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Fokje’s Atelier op een nieuwe locatie

N
Nieuwe
bomen
geplant in de
g
Botterstraat
B

Door Judith van Lavieren

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Makkum - Fokje Lutgendorff vroeg het
eigenlijk toevallig aan Renée Dierick:
Gebeurt er op dit moment eigenlijk ook
iets met de voormalige praktijkruimte? Dat
bleek niet het geval te zijn en na enkele
gesprekken kwamen Fokje Lutgendorff en
de familie Dierick tot een overeenkomst:
Fokje neemt voor een jaar het pand aan de
Brouwerssteeg 7 in gebruik als atelier.
“Eigenlijk waren de plannen heel anders”,
vertelt Fokje. Het was begin dit jaar duidelijk
dat het erg krap werd in mijn atelier achter
onze woning aan de Kerkstraat. Lisette
Folkertsma van Kreaz had al tekeningen
gemaakt voor een verbouwing waarbij
onder andere een mooie lichtkoepel
geplaatst zou worden. In de zomervakantie
zou het gebeuren.
Maar de zomervakantie werd niet gebruikt
om te klussen maar voor coupeusewerk op
hoog niveau. Fokje ging freelance aan het
werk voor de bekende couturier Mart Visser.
Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
“Vorige winter deed ik de masterclass Passen,
Vertekenen en Pomp aan de Meesteropleiding Coupeur in Amsterdam. In die
lesgroep zat ook een medewerkster van
het atelier van Mart Visser. Zij vroeg me wat
ik voor werk deed, wat mijn specialiteiten
waren en uiteindelijk of ik bij Mart Visser
wou solliciteren. Die kans kon ik natuurlijk
niet laten lopen.” Fokje ging op sollicitatiegesprek. Ze moest dingen meenemen die
ze gemaakt had om te laten beoordelen.
Het oordeel was positief: ze mocht een testopdracht maken. Eenmaal thuisgekomen
met de stof en een patroon( zonder verdere

uitleg uiteraard want men gaat er vanuit dat je
je daarmee kan redden) sloeg eerst de onzekerheid toe in de vorm van een paar slapeloze nachten. Totdat Fokje zich realiseerde:
ik heb immers niks te verliezen. Ze ging aan
de slag en het resultaat mocht er wezen. Haar
testopdracht werd goedgekeurd en ze kreeg
meteen een echte opdracht mee naar huis!
Afgelopen zomer mocht Fokje twee modellen
voor de wintercollectie naaien. “Ik heb zijn
werk altijd bewonderd en vind het nog steeds
een enorme kick als ik met een kledinghoes
bij het atelier van Mart Visser over de drempel
stap. Voor een coupeuse is dit de eredivisie.”
Medio december worden naar verwachting de
modellen voor de komende zomer uitgeleverd.
In januari en februari worden deze modellen
gemaakt. In deze maanden zal Fokje op een
aantal dinsdagen in het atelier van Mart Visser
te vinden zijn.
In de Brouwerssteeg is ze op woensdag en
donderdag geopend van 9 tot 12 en van 1 tot 5.
Op deze dagen kan er gehaald en gebracht
worden door klanten. Daarnaast is ze op
afspraak geopend. Fokje heeft er enorm zin in
om in haar mooie ruime atelier aan het werk
te gaan. “Vanaf 2000 heb ik eerst 7 jaar aan
de keukentafel gewerkt, toen 7 jaar in mijn
atelier in de tuin en nu weer iets heel anders.
Een leuk nieuw begin. Ik ben benieuwd hoe
het bevalt om niet meer aan huis te werken.”
Vandaag is het haar eerste werkdag in de
Brouwerssteeg. Naast een nieuwe werkruimte
heeft Fokje ook een nieuw logo, gemaakt
door Fiks Design, en een nieuwe Facebookpagina “Fokje’s Atelier”.

BOLSWARD
Knetemannstraat 15
Vraagprijs
€ 85.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Adverteer
in de
Makkumer
Belboei
mail naar:
advertentie@makkumerbelboei.nl
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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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Agenda
Woensdag 10 december

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 11 december

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Nostalgia
aanvang: 19.00 uur in het restaurant

Familieberichten
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.
Ps. 33:18

Na een periode van afnemende gezondheid,
waarin strijdlust voorop stond, is rustig heengegaan, ús leave en soarchsume mem en beppe

Jetske Volbeda-Postma

Vrijdag 12 december

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

* 9 april 1933
Achlum

 4 december 2014
Makkum

Sinds 12 april 2010
weduwe van Marten Volbeda.

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
aanvang: 20.00 uur

Makkum: Jan en Afke

Zaterdag 13 december

Makkum: Anja en Hans

Makkum - Anker buurtver. Trye Yn ien
Bingoavond voor leden en niet leden
Aanvang 20.00 uur

Maandag 15 december

Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 16 december

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 17 december

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Kerkdiensten
Zaterdag 13 december

Workum – Nij Mariënakker, 16.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 14 december

Hengelo (Ov): Bauke en Cynthia
De beppesizzers: Jurriën in liefdevolle herinnering
Thomas en Joy,
Stefan en Catharina
Kelly en Toine,
Carmen, Twan
Tygo, Myrthe
Kerkeburen 66, kamer 107, 8754 EB Makkum
De begrafenis heeft dinsdag 9 december
plaatsgevonden te Cornwerd.
Wij willen het team van Avondrust bedanken
voor alle goede zorgen.
Mijn lieve tante

Jetske Volbeda - Postma
is na een mooi leven op 81-jarige leeftijd
overleden

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Achlum: K. Talsma-Helfferich

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

Na een periode van afnemende gezondheid
is overleden onze vriendin,

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

Jetske Volbeda - Postma

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Wij wensen de familie veel sterkte.

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum
Makkum – Minniste Mienskip Makkum
10.00 uur. Voorganger: Br. Lieuwe Durksz
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda
Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum – Aylva-state 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Tjerk en Beitske Salverda
Jeltje en Lexie
Geeske en Sikke
Op 4 december is overleden

Jetske Volbeda - Postma
Sinds 2013 lid van onze vereniging.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Bestuur en leden,
Vrouwen Vereniging Makkum
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Familieberichten
Nei in tiid fan siikwêzen is ús altiid fleurige
buorfrou

Jetske Volbeda - Postma
Nei in koart ferbliuw yn Huize Avondrust,
dochs noch hastich ferstoarn. Wij winskje de
bern en bernsbern alle sterkte mei dit ferlies
De buorlju fan
de Bleekstrjitte en de Turfmerk

Unbegryplik, dat lytse leave

Jurre
der net mear is.
Wy winskje Klaas, Marchje en famylje folle
sterkte ta.
tante Anna
omke Douwe en tante Tjitske
omke Sikke en tante Bottje
omke Nico en tante Sijke
Stil en oandien binne wy nei it ferstjerren fan
lytse leave

Jurre
Mei djip fertriet litte wy witte,
dat ús ynleaf jonkje
sa mar by ús weirekke is

Jurre
berne op 20 maart 2013
ferstoarn op 2 desimber 2014
Hjir binne gjin wurden foar......
Skuzum:
Klaas en Marchje van Malsen-Haanstra
Wy hawwe op moandei 8 desimber ôskie
fan Jurre nommen.
Skriuwadres:
Dorpsweg 15, 8755 JH Skuzum
Us grutte skat, leave lytse

Jurre
Dat Klaas en Marchje en wy dy no al
misse moatte. Wy ha hjir gjin wurden foar.
 20 maart 2013

-

† 2 desimber 2014

Wûns: pake Rients en beppe Hannie
Wytse
Gerbrich en Menno
Mathijs

Makkum: pake Marinus en Natasha
Rayan, Alisha

Makkum: beppe Cia en Simon-Jan
Lars
Jelmer en Anna
Emma, Boaz, Haley en Fayah

Simon en Daniëlle
Makkum: oerpake Jelle en oerbeppe Hillie

Wy libje mei Klaas, Marchje en de famylje mei
en winskje harren in protte sterkte ta.
omke Willem † en tante Ieke †
omke Wieger en Korry (tante Klaske †)
omke Sikke en tante Bottje
en bern
Verbijsterd en intens verdrietig zijn wij
na het overlijden van ons lieve neefje

Ferslein binne wy no’t ús freonen harren lytse,
leave skat samar misse moatte.

Jurre van Malsen
Wy winskje Klaas en Marchje en famylje in
hiel soad sterkte. Wy sille jim treaste.
Geert & Cindy
Broer Sikke & Marije
Heino & Trijntje
Jouke Abe & Anneke
Lavina
Jurjen & Chelsea
René
Pieter & Aukje Antsje
Ilja & Geeske

Ruben & Trijntje
Sjaak & Ottje
Bokke & Maaike
Sjoke
Hans & Jannie
Bart & Wieke
Auke & Shirley
Jan Jelle & Symentsje
En bern

Stil en ferbjustere binne wy no’t ús âld-buorlju
Klaas en Marchje harren leaf lyts jonkje

Jurre
misse moatte.
Wy tinke oan jimme
Hotze en Josien
Hielke en Anke
Johannes en Jantina
en bêrn

Tjebbe
David en Wietske
Douwe en Jetske

Jurre

Dit kinne wy net snappe
Wy sille dy misse Jurre

Wat zullen we je missen mannetje...

Cornelis, Sjouke en Atsje

Tjerk en Jannie
Hilda en Timo
Jelleklaas
Een groot verdriet
Een veel te jong leven
zo plotseling kwijt
Heel veel sterkte, kracht
en liefde
in deze zware tijd

Dag lieve Jurre
Fokje Mollinga
Sijbren en Christel
Tom en Harmina
en kinderen

Geschokt zijn wij door het overlijden van

Jurre
Zoon van ons c-selectie lid Klaas van Malsen.
Wij wensen Klaas, Marchje en de overige
familie heel veel kracht en sterkte.
C-Selectie, bestuur en leden,
Voetbalvereniging Makkum

En dan kun je alleen maar stil zijn….

Jurre
Allerliefste zoon van Klaas en Marchje is er
niet meer.
Zo jong nog... Zoveel voor te leven...
Waarom?!
Niemand kan ons het antwoord geven...
Wij wensen Klaas en Marchje en hun familie
alle kracht en sterkte toe.
KV Meiinoar Ien Cornwerd
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Familiebericht

SLAGERIJ ATTEMA

Openingsdagen Feestdagen 2014
Op myn teannen sjoch ik
Oer 't rântsje
Dei lyts broerke
Ik fynsto leaf.
Sa gewoan en dochs bysûnder
Sa deistich mar hieltyd wer in wûnder.

Lars
7 desimber 2014
03.07 oere
3570 gram / 53 sm
Hidde, Greta & Joyce
Schokkerweg 11, 8754 AJ Makkum
Mem en soan rêste
fan 12:00 oant 15:00 oere.
Foar bewûnderen
graach earst efkes oankundigje
06-13779469 / 06-30065177

Wist u dat...
- Er dinsdag 16 december om 16.30 uur in
K.C. Het Anker een kerstbroodmaaltijd is
en dat hierbij iedereen van 60 jaar en ouder
van alle gezindten uit Makkum e.o. van
harte worden uitgenodigd.
- Opgave tot zo 14 dec. bij tel.231276 of bij
tel. 231389. Wilt u van huis gehaald en weer
thuis gebracht worden. Ook dat is mogelijk.
- Gevraagd wordt een gift voor vluchtelingen
bed, bad en brood.
- Op woensdag 10 december Gymnastiekvereniging DES weer haar jaarlijkse
huis-aan-huis oliebollenverkoop houdt?
- De oliebollen gebakken en gesponsord
worden door Bakker Kluft?
- U 10 oliebollen koopt voor  6,00 euro,
en 5 oliebollen voor  3,50?
- En dat DES van de opbrengst weer nieuwe
materialen kan kopen?
- Makkum Aantrekkelijk Duurzaam voor iedere
nieuw geboren baby in Makkum een walnoten- of fruitboom plant?
- U kunt uw baby, geboren in 2014, opgeven
per mail: MADuurzaam@makkum.nl.
- De boom wordt in het voorjaar van 2015 op
een feestelijke dag geplant.

Kerst-Nieuwjaar
Woensdag 17 dec. t/m Zaterdag 20 dec.
Maandag 22 dec. t/m Woensdag 24 dec.
Vrijdag 2 januari 2015
Geopend
div. vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill:
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk
schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes -blindevinken

diverse rollades:
runder - varkens - half om half
ook in kerstverpakking

Fondue & gourmet / steengrill schotels
Voor divers aantal personen
In luxe verpakking
diverse worstsoorten:
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst
leverworst – droge worst – Zeeuws spek
Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325
Harlingerdijk 3 / 8754 EC Makkum
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Prijswinnaars Open Dag Kapsalon Nynke bekend

Door Judith van Lavieren

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

Makkum - Op zaterdag 29 november bezochten
ruim zeventig belangstellenden de open dag van
Kapsalon Nynke & Beauty. Het was zoals een
van de bezoeksters het omschreef “leuk druk”.
Lekker druk dus maar wel alle gelegenheid
om alles eens goed te bekijken. Veel mensen
waren gekomen om geïnformeerd te worden
over wimperextensions en het tanden bleken.
Ook het aanbrengen van een algenpakking
door Trees van Happy Feet mocht op veel
belangstelling rekenen. Om te tonen hoe
wimperextensions er uit zien en hoe het werkt
was bij een model één oog al helemaal voorzien van wimpers. Op het andere oog werd
aan het publiek getoond hoe deze extensions
haartje voor haartje aangebracht worden.
Zelf aan de slag; dat kon bij de mini make-up
workshop. Nynke Boonstra maakte bij de
deelnemers één oog op, daarna mochten ze
zelf hun andere oog op de zelfde manier
opmaken. ”Goede tips gekregen en leuk om
weer eens heel anders opgemaakt te zijn”,
waren de reacties.

Maar behalve het beleven van een paar
gezellige en leerzame uurtjes waren er ook nog
prachtige prijzen te winnen. De prijswinnaars
werden afgelopen week op de hoogte gesteld
en door Nynke uitgenodigd om zaterdag 6
december om 15.00 uur naar de salon te
komen om hun prijs in ontvangst te nemen.
De dinerbon ter waarde van 25 euro voor De
Zwaan werd gewonnen door Gea van Zijl,
terwijl Lysbeth van der Zee van koffie met
gebak kan gaan genieten in de Nynke Pleats.
De waardebon van 35 euro te besteden bij
Funsport Makkum was voor G. Verkerk. Sjoukje
de Jong won een set wimperextensions en
Shiela Ypma mag naar de salon komen voor
een metamorfose. Bente van Braam won een
schoonheidsverwenarrangement. Onder het
genot van een kopje koffie of thee en een
stukje oranjekoek werden de winnaressen
door Nynke Boonstra hartelijk gefeliciteerd en
werd er nog even gezellig nagepraat. Tot slot
gingen de prijswinnaars natuurlijk op de foto
voor de Makkumer Belboei.

Brassband 'Greidebraas' speelt op 26e Kerst Zing Mee!

THERMO-ONDERGOED
Thermo sokken
4 paar  7,95
voor heren en dames

eigen foto
Makkum - Brassband "Greidebrass" is geen
onbekende meer tijdens de Kerst Zing Mee.
Ook in 2011 en 2012 heeft dit orkest haar
muzikale medewerking verleend bij de begeleiding van samenzang en tijdens de muzikale
intermezzo's. "Greidebrass" heeft reeds vele
goede resultaten geboekt op diverse concours.
Het orkest staat onder de bezielende leiding
van de heer Dirk Vincken en is opgericht in
2008 en telt ongeveer 28 leden. Velen van

hen spelen ook nog bij 2 of 3 andere muziekverenigingen. Men treedt naar buiten middels
concerten, concoursen, festivals en begeleiden
van kerkdiensten. Zo ook op de 26e Kerst
Zing Mee in MFC/Sporthal "Maggenheim",
Klipperstraat 21a in Makkum, op a.s. zondagavond om 19.30 uur. De toegang is vrij, wel is
er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Iedereen is van harte welkom. Info: St. "Goed
Nieuws Makkum", tel. 231618-231148-542126.
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Kom tijdens de

Vrijwilligerswerk: Seniorweb Makkum

Door Judith van Lavieren

Waarme Winter Jûn
gezellig langs in de

Skearwinkel

in de KERKSTRAAT op nummer 25 want:
• ‘Atelier Reijns’
presenteert zich in de skearwinkel.
• Nikkelvrije oorbellen/ringen schieten
(met nieuw systeem) vanaf € 7,• Bij ‘VanNuyen Hoeden’
alleen op 12 december Taxfree shoppen
op het volledige assortiment.

Tot ziens op
vrijdag 12 december
van 16.00 tot 20.00 uur
Een kerstgroet van Lisette en Durkje

Van 12 – 19 december:
verkoop afgeschreven
boeken, luisterboeken, dvd’s
voor een spotprijsje

Makkum - “Op dit moment zijn wij werkloze
vrijwilligers en daar willen we graag verandering
in brengen”, vertellen de dames die computerlessen voor Seniorweb verzorgen. Ineke de
Vries en Jantje Postma begonnen ooit zelf als
cursist bij Seniorweb. ”We weten dus precies
wat cursisten doormaken. We zorgen voor een
leuke sfeer tijdens de lessen en zorgen dat
iedereen aandacht krijgt”, zegt Jantje Postma.
“We zorgen ook dat we zelf goed bijblijven en
de lessen worden altijd grondig voorbereid”,
voegt Ineke de Vries toe. Na eerst een aantal
jaren als assistentes werkzaam te zijn geweest,
zijn Ineke en Jantje nu zelf de docenten in de
Makkumer Bibliotheek.
Het digitaal vaardig maken van ouderen staat
tegenwoordig ook landelijk in de belangstelling.
Veel ouderen krijgen een tablet van de kinderen,
in sneltreinvaart wordt het een en ander uitgelegd en vervolgens blijft pa of ma met de
tablet achter en doet er zelf weinig tot niets
mee. Een bekend verhaal voor Jantje en Ineke.
“Wij leggen in rustig tempo uit. Iedereen moet
het zelf doen op zijn eigen computer en we
laten op een groot scherm zien wat de bedoeling is. En voor onze cursussen hoef je
niet stokoud te zijn! En als je 45 bent kun je
ook komen, je hoeft niet te wachten tot je 50
bent”. De dames vinden het leuk om mensen
wegwijs te maken op computergebied.
Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat er ook
op creatief gebied erg veel mogelijk is met de
computer. Dat is bijvoorbeeld te leren in de
cursus Creatief met Word: een programma
dat door de meeste mensen slechts gebruikt
wordt voor tekstverwerking maar waarmee je
de leukste dingen kan maken, zoals een
persoonlijk geboortekaartje. Ook kun je leren
hoe je een fotoboek moet maken. ”Natuurlijk
redden de meeste mensen zich daar na het

De winkel is dicht!
Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

installeren van een programma wel mee. Maar
hier kun je de fijne kneepjes leren, dingen die
je zelf niet ontdekt. Zo haal je veel meer uit
zo’n programma”, aldus Ineke.
De computers van Seniorweb Makkum staan
opgesteld in de bibliotheek. Een gezellige
ruimte. Zo nu en dan is er een inloopmorgen.
Mensen kunnen even komen kijken en al hun
vragen stellen, “behalve technische, daarvoor
moeten ze naar degene die hen de computer
verkocht heeft”. Ook ex-cursisten die nog een
vraag hebben kunnen hier terecht. Maar het
belangrijkste is natuurlijk dat er informatie
gegeven wordt over de mogelijkheden die
er In Makkum zijn en dat zijn er heel wat:
bijvoorbeeld Word 1 en Word 2, Creatief
Fotobewerken en Creatief met Word 1 en 2.
“We hebben de lesboeken op tafel liggen en
met een kopje koffie erbij bespreken we de
wensen. Wat kun je al? Wat wil je met de
computer doen? Naar aanleiding daarvan
kunnen wij adviseren welke cursus daar het
beste bij past”. Er kunnen 10 mensen tegelijk
deelnemen. Om een cursus door te laten gaan
moeten er minimaal 4 mensen meedoen. De
lessen in Makkum worden op maandagochtend
en donderdagochtend gegeven.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
In de bibliotheek is de folder van Seniorweb te
vinden en u kunt kijken op www.seniorwebzwf.nl
of bellen met Ineke de Vries, telefoonnummer
0515-232650. Maar het allerbeste kunt u dan
de volgende inloopochtend bezoeken. Op
dinsdag 13 januari om 10 uur is het volgende
inloopspreekuur in de bibliotheek van Makkum.
“We hopen dat we veel mensen kunnen verwelkomen en dat er voldoende cursisten komen
om in februari en maart een lessenserie van 8
weken te gaan geven”.

Kerst- en Nieuwjaarswensen
Makkum – Woensdag 24 december verschijnt
de Makkumer Belboei met de jaarlijkse Kersten Nieuwjaarswensen. Met een wens in de MB
bereikt u uw zakenrelaties, familie, vrienden
en leden van de verenigingen etc. om de
goede wensen voor 2015 aan te bieden. Met
een wens in de krant vergeet u niemand!
Advertenties kunnen worden opgegeven tot
en met 12 december 2014
Advertentie aanleveren?
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Tel.: 06-15064763

Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.
- Formaat A: breed 135 mm / hoog 65 mm
Prijs  60,- Formaat B: breed 65 mm / hoog 65 mm
Prijs  32,- Formaat C: breed 135 mm / hoog 40 mm
Prijs  40,- Formaat D: breed 65 mm / hoog 40 mm
Prijs  22,Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW
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26e KERST ZING-MEE
op zondag 14 december 2014
in MFC Maggenheim te Makkum
m.m.v.:

"LEMSTER MANNENKOOR"
o.l.v. Dhr. H. v/d Meer

*****

Brassband

"GREIDEBRASS"
o.l.v. Dhr. D. Vincken

*****
Pianobegeleiding: Dhr. Koos Dreunhuizen

Aanvang: 19.30 uur - Toegang vrij!
Nissan Qasqai Automaat
Airco-ecc, Navigatie, LM velgen,
panoramadak, Cpv+afst bediening
Achteruitrijcamera
103 dkm bj 10-2009

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

€ 13850,-

Kia Cee’d 1.6i Wagon,lpg/g3,X-ecutive

2008 € 7440,-

Seat Ibiza 1.6i freestyle,5drs,airco

2008 € 6940,-

Nissan Pixo 1.0 Acenta,5drs, 17 dkm

2013 € 6995,-

Seat Ibiza 1.6i,sportstyle,5drs,airco

2008 € 6940,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm

2008 € 8345,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2010 € 8980,-

Nissan Qashqai Automaat,Navi,airco
Opel Corsa 1.2-16V,5drs,a/c,cruise

10-2009 € 13850,2011 € 9245,-

Peugeot 407 1.8-16v Break XS Pack

2006 € 5245,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm

2008 € 6640,-

Renault Megane Station 1.4-16V,airco

2006 € 5640,-

Renault Megane 1.6-16V,Navi,Airco,70dkm 2012 € 12845,Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct
naar alle beschikbare
occasions

2013 € 9245,-

VW Passat 2.0TDi Automaat,a/c,nw model 2005 € 5745,-

Koop nu een auto
en win je aankoopbedrag terug!
Inruil, financiering, vanaf 4500,- Bovaggarantie!
NU ook aanhanger verhuur!

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum
0515-231318
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Kapsalon Kreatief

Feestelijk 2014 inluiden
met Us Stek door Jetze Genee

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

Vriendenploeg Us Stek uit Makkum organiseert
voor de 12e maal het nieuwjaarsfeest in Makkum.
Het eerste feest van 2015, een bijzonder jaar
voor Us Stek wat volgend jaar haar 20-jarig
jubileum viert. Net als vorig jaar weer in een
tent op het terrein van de Houtmolen. Met
dezelfde formule als de voorgaande jaren
verwacht Us Stek weer een topfeest voor jong
en oud te organiseren. ‘Mooi dat we nog steeds
terecht kunnen op het terrein van Inprotech’
Simon Jaspers van Us Stek legt uit: ‘het terrein
leent zich prima voor een feest, aan de rand
van Makkum maar toch te belopen of fietsen
voor de gasten’. Dit jaar wordt rekening
gehouden met de leeftijdsgrens voor drankverkoop. Door het gebruik van polsbandjes.
Speciaal voor de onder 18 jarigen zijn er voordeligere consumptiebonnen in de verkoop.
Locatie, tijdstip en muzikale omlijsting is
dezelfde als de vorige jaren.
Us Stek probeert ieder jaar een goed verzorgd
feest met muziek, hapje en een drankje te
zorgen. Om alle gasten ter wille te zijn wordt de
muzikale omlijsting dit jaar in diverse blokjes
ingedeeld. Dansmogelijkheden voor jong en
oud!. Door de huur van een tent, muziek en
alles wat er bij komt kijken is het voor de organisatie spannend om de kosten die vooraf
gemaakt worden terug te verdienen. Geheel in
de lijn van het kabinet is gekozen voor de
participatie thema, iedere gast kan gratis naar
binnen en bepaalt zelf of hij of zij participeert
in de voortgang van het oud en nieuwfeest
door Us Stek. Een cryptische omschrijving
voor de aanwezigheid van bussen voor een
vrijwillige donatie. Samen zorgt het publiek
dan mét Us Stek voor continuïteit van het
nieuwjaarsfeest.
In de oudejaarsmiddag is de mogelijkheid om
een borreltje te halen tijdens het matinee waar
de gezelligheid en de terugblik op 20 jaar Us
Stek (foto en film) centraal staan. Nieuwjaarsnacht zijn de gasten vanaf 00:15 uur van harte
welkom om samen met vele Makkumers het
nieuwe jaar in te luiden. De muzikale omlijsting
wordt door DJ KC en door DJ Duo Keimpf en
Ginnuh, daarnaast een aantal gastoptredens
en verassingen. Tijdens de avond is de verwarmde tent van alle gemakken voorzien. Een
warme hap, alle soorten drinken en gelegenheid om de jas kwijt te kunnen.
Us Stek is er klaar voor, de vergunning is binnen
en na de kerst kan het opbouwen beginnen.
Nodigt u alvast vriend, kennis en familie uit om
samen na het vuurwerk richting de Houtmolen
te gaan om samen te participeren in een topfeest! Oudejaarsdag bent u welkom vanaf
15:00 uur voor een borrel en nieuwjaarsnacht
gaan de deuren aan de Houtmolen 3A te
Makkum open voor iedereen uit Makkum en
directe omgeving om elkaar een spetterende
introductie te geven van het jaar 2014.
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Kerstborrel 2e kerstdag
en Oudejaarsavond
Wooncentrum Avondrust
Op 2e kerstdag wordt er altijd traditiegetrouw
een kerstborrel in Zorgcentrum Avondrust
georganiseerd. Even gezellig een moment
onder elkaar. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om een gezellig samenzijn te mogen
genieten rondom de feestdagen, terwijl dat
rond deze tijd toch juist zo belangrijk is.
Daarom willen wij u graag uitnodigen op onze
kerstborrel op 26 december. U bent hiervoor
vanaf 15.00 uur van harte welkom in het restaurant. Tevens kunt u dan genieten van de
prachtige kerstfilm “Sissi“.
Ook rondom de jaarwisseling willen wij u
gezelligheid bieden. Ook op Oudejaarsavond
bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom in
het restaurant, om in Wooncentrum Avondrust
de avond uit te zitten, onder het genot van een
hapje en een drankje, een spelletje Bingo en
gezellige muziek.
Indien u gehoor geeft aan deze uitnodiging,
wilt u dat dan vóór 17 december even laten
weten aan de receptie van Avondrust? Het
telefoonnummer is: 0515-231655. Voor eventueel meer informatie kunt u vragen naar
Mw. A. Hilhorst, aanwezig op maandag– en
donderdagmorgen en dinsdag en woensdag
de hele dag. Graag tot ziens.
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Voetbalprogramma
Zaterdag 13 december
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum

1 - Leovardia 1
3 - Heeg 2
4 - Lions'66 3
A1 - Akkrum A1
B1 - Beetgum B1
C1 - LSC 1890 C2
D1 - SC Berlikum D1
VR1 - Dronrijp VR2

Kantinedienst:

Nieuwe bomen geplant in de Botterstraat

Wiebe Visser/Thilda Adema
Yvonne Grobbink/Annelies Bootsma
Gerlof Smit/Sietse de Vries/
Jan Haarsma

15:00
14:30
11:00
12:30
10:30
9:30
9:00
12:45
8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum
Nagele 1 - Makkum 1
0-2
SDS 2 - Makkum 2
1-2
Makkum A1 - Annaparochie St. A1
1-1
MKV'29 B1 - Makkum B1
1-4
Makkum B2 - TOP'63 B1
0-9
LSC 1890 C4 - Makkum C2
15 - 0
MKV'29 D1 - Makkum D1
0-3
Mulier D2 - Makkum D2
2-1
Makkum E1 - LSC 1890 E3
8-1
Makkum E2 - Scharnegoutum'70 E3
2-6
Workum E5 - Makkum E3
6-3
Makkum F1 - QVC F1
4-0
Walde De F2G - Makkum F2
8-0
Makkum F3 - S.C. Stiens F4
0 - 11
SWZ Boso Sneek VR2 - Makkum VR1 4 - 2

Volleybalprogramma
Woensdag 10 december
Woensdagmiddag 3 december zijn er nieuwe
bomen geplant in de Botterstraat. Twee kinderen
van het Iepen Stee, leden van Makkum Duurzaam en de mannen van groenzaken van de
gemeente hebben de klus geklaard. Pier
Santema heeft tijdens het planten van alles
verteld; de bomen zijn elzen, sierperen en 3
vleugelnoten (allemaal geen eetbare vruchten,
maar wel mooie bloesem en blad). Ook vertelde hij waar allemaal rekening mee moet

worden gehouden met planten; de plek ten
opzichte van de gaskabels, het licht en het
uitzicht vanuit de huizen. En natuurlijk kregen
we instructie voor het planten. Halverwege
hebben we warme chocolademelk gedronken,
want het was behoorlijk koud.
We hopen dat bij een volgende bomenplant
middag wat meer kinderen kunnen komen
helpen, want het is een leuke klus en het worden ook een beetje “jouw bomen”.

19:30u Makkum MB 1 - Punt Ut MB 1

Vrijdag 12 december
19:00
20:30
20:30
21:30

Punt Ut MB 1 - Makkum XC 1
BEO DS 1 - Makkum DS 1
Makkum DS 2 - Espel-Creil DS 1
VoTeS HS 1 - Makkum HS 1

Zaterdag 13 december

19:15 CoVoS DS 4 - Makkum DS 3

Voedselbank inzamelactie Kinderdagverblijf,
Uitslagen
Buitenschoolse opvang & Peuterspeelzaal te Makkum PSV de Halsbânruters
Wij leidsters en kinderen van het Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang & Peuterspeelzaal te Makkum doen mee aan de actie
‘Samen voor de Voedselbank’ van Omrop
Fryslân. Omdat wij met jonge kinderen werken, lijkt het ons leuk om juist voor kinderen
etenswaren te verzamelen. Hierbij denken wij
aan bijvoorbeeld K3 hagelslag, smoeltjes,
schuddebuikjes, pakjes drinken etc. Wij willen
juist de kinderen die het niet zo breed hebben
een extraatje bieden in deze koude decembermaand. Want elk kind verdient dit toch?

schoolse opvang & Peuterspeelzaal aan de
Lieuwkemastraat 65 te Makkum. We hopen
dat het een groot succes wordt, zodat we op
16 december as. samen met de BSO kinderen
een grote mand aan kunnen bieden bij Omrop
Fryslân.

Koudum 6 december
Bobbie IJdema kwam in Koudum uit met
Caramba in de klasse ZZ licht. In de 1e proef
werd de 2e prijs in de wacht gesleept met 235
punten en in de 2e proef ging zij met de 1e
prijs naar huis met 238 punten.

Wisten jo dat...
- meiïnoar 6000 Friezen iten krijt
fia in itensbank?

In slechts 3 wedstrijden hebben Bobbie en
Caramba de winstpunten behaald om over te
mogen stappen naar de klasse ZZ zwaar!

- der yn Fryslân 18 itensbanken binne?

Doen jullie mee?
Lever dan producten in voor woensdag 16
december as. bij het Kinderdagverblijf, Buiten-

- guon itensbanken meardere útjeftepunten ha?

Rectificatie:
In het stuk over de Makkumer Wintertrimloop is
de datum van het evenement in 2015 verkeerd
opgenomen. De juiste datum is zaterdag 17
januari 2015, start om 11.00 uur.

- it probleem noch folle grutter is?
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Wasmachine Siemens weinig gebruikt.
Vraagprijs  150,- Tel: 0515-541810
Bankstel 2½ zits, stof met beschermlaag dus
makkelijk schoon te houden. Hoezen kunnen
uitgewassen worden. Zand kleur en donkere
poten. Vraagprijs  50,- Tel: 0515-233290/
06-55822653
VERLOREN

Herkent u/jij dit mooie plekje in Makkum? De gemeente SWF heeft er voor gezorgd dat het dankzij
aannemingsbedrijf A. Faber B.V. weer als nieuw is.

Ik ben woensdag 3 december mijn sleutels
verloren in Makkum (2 normale en 1 kleine).
Als u dit bosjes hebt gevonden, wilt u mij dan
bellen? Dank! Tel: 06-42108164
GEVRAAGD
In de Dorpstuin (bij Avondrust) wordt in januari
2015 een kas (3,5 bij 6,5m) gebouwd door
Makkum Duurzaam. Wie kan ons helpen aan
zand voor het fundament en aan grote en
kleine tegels? email: MADuurzaam@makkum.nl
Tel: 06-53980019

Bedankt!
Begin dit school jaar hadden wij op de OBS
Iepen Stee een fancy fair georganiseerd, de
opbrengst hiervan zal worden besteed aan de
kinderen van onze school. Denk hierbij aan
workshops, extra materialen/uitjes etc. Dankzij
de vele enthousiaste sponsoren in ons Mooie
Makkum, is deze fancy fair mede mogelijk
gemaakt. Verbaasd waren wij dat wij bij geen
enkele Winkelier of Bedrijf 'nee' als antwoord
kregen. Geweldig! Daarbij onze grote dank!
Inmiddels hebben wij de eerste activiteit al
mogelijk kunnen maken. Namens alle ouders,
het team en de kinderen nogmaals: Bedankt!
OBS Iepen Stee

Smûke kerstmarkt in Gaast
Op zaterdag 13 december as is er in Gaast
een smûke kerstmarkt. Deze markt wordt
gehouden in en rond dorpshuis de Fûke in
Gaast van 16.00 uur tot 20.00 uur. Er zijn verschillende kraampjes met lekkere dingen te
koop (van chocola tot oliebollen en van kaas
en worst tot zelfgemaakte chutneys en jams)
en nog veel meer. Daarnaast aandacht voor
kerstkapsels, kerstgroen en kerstversiering,
Natuurlijk ontbreken ook de kerstman en kerstmuziek niet. In het dorpshuis is een kinderhoek ingericht. Daarnaast is er voor de inwoners
van Gaast een wedstrijd wie de mooist versierde tuin, erf of terras heeft. Als het goed is,
is Gaast op 13 december al in kerststemming.
Bent u op zoek naar een leuke, kleine kerstmarkt
in de buurt? Kom dan zaterdag naar Gaast!

administratiekantoor

it hôf

Administratiekantoor It Hof is gespecialiseerd in belastingaangiftes, het opzetten van financiële
administraties en het voeren en onderhouden van boekhoudingen voor particulieren en zakelijke
relaties. Ook verzorgen wij uw aanvragen van alle toeslagen zoals zorg-, huur-, en/of kindertoeslag
en voorlopige teruggave van inkomstenbelasting.
Aangifte inkomstenbelasting vanaf € 40,-, aanvraag voor een toeslag of voorlopige teruggaaf € 25,in combinatie ontvangt u 15% korting.
Aangifte BTW en het volledig verzorgen voor het terug vorderen van uw betaalde BTW
op zonnepanelen € 140,- .
Sinds vorig jaar bieden wij ondersteuning en het compleet verzorgen inclusief overstappen
van uw ziektezorgverzekering. Per consult van circa 30 minuten € 30,-.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

advies voor belastingzaken &
boekhouding

Administratiekantoor It Hof
It Hôf 24 8754 KD Makkum
0515-232419 of 06-30421605
email: ithof24@gmail.com

