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Rianne met een cliënt in de “skearwinkel” van Durkje.
Voor een behandeling door schoonheidsspecialiste Rianne Kooistra kunt u vanaf 8
februari 1 maal in de 6 weken terecht in de
“skearwinkel” van Hoeksema kapper in Makkum.
Rianne constateerde dat haar praktijk aan de
Krommesloot beperkingen heeft voor minder
valide cliënten. Haar praktijk bevindt zich op
de eerste verdieping van het woonhuis en een
aantal ouderen krijgt steeds meer moeite met
het traplopen. Voor sommigen was het zelfs een
reden om weg te blijven. Wanneer je tevreden
cliënten om die reden geen behandeling meer
kunt bieden is dat uitermate vervelend, vindt
de schoonheidspecialiste. Dat Durkje Hoeksema
voor deze groep de “skearwinkel” beschikbaar
wilde stellen, klonk Rianne als muziek in de
oren. “Einliks is it in ynisjatyf fan ús beiden,
zegt Rianne, we ha it tegearre wat betocht”.
Na een intensief, maar een zeker niet minder
vrolijk en gezellig overleg tussen de beide
ondernemende vrouwen was de kogel uiteindelijk door de kerk. De voorzieningen zijn
aanwezig in de “skearwinkel” en bovendien
heeft Durkje kortgeleden nog geïnvesteerd in
een nieuwe stoel die buitengewoon geschikt is
voor Rianne haar werk.
Rianne voltooide haar opleiding Uiterlijke
Verzorging in 2002 aan de Friese Poort in

Leeuwarden. Ze startte haar eigen Schoonheidssalon en volgde daarnaast nog trainingen bij
Janssen Cosmetics, haar huidige leverancier
van cosmetische producten. De Janssen
Cosmetics producten hebben niet alleen een
cosmetische maar ook een medische achtergrond. Ze zijn vrij van parfumstoffen en op
natuurlijke basis bereid. Rianne werkt met
make-up van het merk Lookx. In de afgelopen
10 jaar heeft Rianne een grote en vaste klantenkring opgebouwd die regelmatig door haar
een behandeling ondergaan.
In eerste instantie is de vrijdagmiddag bedoeld
voor diegene die minder valide zijn. Voor deze
cliënten betreft het dan voornamelijk epileer-,
hars- en verfbehandelingen. Maar zeker niet
onbelangrijk is dat overige belangstellenden
tussen 14.00 uur en 16.00 uur ongestoord
binnen mogen lopen om een kijkje te nemen
in de wereld van het schoonheidsspecialisme.
“Gewoanwei wurkje ik op ôfspraak mar as ik
freedtemiddei tiid oer ha kinne de minsken
fuortendaliks in behandeling krije as soks winske
wurdt”, wil Rianne nog graag kwijt. Rianne
Kooistra adviseert daarbij en helpt u op professionele wijze de huid in optimale conditie te
houden. Ze staat garant voor een effectieve en
ontspannende schoonheidsbehandeling.

MAKKUM
Markt 17

CHT

VERKO

www.kingmawalinga.nl

Kantoor- praktijkwinkelruimte

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
De Witte Heren Praktijk 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten
Toch nog onverwacht is overleden
onze buurvrouw

Pietje de Boer – Bouma
Wij wensen Jelle en kinderen veel sterkte.
De gezamenlijke buren:
Rick en Janny
Piet en Henny
Ben en Hanneke
Brigit en Femme
Gordon en Els
Harold en Brigitta
Hendrik en Gabby
Jan Willem en Karen
Jan en Piety
Klaas en Wiepie
Hennie en Jantje
Johan en Pietsie
Manno en Feikje
Willem en Petra

Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 9 februari:
Arum - Concert Wubbenus Jacobs
in de voormalige Geref. Kerk
aanvang: 19.45 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 9 februari:
Makkum – Minniste Mienskip,
17.00 uur Snertpreek met de Notenkrakers

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Zondag 10 februari:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
m.m.v. Groep “Forte”

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Witmarsum – R.K.Parochie,9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Parodieën op
het Koninghuis
Een rubriek waar u uw anekdotes en zinspelingen
voor kunt insturen naar: belboei@makkum.nl.

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. H Tieleman
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

Woensdag 13 februari:
'Idee van de toekomstige vorstin:
Ik Willem Maximaal bijstaan.'

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Witmarsum – ANBO, Bingo met Superprijzen
aanvang: 14.00 uur

Makkum – Avondrust, Bennie Huisman komt
vertellen over Wibren Altena mmv Makkumer
Skumkoppen, aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Vrijdag 8 februari:

Woensdag 13 februari:

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Makkum – Avondrust, Visvrouwenkoor
uit Harlingen, aanvang: 15.00 uur
in het restaurant. Entree: € 2,-

Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Donderdag 6 februari:

Dinsdag 12 februari:

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Agenda

Makkumer Skümkoppen
en Bennie Huisman
De Makkumers, die in het shantykoor “de Skümkoppen” zingen brengen U in Zorgcentrum
Avondrust te Makkum o.a. het lied van de hangploeg en Friese liederen. Bennie Huisman vertelt
uit het werk van Wibren Altena, op 13 februari
aanvang: 19.00 uur. De toegang is gratis.

Workum – R.K. Parochie 17.00 uur
Voorgangers: Pastoor A Bultsma
en Pastor N ten Wolde
Gezamenlijke Aswoensdag viering voor 4sprong

Wist u dat...
Er op 22 februari een kleine voorjaarsmarkt
plaats vind in MFC Maggenheim. Deze duurt
van 16.00 tot 20.00 uur. Er nog een aantal
kraampjes over zijn. Interesse? Neem contact op
met 0515-231688 of 0681512970
Er ook een kinderrommelmarkt is, waar kinderen
hun spullen kunnen verkopen.
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PCOB en KBO lezing
Makkum - Woensdag 13 febr. a.s. om 14 uur in
het Anker. Lezing van de heer J.Fennema. De heer
Fennema uit Blije gaat met ons een reis maken
over de Friese eilanden, waar een tewaterlating
van de reddingsboot op Ameland, speciale aandacht krijgt. Uitvoerig komen de flora en fauna in
en langs de Friese kwelders ter sprake. Een programma met dia`s en gesproken in de Friese taal.

Concert
Wubbenus Jacobs Arum
Op zaterdag 9 februari 2013 hoopt de christelijke
muziekvereniging Wubbenus Jacobs uit Arum,
o.l.v. Arjen Steur, weer haar jaarlijkse donateursconcert te houden. Het concert vindt plaats in de
voormalige Geref. Kerk aan de van Camminghaweg 13. Het jeugdkorps zal ook een optreden
verzorgen. Medewerking aan dit concert wordt
verleend door het vrouwenkoor Solid uit Harlingen.
Dit koor staat onder leiding van Gert-Jan Hoekstra.
In de pauze is er een verloting. Het concert begint
om 19.45 uur. De toegang bedraagt 5,00 EURO.
Donateurs van het korps betalen 2,50 EURO.
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Collecte Amnesty International
In Nederland, en zo ook in Witmarsum en Makkum,
wordt volgende week weer gecollecteerd voor
Amnesty International. Deze non-politieke organisatie zet zich wereldwijd in voor de bescherming
van mensenrechten. En dat is jammer genoeg zo
bitter nodig. En het lijkt ieder jaar méér nodig te
zijn, je zou er moedeloos van worden. Maar dat
worden we niet, want niemand schiet daar iets
mee op. En die duizenden mensen die slachtoffer
zijn van vervolging en marteling, al helemaal
niet. Daarom komen de collectanten volgende
week bij u aan de deur, helpt u mee?

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
Maandag Vlugklaar

Donderdag t/m zaterdag

5 Halen / 4 Betalen

Boerenkool + Worst
400 gram

Dinsdag Verse Worst
Profiteer van 7 t/m 9 februari
van dit smakelijke voordeel

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2,95
2,75
2,75
2,95

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen
+ Hachee
300 gram

Per portie

5,25
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Van Koninginnedag naar Koningsdag
Precies vijf jaar na het bezoek van de Koninklijke
familie aan Makkum in 2008 doet koningin
Beatrix op 30 april 2013 afstand van de troon.
Haar zoon Willem Alexander zal haar opvolgen.
Dit betekent dat voor het eerst tijdens ons 115
jarig bestaan een koning de troon zal bestijgen.
Toch zien wij, ondanks dat feit, geen reden om
onze naam Koninginnevereniging daarop aan te
passen. Het moge duidelijk zijn: er zal niet altijd
een koning zijn maar wel een koningin. Op 30
april mogen wij koning Willem Alexander
begroeten met aan zijn zijde onze nieuwe koningin Máxima. Voeg daaraan toe dat onze naam
uniek is in Nederland en onze keuze is verklaard.
Voorlopig zal dit jaar wel de laatste Koninginnedag gevierd worden. Zolang Willem Alexander
het koningschap vervult zal er een Koningsdag
worden ingesteld en wel op 27 april. Omdat deze
datum volgend jaar op een zondag valt, zal in 2014
Koningsdag gevierd worden op zaterdag 26 april.

Een bijzondere dag dus 30 april 2013 waaraan
wij graag extra aandacht willen besteden.
Inmiddels hebben wij ons programma zo goed
als rond, maar dat stukje extra zouden wij
graag van u willen vragen. Graag roepen wij u,
als inwoners van Makkum, op om in ieder
geval de vlag uit te steken. Natuurlijk is het nog
feestelijker om samen de huizen, straten en
buurten te versieren!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00

Wat betreft de viering van Koningsdag 2014
nodigen wij u uit om met ideeën te komen wat
betreft de invulling van ons programma. U mag
zich ook als lid/vrijwilliger opgeven, samen
kunnen we meer! U bent van harte welkom.
Mail naar info@koninginnvereniging.nl of zet
uw naam en idee op papier en bezorg het op de
Jister 7 of de Finne 13.

2 kg hamlappen ........................... € 12,00

Alvast bedankt,
het bestuur van Koninginnevereniging Makkum.

1 kg verse worst ..........................€ 4,50

1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00

Caravan Us Stek kijkt terug op prachtfeest
Nu februari begonnen is en de vuurwerkresten
definitief onder de gesmolten sneeuw verdwenen
zijn kijkt Us Stek terug op een zeer geslaagd
Oud en Nieuwfeest. Afgelopen week is de
evaluatie van het feest gehouden en blijkt dat de
gekozen formule een succes geweest is. Het 10
jarig jubileum is daarmee geslaagd. De formule,
DJ KC en een eigen gelegenheidsduo, zorgde
voor een mix van muzikale stijlen en vooral een
hoog feestgehalte. Jong en oud waren aanwezig
en stonden ook gezamenlijk op de dansvloer. In
totaal hebben ruim 200 personen het nieuwjaar
feestelijk ingeluid. Tijdens de middag en avond
hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan en hoefde niemand een opstootje te sussen. Zoals ieder jaar eigenlijk. Nieuwjaarsnacht
is wat dat betreft een prachtmoment om een feest
te organiseren omdat iedere aanwezige ook in
feeststemming aanwezig is.

2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50

Om deze feesten ook voor de komende jaren
door te zetten zijn de leden van Us Stek het in
ieder geval unaniem eens, blijkt uit de evaluatie.
Uit de reacties na afloop te horen delen de
meeste bezoekers deze mening. Dus alvast
welkom voor nieuwjaarsnacht 2014!

5 slavinken ..................................€ 4,00

Om dat mogelijk te maken helpen de nodige
instanties Us Stek bij de organisatie. Dit jaar
waren dat: Gemeente Súdwest-Fryslân, Talen
vastgoedonderhoud, Printwurk-Iris, Timmerfabriek
'de Houtmolen Makkum bv', Dorpsbelang
Skuzum voor de WC wagen, KV Makkum, SES
Makkum, DJ KC, Grote Keimpe en Stefen Otis.
Daarnaast natuurlijk alle vrijwilligers en alle
gasten. Us Stek werkt alweer aan de voorbereiding van het komende Open NK Eiwerpen,
dit jaar op 13 juli 2013. Alvast tot dan of tot
Nieuwjaarsnacht 2014!

3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Snertpreek in de Vermaning te Makkum
Het is al een traditie van vele jaren dat op een
zaterdagmiddag in de Vermaning te Makkum de
Snertpreek wordt gehouden. Het is een viering
die net even anders is als anders en die wordt
besloten door samen snert te eten.
Dit jaar is de naam van de viering ‘SnertHuwelijk’. We vieren namelijk een bruiloft, met
muziek en stukjes en een – hopelijk – gelukkig
bruidspaar. Ceremoniemeester van het feest zal
zijn br. Lieuwe Durksz, die niet alleen zijn eerste
snertpreek meemaakt, maar nu ook nog het bruiloftsfeest van een Snert-Huwelijk in goede
banen moet leiden. De hele Minniste Mienskip
van Makkum en Omkriten zal zijn beste beentje

voor zetten om er een prachttijd van te maken.
Er klinken teksten uit het Hooglied, we zullen
samen zingen en samen eten, en … we zullen
genieten van prachtige muziek, gespeeld door de
Notenkrakers van muziekvereniging Hallelujah
Makkum.
Kortom, het belooft weer een prachtige Snertpreek te worden. U bent van harte welkom!
Doopgezinde Kerk Makkum, Hoek Bleekstraat/
Tuinstraat. Zaterdag 9 februari 2013 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot zr.
Flora Visser, 0515-232415, of via de mail florav@
online.nl. Zie ook www.doopsgezindmakkum.nl.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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Actie babymutsjes voor Centraal Azie groot succes

eigen foto

Het is hartverwarmend te ervaren dat er zo enthousiast is gereageerd op de oproep om mutsjes te
breien voor baby’s in Centraal-Azië. In totaal zijn
er ruim 150 mutsjes ingeleverd bij JF Creatief.
Een geweldig resultaat! Het is fijn te weten dat
er ook veel mutsjes rechtsreeks naar Save the
Children zijn gestuurd. De donaties die gedaan
zijn, geeft Save the Children de mogelijkheid
om ervoor te zorgen dat meer baby’s in CentraalAzië medische zorg krijgen. De mutsjes helpen
deze baby’s te beschermen tegen de ijzige kou in
de winter.

Namens Save the Children en heel veel ouders
en baby’s in Centraal-Azië wil ik iedereen die zo
enthousiast haar bijdrage heeft geleverd, heel
hartelijk bedanken!
De actie van Save the Children heeft geen einddatum. Het blijft dus mogelijk om babymutsjes
in te leveren bij JF Creatief, de Gearen 23,
Makkum (tel: 06-25421880).
Judith Fijnvandraat-Tamminga

Driebanden toernooi 2013

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Makkum - Dinsdag 15 januari zijn we gestart
met 35 biljarters. 20 In de a klasse, 15 in de b
klasse. Iedereen speelde 2 keer en de beste 5 uit
de poules gingen door naar de finale. Na 2 spannende finales op zondag 20 januari konden rond
19.30 uur de prijzen worden uitgereikt. Tevens
wil ik de sponsors: Rick Hack, Sietse Bouma,
Piet Tiersma en Bloemenmagazijn Belle Fleur
Bedanken.
Finale Driebanden A Klasse 20 januari 2013
Naam
Punten Gemiddelde
1e Jan Huisman
12
0.539
2e Jeroen Bos
6
0.543
3e Pier Elgersma
3
0.487
4e Menno v/d Eems
3
0.443
5e Piet Genee
3
0.354
Finale Driebanden B Klasse 20 Januari 2013
Naam
Punten Gemiddelde
1e Erwin Nauta
9
0.300
2e Koert Janssen
6
0.317
3e Otto v/d Eems
4
0.263
4e Piet Tiersma
1
0.222
5e Ellenvan Hijum
0
0.161

Hoogste serie voorrondes a klasse
Menno v/d Eems 5
Kortste partij voorrondes b klasse
Ellen van Hijum 15 beurten
Kortste partij voorrondes a klasse
Piet Genee 6 beurten
Kortste partij finale a 11 brt-1.09
Menno v/d Eems
Kortste partij finale b 14 brt-0.643
Otto v/d Eems
Hoogste serie finale b 4
Koert Jansen
Iedereen tot volgend jaar, Ruda Bergsma

eigen foto
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Koorproject: Over de liefde

Bel voor een afspraak
0 6 -2 3862 732
eigen foto

“Over de liefde” is de titel van een project dat
gemengd koor Sjongsum uit Workum dit voorjaar
gaat uitvoeren. Het wordt een zeer gevarieerd
programma met liederen uit alle tijden en in
verschillende stijlen. Klassiek, musical, “gouwe
ouwe” pop, we zullen van alles zingen. Het koor
bestaat uit een gezellige groep mensen en staat
onder de bezielende leiding van Margo Konings.
Deze combinatie zorgt voor vrolijke avonden
waarin in een gemoedelijke sfeer flink gestudeerd
wordt. De koorleden oefenen ook thuis met
ingezongen partijen. Het muzikaal niveau wordt
aangenaam verhoogd door de medewerking van
pianist Maarten Smit. De repetitie -avond is op

woensdag in het café van het Jopie Huisman
museum. Voor dit project hebben wij behoefte
aan tenoren en bassen, maar andere stemmen
zijn ook zeer welkom. We hebben een tijdelijke
actie: Elke vrouw die een man meebrengt mag
gratis meedoen! Het project begint op woensdag
6 febr. 20.00 uur in het JH museum in Workum.
We repeteren 12x met een concert op zo 21 april.
Kosten om mee te doen: € 40.00

TE HUUR
Aangeboden garagebox
centrum Makkum
10 euro per week
Tel. 06-22402321

Voor meer informatie en opgave:
margo@margokonings.nl
marijkelodeweges@xs4all.nl

C.V. De Oeletoeters uit Sneek
Hierbij de agenda van de komende weken:
02 - 08 februari
Bezoek Bonifatiushuis, De Ielanen, Frittemahof
08 februari
Portretuitreiking Irish Pub en Advendo
09 februari
CARNAVAL
Ontvangst Stadhuis, Optocht, Carnavalsavond
10 februari
Carnavalsviering Sint Martinus

10 februari
Concours d'Ouwe Oer in De Eekmolen
11 februari
Rosenmontag Den Bosch
12 februari
leutelteruggave in de Hofnar
Mocht u ergens bij willen zijn, of informatie over
een activiteit willen hebben, bel of mail dan met
Trea Dam tel.: 0515-421107, treadam@home.nl

Sneker Antonius Ziekenhuis veiligste eten van Nederland
Patiënten, bezoekers en medewerkers in het Antonius Ziekenhuis in Sneek krijgen het veiligste
ziekenhuiseten van Nederland. Het Antonius
Ziekenhuis kreeg hiervoor donderdag 31 januari
de landelijke Veilig Voedselaward 2013 van de
onafhankelijke Stichting Veilig Voedsel. Het Antonius Ziekenhuis werd de winnaar in de categorie
‘Ziekenhuizen’ dankzij de voortdurende aandacht
voor hygiëne en veiligheid, bij alle stappen bij
het bereiden en serveren van een goede maaltijd.
Bijzonder was dat ook een verpleegafdeling in het
Antonius Ziekenhuis hoog scoorde. De Stichting
Veilig Voedsel roemde de inzet van de medewerkers die hierbij betrokken zijn. “Voedselveilige
maaltijden serveren vergt namelijk de nodige
training, motivatie, doorzettingsvermogen, samenwerking en expertise,” aldus de organisatie.
“Deze Award is een belangrijke erkenning voor
ons werk. Het past bij onze focus op kwaliteit en
gastvrijheid. Voedselveiligheid en goede hygiëne
zijn speerpunten in onze keuken en bij het serveren

van de maaltijden. Dat doen we omdat het eten
uit onze keuken bestemd is voor kwetsbare
mensen. Een goede hygiëne is voor hen letterlijk
van levensbelang. Al onze medewerkers zijn
hiervan doordrongen. We zijn heel blij met de
erkenning door de Stichting Veilig Voedsel. Deze
prijs stimuleert ons om ook scherp te blijven,“
aldus een trotse Jan Nanninga, Productgroepmanager Services van het Antonius Ziekenhuis.
“De keuken in het Antonius Ziekenhuis in
Sneek runnen we overigens samen met de
Plantein groep.”
Het keurmerk Veiligvoedsel.nl werkt met een
objectieve controlelijst, waarbij onder andere
gelet wordt op temperatuur, alle bereidingsstappen, juiste bewaar- en serveerhandelingen
en de hygiëne op alle plekken waar met voeding
wordt omgegaan. Instellingen die een 7,5 of
hoger scoren op deze lijst mogen het keurmerk
VeiligVoedsel.nl voeren. Het Antonius Ziekenhuis
scoorde een 9,05.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

2013 actie
1 mei 120 jaar

We maken er een bijzonder jaar van!
Vanaf Nieuwjaarsdag tot Valentijnsdag!
Bij besteding
van 50,00 euro of meer
is er op 14 februari een leuk,
romantisch cadeau op te halen!
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Zaterdag 9 februari
Makkum 1 - Oudehaske 1
Makkum 2 - Olympia'28 2
Makkum 3 - Zeerobben 3
Zeerobben A2 - Makkum A2
Makkum C1 - SJO JVB C1
Makkum D1 - ONS Boso Sneek D2

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Trekweg 142A, PARREGA

15:00
12:30
14:30
12:15
10:45
10:45

Volleybalprogramma
Vrijdag 8 februari

WONINGRUIL MOGELIJK!
Zeer ruime woning op 1.677 m2 eigen grond
met schitterend uitzicht over de landerijen.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

19:00
20:15
20:15
20:30
20:30
21:30
22:00

DBS MC 2 - Makkum MC 1
Makkum DS 4 – Oeverzw. DS 5
Makkum XB 1 – Oeverzw. MB 1
Makkum DS 2 - HeVoC '89 DS 1
S.N.V.V. DS 1 - Makkum DS 1
Makkum HS 1 - CoVoS HS 3
Stanfries(IJ) DS 4 - Makkum DS 3

PSV de Halsbânruters
Cornwerd 3 februari - Ryanna Tigchelaar kwam
na een tijd niet gereden te hebben weer aan de
start met Viënna in de klasse L2. In de 1e proef
reed zij een winstpunt met 186 punten. Bobbie
IJdema kwam met Up to date’s Ulkje uit in de
klasse M2. In beide proeven ging Bobbie met de
1e prijs maar huis met 210 en 203 punten goed
voor 4 winstpunten. Een goed uitgangspunt voor
de FK volgende week in Sneek. Met Caramba
startte zij ook in deze klasse en won twee keer de
3e prijs met 191 en 188 punten goed voor 2
winstpunten.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

1 persoon bed, voeteneind en hoofd elektrisch
verstelbaar, 200 x 90 (l x b). Inclusief matras. 1
x op geslapen. Samen 100 euro,- tel. 06-48232900
Xbox, doet het nog prima. Alles aanwezig: 2
controllers, afstandsbediening, En alle bijbehorende snoeren. Prijs: 75 euro Meidenfietsje voor
de leeftijd 5/6 jaar Kleur: bordeaux rood/paars.
Prijs: 10 euro Een paar mooie roze meidenrolschaatsen met 4 wieltjes. Prijs: 5 euro Een
blauwe buggy handig voor erbij of voor KDV/
gastouderopvang. Prijs: 15 euro Autostoeltje van
het merk Bebé Comfort, z.g.a.n. Nog goed voor
een 2e ronde. Prijs: 30 euro.Tel:0515-232949
GEZOCHT

kinderen die tijdens de voorjaarsmarkt hun spulletjes komen verkopen op vrijdag 22 februari
van 16.00 tot 20.00 uur in MFC Maggenheim

Gefeliciteerd winnaars van de schaatswedstrijd van 23 Januari 2013.

Winterkuier door het Rysterbosk

“Actie Kerkenwerk” Heeft u spullen voor de
rommelmarkt? Dan graag een tel. naar Titia van
der Heide, Tel. 0515-232834.
VERLOREN

Een linker donkerbruine lederen handschoen.
Heeft U deze gevonden? Bel dan 0515-231735

Uitslagen van de Waardruiters
Zaterdag 02-02 Friese Kampioenschappen
Pony's Dressuur:
In Sneek werd de Friese Kampioenschappen voor
pony's klasse dressuur verreden, in de klasse M1
voor D/E pony's kwam Simone Dijkstra met haar
topper Lizzy aan de start, met een score van 184
punten van de hoofdjury en 181 punten van de
2e jury werden zij met een score van 60,83 %, 3e
van Friesland!

eigen foto

Zondag 03-02 Harich Pony's Springen:
In Harich kwam Yara de Vries met Fallingasate
Dewi aan de start in de klasse B springen voor
D/E pony's, het eerste parcours 3 weigeringen
wat de combinatie 58 punten opleverde maar het
tweede parcours foutloos en met een puntentotaal van 79 behaalden zij een 3e plaats.

Het prachtige Rysterbosk lijkt in winterrust, maar
er is genoeg te beleven. It Fryske Gea nodigt
belangstellenden uit om de benen te gaan strekken
tijdens een winterse wandeling. Op zondag 10
februari wordt er van 10.00 uur tot 12.00 uur een
wandeling gemaakt door het prachtige Rysterbosk bij Rijs. Opgave kan tot vrijdag 8 februari
12.30 uur via tel. (0512) 381 448. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van
de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen
tot 12 jaar € 2,- per persoon.

Zondag 03-02 Cornwerd Paarden Dressuur:
In de klasse L1: Iris van der Kamp met Why Not,
eerste proef 190 punten/1e prijs en tweede proef
185 punten/2e prijs.
Klasse L2: Ellen Reekers met Varna, 182 punten,
Wietske Visser 188 en 182 punten, Marieke
Lombaard met Alpha CHin, 185 en 188 punten
en grote kanshebber voor de Friese Kampioenschappen voor volgende week, Jacob van der Heide
met Deejay 199 punten / 1e prijs en 188 punten.

Het Rysterbosk wordt al decennia drukbezocht
door natuurliefhebbers. Duizenden bezoekers
lopen hierbij over de hoofdlaan vanuit het dorp
Rijs naar het Murnzerklif. Op het Murnserklif is
het genieten van het uitzicht over het IJsselmeer.
Het winterse bos heeft alleen nog veel meer
interessants te bieden. De hoofdlaan wordt
geflankeerd door enorme beuken. Verder staan
in het bos verschillende holle bomen waarin
vleermuizen overwinteren. Ook de ree en das

voelen zich thuis in het bos. In het bos zijn ook
verschillende vogelsoorten te bewonderen zoals
blauwe reiger, grote- en kleine bonte specht,
boomklever, fluiter, en verschillende soorten
mezen waaronder de matkop.
Rijke geschiedenis
Het Rysterbosk is in de 17de eeuw aangelegd. Er
is dan ook veel over de historie van het bos te
vertellen. Zo is er in 1849 een oude steenkist
gevonden die stamt uit de jonge steentijd. Verder
is het bos in verschillende stijlen aangelegd. Het
barokke deel kenmerkt zich door de strakke
rechte lanen en het deel in de Engelse landschapsstijl heeft juist veel slingerende paadjes. Het
witte vredestempeltje is opgericht in de tijd van
Napoleon. Helaas overleefde het tempeltje de
Tweede Wereldoorlog niet. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden er gedurende enkele weken
V2 raketten vanuit het bos gelanceerd. Tijdens een
mislukte lancering werd het tempeltje vernield.
Na de oorlog is het tempeltje weer in ere hersteld.

