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Voorleesontbijt op basisschool Sint Martinus  
 Door Judith van Lavieren

Makkum - De Nationale Voorleesdagen zijn 
een initiatief van Stichting Lezen, georga-
niseerd door de Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse Boek. 
De Nationale Voorleesdagen begonnen op 
woensdag 21 januari met het Nationale 
Voorleesontbijt. De Sint Martinusschool 
had de Makkumer Belboei uitgenodigd om 
hun Voorleesontbijt te bezoeken en deze 
ochtend mee te lopen met de kinderen van 
groep 7 en 8.

De leerlingen van de Sint Martinus hadden 
voor de verandering thuis nog niets gegeten 
en hun ontbijtje meegebracht naar school. 
Op school werden pakjes drinken uitge-
deeld. Alle leerlingen bleven in hun eigen 
lokaal zitten, maar de leerkrachten niet! Zij 
gingen allemaal naar een andere groep 
dan waar ze gewoonlijk werkzaam zijn, om 
hier voor te lezen. Groep 7/8 kreeg juf 
Marietje op bezoek. Zij las de kinderen voor 
uit het boek “De Reuzenperzik” van Roald 
Dahl. Het verhaal over James die hard 
moet werken bij zijn gemene tante Spons 
en al even gemene tante Spijker sprak de 
kinderen aan. James krijgt op een gegeven 
moment groene toverkorreltjes in handen. 
Voordat hij er echter een toverdrankje van 
kan maken struikelt hij en verdwijnt de 
toverkracht in de perzikboom van de tantes. 
Er begint een reuzenperzik te groeien…

Het thema van de Nationale Voorleesdagen is 
dit jaar gezonde voeding. De bedoeling van 
de Voorleesdagen is om het voorlezen aan 
jonge kinderen te stimuleren en natuurlijk ook 
om duidelijk te maken hoe leuk voorlezen is! 
“Voorgelezen worden is heerlijk, maar zelf 
voorlezen aan een ander is ook leuk”, moet de 
ouderraad gedacht hebben toen ze plannen 
maakten voor het voorleesontbijt. Nadat ze 
zelf voorgelezen waren gingen de oudere 
kinderen naar de kleuters om de rol van voor-
lezer op zich te nemen. En de kinderen van 
groep 7 en 8 verlieten de school voor een 
uurtje om te gaan voorlezen op de BSO, 
peuterspeelzaal en in Avondrust. Anne, Demy, 
Jelle, Danny, Ravi en Koen vertrokken samen 
met ouderraadslid Esther Postma naar het 
MFC.  
 (vervolg op pagina 3)
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Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Te huur: 

projectruimte en/of timmerzolder

Leuk voor een familie, 
buurt- of personeelsvereniging:

IKQUIZHET
Voor groepen vanaf 15 personen 

een gezellige quizavond (of middag).
Incl. 3-gangendiner al vanaf € 29,95 p.p.

Tegen meerprijs ook mogelijk voor groepen vanaf 10 personen

Voor foto‛s en info., zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

Lise, Jesse, Yfke, Seth en Doutsen worden voorgelezen door Jelle.
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Familieberichten Agenda
Woensdag 28 januari
Makkum - Avondrust 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 29 januari
Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 30 januari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Handwerken, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

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

Maandag 2 februari
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer 
Hiervoor geldt een eigen bijdrage 
van e 2,- per keer.

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

Zondag 1 februari
Makkum - Avondrust, Zing Mee
Aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 3 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 4 februari
Makkum - Avondrust 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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 Koudum, tel. 0514-522424
- 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

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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

Bliuw by ús Heare

Fertrietlik, mar ek wittend dat it sa goed 
is, hawwe wy ôfskied nommen fan  
ús leave mem, beppe en oerbeppe

Janneke 
Jaspers - Roedema

* 23 januari 1930              † 20 januari 2015
Makkum                                              Sneek

Sinds 22 april 1990 weduwe van 
Siebren Jaspers.

St. Nyk: Harrie en Sietske
  Arjen en Eva
  Jurjen en Kelly, 
  Tjitse, Ninthe
  Jelmer en Petra
  Femke en Wobbe

Makkum: Keimpe en Janneke
  Simon en Sietske, 
  Wybrand
  Willem
  Petra en Jangerard

Makkum: Jetty en Bruno
  Tjalling
  Sytske en Mark

Makkum: Trijnie en Tom
  Marc

Skuzum: Cees en Joke
  Daniëlle
  Robbie

Corr. adres: 
Lieuwkemastraat 25
8754 BL  Makkum

De afscheidsdienst heeft zaterdag 
24 januari plaatsgevonden.

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,
mar de moaie oantinkens ek.

Ûnferwachts hawwe Cees & Joke, Daniëlle 
en Robbie ôfskie nimme moatten fan harren 
leave mem, skoanmem en beppe

Janneke Jaspers-Roedema
Wy winskje jimme en de neiste famylje in 
soad sterkte ta mei dit ferlies.

Freonenploech Karmasterkorps Yn ‘e Bocht

Ons bereikte het verdrietige bericht dat 

de heer Foppe Johan Pel 
meester Pel

voormalig hoofd der school van CBS De Ark 
is overleden.
Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen.

Het bestuur van CBO De Greiden, 
MR, directie en team 
van CBS De Ark Makkum 

januari 2015

Plaats uw advertentie 
in de Makkumer Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Kom in januari 
op vrijdag of zaterdag
naar onze wasstraat 

Want dan zijn alle 
6 wasprogramma's 

maar  4,-
Suderseewei 11 Makkum  

Tel: 0515-232222

Wasstraat
ACTIE!

sit back and 

enjoy th
e ride

: 0Tel: 0

s

j

ataataat

rii

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

In de maanden 

januari en februari 

geen koopavond

Koen en Jelle werden ingedeeld om bij de 
peuters voor te lezen. Ze kregen van juf 
Harmke de boekjes “Bas helpt mama” en 
“Bas is bang”. Nadat ze die zelf eerst even 
doorgelezen hadden gingen ze van start. Het 
leek wel of ze dit elke dag deden. “Kennen 
jullie dit boek? Het gaat over Bas en ik ga het 
aan jullie voorlezen”. Ze zorgden ook dat alle 
peuters de plaatjes goed konden zien. Tijdens 
het voorlezen werd het steeds drukker op de 
bank en op de speelplekjes binnen gehoors-
afstand. Interessant hoor, al die grote jongens 
op bezoek die je dan ook nog gaan voorlezen. 
En aan de oproep van prinses Laurentien aan 
de mannen van Nederland om meer voor te 

gaan lezen werd in Makkum dus meteen 
gehoor gegeven. Het was voor het eerst dat 
de oudste groepen er op uit gingen om voor 
te lezen. Het is van beide kanten bijzonder 
goed bevallen, dus waarschijnlijk is het voor 
herhaling vatbaar.

In de Makkumer Bibliotheek werd op woens-
dagmiddag voorgelezen uit het Prentenboek 
van het Jaar 2015 “Boer Boris gaat naar zee”. 
Kinderen tot 6 jaar die tijdens de Nationale 
Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek 
ontvangen (zo lang de voorraad strekt) een 
welkomstcadeautje. De Voorleesdagen duren 
nog tot 31 januari.

Voorleesontbijt  (vervolg pagina 1)

De Nationale Voorleesdagen waren er weer 
en de leerlingen van de Sint Martinusschool 
deden hier ook aan mee. Zo werd er onder 
andere een voorleesontbijt georganiseerd 
op de school en werd er voorgelezen op de 
peuterspeelzaal. Maar ook kwam de vraag of 
er in Avondrust voorgelezen kon worden. 
En natuurlijk kan dat, een prachtig initiatief! 
En lezen is zo belangrijk en gezellig! Om 
10.00 uur waren er een 7- tal leerlingen van 

groep 8 gekomen in het restaurant en zij 
gingen bij verschillenden tafels een verhaal 
voorlezen. Het werd zichtbaar gewaardeerd 
door de cliënten. De leerlingen lazen erg mooi 
voor! Eigenlijk was de tijd zelfs te kort, of de 
verhalen te lang, het is maar net hoe u het 
bekijkt, want aan één verhaal kwam helaas 
geen einde, omdat de leerlingen helaas weer 
naar school moesten…….
Bedankt voor dit fantastische initiatief!

Nationale Voorleesdagen in Avondrust

Er wordt steeds vaker op het water gecontro-
leerd op het bezit van een Klein Vaarbewijs. Bij 
voldoende deelname start er op dinsdag 3 
maart 2015 een cursus Klein Vaarbewijs in 
Makkum. De cursus bestaat uit 7 avonden 
theorie en 1 avond examentraining en wordt 
gegeven door Ronald van Enkhuizen. 

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor motor-
boten korter dan 15 meter, die sneller kunnen 
dan 20 kilometer per uur. Hiertoe behoren ook 
waterscooters en jetski’s. Een rubber bootje 
met meer dan 5 pk kan al gauw harder dan 20 
kilometer per uur. Er wordt niet naar het aantal 
pk's gekeken, maar wel of de boot met één 
persoon volgas harder kan dan 20 kilometer 
per uur. Ook al vaart u op het moment van een 
controle minder dan 20 kilometer per uur krijgt 
u zonder vaarbewijs een boete van  550,-. Bij 
een ongeluk zonder vaarbewijs betaalt de 
verzekering niet uit. Het Klein Vaarbewijs is 
ook verplicht voor pleziervaartuigen met een 
lengte van 15 tot 25 meter.

Soorten Klein Vaarbewijs (VB1 en VB2):
Met Vaarbewijs I mag u op kanalen, rivieren 
en kleine meren varen. Mocht u ook op de 
grote wateren, zoals het IJsselmeer, Marker-
meer, IJmeer, Waddenzee willen varen dan is 
Vaarbewijs II nodig. 
Om Vaarbewijs II te behalen moet u voor Klein 
Vaarbewijs I (KVB1)) en Klein Vaarbewijs II (KVB2) 
geslaagd zijn.

De cursusdata zijn: 
3-10-17-24-31 maart en 7-14-21 april 2015. 
Locatie: Jachtbouw en Scheepstechnische 
Dienst Gebr. van Enkhuizen, 
Strânwei 11 te Makkum. 

Voor opgave en/of meer informatie over deze 
cursus kunt u contact opnemen met:
Ronald van Enkhuizen, 
tel. overdag 0515-232665 
(na 18.00 uur 0515-232301), 
of via e-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

Cursus klein vaarbewijs in Makkum

eigen fotoeigen foto
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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 

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

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 

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

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

2 kg speklappen ..........................€ 10,50 

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

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

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

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

Het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk 
voor toeristen is één van de ambities van de 
regionale overheden waaronder de gemeente 
Súdwest-Fryslân. De te nemen maatregelen 
moeten zorgen voor een groei van 100.000 
bezoekers per jaar. Donderdagochtend is het 
onderzoeksrapport op het Makkumerstrand ge-
presenteerd aan o.a. wethouder Maarten Offringa 
die onderstaande tekst tweette: ‘Vanmiddag 
presentatie overhandiging "rapport toeristische 
kansen en mogelijkheden @Afsluitdijk2020". 
De oprit naar @provfryslan krijgt elan”. 
 
Waar gaat dat over? 
In 2017 krijgt de Afsluitdijk een flinke opknap-
beurt. Eerder hebt u deze plannen kunnen 
lezen in de Belboei. Deze opknapbeurt is een 
mooie gelegenheid om de dijk aantrekkelijker 
te maken voor toeristen. In Makkum werd 
donderdag het rapport gepresenteerd dat 
vertelt waar de kansen liggen. De overheid 
creëert de ruimte zodat ondernemers aan de 
gang kunnen gaan. Volgens het rapport kan 
de Afsluitdijk meer dagjesmensen trekken 
maar ook de liefhebber van de Waddenzee 
kan hier genieten. Op dit moment bezoeken al 
300.000 toeristen jaarlijks de Afsluitdijk. 
Een greep uit het rapport:
‘Er zijn weinig toeristische voorzieningen op 
de Afsluitdijk. Toch is het een icoon met inter-
nationaal aanzien. Door het beter benutten 
van de toeristische potentie van de Afsluitdijk, 

zullen er meer toeristen komen. We moeten 
deze toeristen verleiden langer te verblijven 
op de Afsluitdijk en in de regio. Dit is goed 
voor de werkgelegenheid en lokale economie.’

Plannen
Met de komst van een bezoekerscentrum op 
Kornwerderzand, een renovatie van de lunch-
room op het monument en de Blue Energy-
centrale op Beezandddijk moeten zorgen voor 
een groei in het aantal bezoekers. Vanuit 
Makkum en Harlingen kan een veerdienst op-
gezet worden. Per fiets wordt Kornwerderzand 
en vanuit Den Oever het monument een stuk 
toegankelijker gemaakt. De komst van een 
nieuw fietspad aan de Waddenzeekant van de 
dijk zorgt hiervoor. De aanleg van het ambiti-
euze project de Vismigratierivier aan de Friese 
kant van de dijk kan tevens een goede 
publiekstrekker worden. Voor Makkum een 
mooie impuls om te profiteren van de bezoe-
kers aan de dijk en Kornwerderzand. 

Kans
Wethouder Offringa ziet het rapport als een 
belangrijke basis om ondernemers te facilite-
ren. ‘Ik ben meer dan blij met dit rapport. De 
Afsluitdijk is een parel waar we zorgzaam mee 
om moeten gaan. De dijk biedt kansen voor 
de hele regio. En voor de Culturele hoofdstad 
2018 is het de mooiste oprijlaan.’ Meer infor-
matie op www.deafsluitdijk.nl 

Icoon Afsluitdijk trekt jaarlijks 300.000 toeristen    door Jetze Genee

2014 Is door het Kazemattenmuseum afgesloten 
als een succesvol jaar. Na 2007 heeft het 
Kazemattenmuseum niet eerder zulke hoge 
bezoekersaantallen gehaald. Sinds het begin 
van de eenentwintigste eeuw is 2014 het 
tweede meest succesvolle jaar. Alleen in 2007 
werden 84 bezoekers meer geregistreerd. In 
totaal passeerden 13.480 bezoekers in 2014 de 
poort van het museum. In 2013 waren dat er 
bijna 1000 minder, te weten 12.566. Verder 
schommelden de cijfers de afgelopen jaren 
van 10.368 in 2009 tot 12.090 in 2012.

Opvallend was het aantal buitenlandse be-
zoekers van 711 en de spreiding van de 
bezoekers. Het hoogste aantal kwam uit buur-
land Duitsland, 364. Daarna volgen Engeland 
(76 bezoekers), Italië (45 bezoekers), en 
Canada en België (beiden 30 bezoekers). De 
buitenlandse bezoekers kwamen in totaal uit 

36 verschillende landen, waaronder Rusland, 
India, Chili, Dubai, Australië, Egypte en Birma.
Daarmee is 2014 een opmaat voor een bij-
zonder jaar 2015. Niet alleen is 2015 het jaar 
waarin 70 jaar bevrijding wordt gevierd, maar 
ook is het in mei precies 75 jaar geleden dat 
de Duitse aanval op Kornwerderzand werd 
afgeslagen, waarmee Kornwerderzand de 
enige plek is waar de Duitse Blitzkrieg tot 
staan werd gebracht.

Verder viert het Kazemattenmuseum in april 
2015 het dertigjarig bestaan en hoopt binnen-
kort voldoende financiering te hebben om een 
ingrijpende herinrichting uit te voeren. Voor 
die herinrichting is minimaal  350.000,- nodig. 
Via fondsenwerving probeert het museum 
deze herinrichting mogelijk te maken. Daar-
naast financiert het museum  50.000,- uit 
eigen middelen.

Kazemattenmuseum heeft goed jaar achter de rug
Hoogste bezoekersaantal sinds 2007

Bolsward - De Voedselbank Bolsward, actief in 
de gemeente Littenseradiel en de voormalige 
gemeenten Bolsward en Wûnseradiel, houdt 
op zaterdag 31 januari een inzamelingsactie 
bij de supermarkt Jumbo Kooistra te Bolsward.  

Van 9.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers van de 
Voedselbank Bolsward in de supermarkt aan-
wezig om het winkelend publiek te informeren 

over de actie. In de supermarkt staat een 
presentatie van artikelen en producten, met 
een iets langere houdbaarheidsdatum, welke 
gekocht kunnen worden voor de Voedselbank 
Bolsward. Na het afrekenen kunnen de gekochte 
goederen afgegeven worden aan de vrijwilligers 
van de Voedselbank Bolsward. Vanzelfsprekend 
hoopt de Voedselbank Bolsward op royale 
medewerking van het winkelend publiek.

Supermarktactie Voedselbank in Bolsward
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Introductie Mindfulness
Mindfulness is het met aandacht aanwezig 
zijn in je lichaam. Je leert afstand te nemen 
van gedachten, emoties te beheersen en te 
luisteren naar je eigen lichaam. Deze avond 
ga je Mindfulness aan den lijve ervaren. Via 
lichaamsgerichte oefeningen en door bewuster 
te ademen leer je contact te maken met jezelf 
en daardoor met anderen. Op deze avond 
krijg je een aantal handreikingen, die je in je 
dagelijkse leven kunt meenemen.

Datum: donderdag 19 februari 
Locatie: het Anker in Makkum
Tijd:  19.30 – 22.00
O.l.v.: Kees Wagenaar, het Zonnehuis Exmorra
Kosten: 7 euro NUT-leden, 8 euro niet-leden
Let op: Maximaal 20 deelnemers
Aanmelden: www.nutmakkum.nl

Leugenbollepop
Dit jaar is het traditionele Leugenbollepop op 
vrijdag 28 augustus. Net als de vorige jaren 
wordt het wederom een prachtige avond. Maar 
daar hebben we natuurlijk wel deelnemers voor 
nodig. Wil je in 2015 meedoen, geef je dan nu 
op via de mail: arie@leugenbollepop.nl

Nog even de spelregels: Minimum leeftijd is 
16 jaar. Alleen maar vrolijke, vlotte en up tempo 
liedjes. Gekke & spectaculaire ideeën worden 
op prijs gesteld evenals verkleed partijen en 
leuke attributen. Denk aan de prachtige poppen 
bij “Happy” dat werd gezongen door Marjan 
en Karin de Jong. 

Doarpskrite Makkum 
spilet “Susters yn Saken”
It kleaster fan mem oerste en de susters Agaath, 
Klara en Francisca sit yn jild pine. It sjocht der 
sels nei út dat meikoarten it kleaster fallyt 
gean sil. Aartsbiskop Siemelink, dy 't elts jier in 
wike yn it kleaster útrêsten komt, is dan ek fan 
plan it kleaster te ferkeapjen. Der binne sels 
plannen om fan it kleaster in kasino te meitsjen 
en de susters earne oars te pleatsen. De bycht-
faar en freon fan de susters, pastor Breukel-
mans, kin tsjin dizze snoade plannen neat 
ynbringe en grypt mar wer, stammerjend en 
al, nei de miswyn. Dan komt ynienen Guus 
Jongeneel, oftewol menhear Bil van Building 
Investments Limitted. In bliere en kordate man 
dy 't grutte plannen hat mei it kleaster......

Spyldata: 
Sneon 14 febr. 2015 20.00 oere
Snein 15 febr. 2015 15.00 oere
Freed 20 febr. 2015 20.00 oere
Sneon 21 febr. 2015 20.00 oere

Foarferkeap: DA Drogist, Markt 1, Makkum
Tagongsprizen: leden  7,50 net leden 12,50
Sneintemiddei’s bern oant 12 jier  5,- allinne 
oan de kassa en in spesjale bernelotterij 

“Susters yn Saken”
Fan: Ton Davids en ferfryske troch Abele Krist
Rezjy: Hinke Wolthuizen
Plak: MFC Maggenheim Makkum

Makkum - Johan Fretz en Marcel Harteveld 
waren eerder in Makkum met hun cabaretshow 
Fretz 2025: Revolte. Ditmaal kwamen ze voor 
een try-out van hun nieuwe programma Kleur 
Bekennen. De avond begon met een half uur 
hoogtepunten uit de vorige show. Voor wie de 
vorige show al gezien had best lang… Daarna 
gingen de heren zonder pauze door. 

Fretz 2025: Revolte was een show die al hele-
maal af was, Kleur Bekennen staat nog aan het 
begin. Meer dan aan een try-out (de laatste 
puntjes op de i zetten) deed de show denken 
aan een openbare repetitie. De teksten werden 
vanaf papier of de laptop voorgelezen. Het 
stuk over de wereld die vroeger rond maar nu 
vierkant is (over het overvloedig gebruik van 
de smartphone) krijgt toch net wat minder 
zeggingskracht als het vanaf een tablet voor-
gelezen wordt. 

Was er dan niets te genieten? Ja toch zeker wel 
en wat mij betreft voornamelijk op muzikaal 
gebied. Fretz en Harteveld zijn supermuzikaal 
en echte stemkunstenaars. Doe je ogen dicht 
en het is net of Acda en de Munnik zingen, 
maar ook Simon en Garfunkel raken ze precies. 
Wanneer ze hun medleys zingen waarbij ze 
moeiteloos van het ene naar het andere lied 
gaan en via Acda en de Munnik bij de 
Macarena uitkomen. Dan is het genieten. En 
kippenvel was er ook bij de prachtige tekst 
van het lied “Broers, vanzelfsprekend dichtbij”. 

Humor en zelfspot in het stuk van Harteveld 
over afvallen. “Mijn lichaam is een tempel, heel 
groot en gezellig met een chocoladefontein!”. 
Over intelligent overkomen; gewoon een toe-
passelijke quote zoeken op de quote-app en 
over het onrealistische beeld van de toekomst 
dat een biologische kip krijgt.

De kwetsbare kant van Harteveld en Fretz kregen 
we ook te zien. Het relaas van Harteveld over 
de therapie die hij volgde en van Fretz die zich 
met een Surinaamse moeder en Duitse vader 
niet zwart en niet wit voelt, en zichzelf verge-
lijkt met duo penotti. De gebroeders vertelden 
ook uitgebreid waar ze met de show naar toe 
willen. Het decor wordt een bunker en die 
bunker wordt beschermd door Harteveld en 
Fretz. Frontsoldaten zijn ze en in de bunker 
ligt alles wat niet meer te beschermen is. Door 
hun verbeeldingskracht te gebruiken willen ze 
laten zien dat Nederland een land van onbe-
grensde mogelijkheden is. Hoe de show uit-
eindelijk zal worden daar hebben we diverse 
glimpen van opgevangen, maar een helder 
totaalbeeld, dat was het nog niet .

Fretz en Harteveld sloten af met het lied “Het 
komt goed”. Een zin daaruit vond ik precies 
weergeven wat we deze avond gezien hadden. 
“Nog niet goed weten waar het heen gaat met 
de dingen die je doet”, gevolgd door de con-
clusie: ”het komt goed.” Ik ben benieuwd hoe 
de show uiteindelijk zal worden.

Cabaret van Harteveld en Fretz in de Doopsgezinde Kerk   
 Door Judith van Lavieren

Witmarsum - Toneelvereniging Surprise uit 
Witmarsum speelt dit jaar het stuk Heit Wêze. 
Het origineel is onder de titels Vaders ge-
schreven door van Haye van der Heyden, de 
vertaling is gemaakt door Jikke de Haan. 
Deze voorstellingen zijn op zaterdagavond 
7 februari om 20.00 uur en op zondagmiddag 
8 februari om 16.00 uur in de grote zaal van de 
Gekroonde Roskam in Witmarsum. 

Wat doch je as je heit der noait foar je west hat 
en op syn alde dei dea siik op'e stoepe 
stiet…..moat je der dan wol foar him wêze? 
Daniël hat in iepen houlik mei Lara. Syn lêste 
verovering hyt Anoek: een jonge frije flinter. 
Dan ferskynt Daniël syn alde heit, ooit een 
frouljesgek, mar no slim siik. Daniël is oan-

klaud mei syn heit, dy't flink wat krityk op syn 
dwaan en litten hat, mar ek mei syn jonge 
Anoek, dy't it under de bedriuwen troch oan-
leit mei in Spanjoal en in Poal. En Lara, net 
bliid mei it frije houlikslibben, stiet derby en 
sjocht dernei…

Het is een prachtige tragikomedie over vaders 
en zonen, het vrije huwelijk, relaties, kinder-
wens, zorgplicht en ouderliefde. Geweldige 
ingrediënten voor een heerlijk ontspannend 
avondje uit. Onder regie van Rieneke de 
Haan, brengen spelers Menno de Vries, 
Henriette van der Vlugt, Jantina Fokkema en 
Jan van der Tol sr. de personages uit Heit 
Wêze tot leven. De entree voor de voorstelling 
is  8,50 per persoon. Twijfel niet en kom!

“It Jubileum” een absolute aanrader voor de 
liefhebber van Friestalig toneel. Dit jaar staan 
Jan Arendz en Marijke Geertsma 40 jaar op de 
planken. Om dit te vieren komen ze met een 
zefgeschreven stuk over een acteursechtpaar 
dat ook jubileert. Deze acteurs vieren hun 
60-jarige jubileum, in 2034. De man (Jan) wil 
dit unieke jubileum vieren, de vrouw (Marijke) 
heeft daar geen zin meer in. Dit toneelstuk is 
voor een gedeelte gebaseerd op de stukken 
die zij in het verleden al hebben gespeeld. 

Tegelijkertijd hebben deze stukken invloed 
gehad op hun dagelijks leven, zoals ook het 
acteurschap dat heeft gehad. Immers, ze zijn 

niet alleen collega’s, maar vooral ook man en 
vrouw. Zo is "It Jubileum" echt een kroniek voor 
wat betreft het (toneel)leven van een acteurs-
echtpaar, maar ook van het Friese culturele 
leven en van het veranderende Friesland. Een 
kroniek van het leven, hun leven, tussen 1974 
en 2034.

Datum: zaterdag 7 februari
Plaats: De Klameare te Workum
Aanvang: 20.15 uur
Toegang:  14,00 / Donateurs  12,00 / 
jongeren tot 18 jaar  10,00
Voorverkoop: www.nutworkum.nl 
en Het Boekhuis, Workum

Toneelvereniging Surprise speelt Heit Wêze

Jan Arendz & Marijke Geertsma in de Klameare te Workum
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Volleybalprogramma
Vrijdag 30 januari
19:00u  D.B.S. MB 1 - Makkum MB 1
19.30u  CoVoS DS 7 - Makkum DS 4
20:15u  Tsjukemarders MA 1 - Makkum MA 1
20:15u  Makkum DS 3 - CoVoS DS 6
20:15u  Makkum XC 1 - BEO MC 1
20:30u  Makkum DS 1 - Wisky DS 1
21:30u  Makkuum HS 1 - Far Ut HS 2

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS  
1 & 2 in MAKKUM

Cursusdata: 
3-10-17-24-31 maart en 
7-14-21 april 2015

Locatie:
Kantine Gebr. van Enkhuizen,
Strânwei 11 te Makkum. 

Opgave en informatie:
Ronald van Enkhuizen
Strânwei 11,
8754 HA Makkum. 
Tel. 0515-232665
(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

Bewegen is hét toverwoord !
Beweeg en Eet volgens ons succesvolle

“LIFESTYLE-AFSLANK-PROGRAMMA”
12 weken voor € 185,-

FYSIOPILATES!
Op dinsdagmorgen van 9:00-10:00 uur

Op donderdagmiddag van 16:00-17:00 uur
Er zijn nog een paar plekjes vrij!

JEUGDFITNESS
Abonnement voor de jeugd

(13 tot 18 jaar) € 15,00 per maand

Voor info of opgave: Langezand 2c, 8754 HR Makkum
bel: 0515-231551 of mail: info@lifestyle-makkum.nl

Vorig weekend, tijdens de Friese Turnkampioen-
schappen hebben Nynke de Witten en Berber 
Koornstra prima gepresteerd. Nynke won in 
haar divisie en Berber werd tweede in haar 
categorie. Nynke is 13 jaar en eerstejaars 
Junior, 2e Divisie. Nynke turnt 12 uur per week 
bij Turnstad Sneek o.l.v. trainer Wim Dijkstra. 
Vanuit Turnstad Sneek worden de talenten 
ondersteund in trainingen van internationaal 
toptrainster Rietje Bijlholt. In die weken trainen 
de meiden maar liefst 15 uur per week. Berber 
Koornstra is 11 jaar en turnt bij V&K De Stenen 
Man te Harlingen, niveau Jeugd 1 N3, 2e divisie. 
Berber is net zo fanatiek in haar sport als de 
twee jaar oudere Nynke. 

Nynke is begonnen met turnen op haar 6e jaar 
bij Des Makkum, bij juf Sjoerdje. Zaterdag 17 
januari januari is ze in Heerenveen Fries 
kampioen geworden op de meerkamp. De meer-

kamp bestaat uit vier onderdelen; brug, balk, 
vloer en sprong. Haar favoriete onderdeel is 
vloer. Vorig jaar is Nynke 7e geworden op 
het onderdeel vloer tijdens de Nederlands 
kampioenschappen in Breda. Haar droom is 
Nederlands Kampioen te worden op de meer-
kamp, en als dat niet lukt Nederland Kampioen 
vloer te worden. Nynke is goed op weg, 
tijdens de district wedstrijden heeft zich al 
geplaatst voor kwartfinale NK meerkamp te 
Waddinxveen. Tijdens de finale namen de 
talenten uit Makkum het op tegen provincie-
genoten. Een aantal kennen de meiden goed, 
deze talenten komen elkaar vaker tegen. Net 
als de meiden zijn ook de ouders erg trots. 12 
uur trainen in de week vergt ook vele ritten 
naar de sporthal. Met professionele begelei-
ding en een strak trainschema hoopt Nynke 
door te stoten naar de landelijke top en wie 
weet wel verder! 

Topprestaties Makkumse Turnsters 
Fries Kampioenschap Heerenveen  door Jetze Genee

In Kimswerd worden elke winter One Wall-
toernooitjes gehouden. Ook 25 januari mochten 
er niet-Kimsters aan het jeugd- en senioren-
toernooi meedoen. Met één muur en daardoor 
één speelveld is bij de jeugd met 20 spelers 
gespeeld. Zij kunnen dan allemaal 5x spelen 
in wisselende opstelling, zodat iedereen vol-
daan naar huis kan gaan.

Bij de jeugd wordt met zachte bal gespeeld; 
dit om het spel goed te leren. Na vijf partijen is 
de uitslag als volgt: 1. Jorrit Tolsma, Arum 2. 
Pieter Jan Leijenaar, Exmorra 3. Jessie Rekker, 
Bolsward

Het toernooi was een groot succes. De spelers 
hebben sportief gespeeld en tegelijk als leeuwen 
gestreden. De jeugd heeft veel lol en wordt 
elke week beter. Het volgende toernooi is 29 
maart en ook dat is een open voor jeugd van 
buitenaf.

senioren
De senioren kwamen ‘s middags in actie. Hier 
deden ook 20 spelers mee, die elk 5 partijen 
van 10 minuten speelden. Het niveau is divers 
en er wordt ingedeeld naar sterkte. Dat levert 
prachtige partijen op. De organisatie was in 

handen van Tiny Osinga, Johan de Groot, 
Anneke Westra en Sjoerd-Atze de Jong. 

Door de grote deelname bij de jeugd begon-
nen de senioren iets later en wel met de top-
wedstrijd Anne Monfils en Marrit Zeinstra tegen 
Miranda Scheffer en Sjoerd-Atze de Jong. Een 
prachtige demonstratie van hoe snel one wall 
handball kan zijn. Daarna volgden er nog 24 
partijen van 10 minuten en die leidden uitein-
delijk tot de volgende uitslag: 1. Brett Kieften-
burg 2. Anneke Westra, Kimswerd 3. Chris 
Monfils, Kimswerd

Nummers één en twee hadden beide vijf par-
tijen gewonnen en bij het tellen van de punten 
was er één punt verschil. Kortom, het was 
weer een mooi toernooi met spannende uit-
slagen. De winnaars hebben een vleespakket 
gewonnen en voor de winnaar natuurlijk een 
krans van Feikje van der Duim. De bar werd 
bemand door Piet en Jelly Bervoets. Bedankt 
iedereen; het was weer een prachtige dag!

Jorrit Tolsma en Brett Kieftenburg winnen One Wall Open in Kimswerd

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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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

Dinsdag 13 januari zijn we gestart met 32 
biljarters, 20 In de A klasse en 12 in de B 
klasse. Iedereen speelde 2 keer en de beste 
5/4 uit de poules gingen door naar de finale. 
Na 2 spannende finales op zondag 18 januari 
konden rond 19.30 uur de prijzen worden uit-
gereikt.

Tevens wil ik de sponsors: Rick Hack (De Zwaan), 
Sietse Bouma (De Prins), Piet Tiersma (De 
Belboei) en Blom Ynien bedanken. 

Iedereen bedankt,
Ruda Bergsma

A klasse
 Naam punten gem.
1e Koert Oostenveld 12 0.600
2e Jan Huisman 9 0.589
3e Theo Adema 6 0.402
4e Tjeerd Pietersma 3 0.390
5e Rick Hack 0 0.312

B klasse
 Naam punten gem.
1e Piet Tiersma 9 0.300
2e Johannes Lenters 6 0.2286
3e Monique van Malsen 3 0.192
4e Jurien Verbiest 3 0.132
5e Sjoerdtje de Jong 0 0.168

Hoogste serie voorrondes A klasse:
Theo Adema / Jan Huisman: 6 pnt
Hoogste serie voorrondes B klasse:
Jurjen, Siepie, Theo en Johannes: 3 pnt 
na loting Siepie
Kortste partij voorrondes A klasse: 
William Aukes: 5 brt
Kortste partij voorrondes B klasse: 
Johannes Lenters : 16 brt
Kortste partij finale A klasse: 
14 beurten 0.857, Jan Huisman
Korste partij finale B klasse: 
16 beurten 0.438, Johannes Lenters

Driebanden toernooi Makkum

eigen fotoeigen foto

Kerkdiensten
Zaterdag 31 januari
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Zondag 1 februari
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Witmarsum - De Hoekstien 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: DS. E.K. Zwerver

Makkum - Avondrust, 19.30 uur
Zing Mee

KV Jan Reitsma 
zaalkaatswedstrijd

De kaatsers van Kaatsvereniging Jan Reitsma 
zijn het nieuwe jaar al weer sportief begonnen. 
Op zaterdag 17 januari werd de jaarlijkse zaal-
kaatswedstrijd in Makkum gespeeld in Sporthal 
Nieuw Maggenheim. Dit jaar kon ook de jeugd 
de zaal betreden om hun eerste zaalkaats-
wedstrijd te spelen. Er werd opnieuw met een 
zachte bal gekaatst.

Bij de senioren werd een lijst van 7 parturen in 
2 poules gespeeld om de traditionele taarten 
en natuurlijk ook de eerste kransen van dit 
jaar. De jeugdleden speelden in een poule van 
4 parturen.
Winnaar bij de senioren werd het partuur van 
Hendrik Brandsma, Matty Noordmans en 
Ytsje Reitsma: zij wonnen in een spannende 
finale met 5-5, 6-0 van het partuur Erwin de 
Boer, Henk Nesse en Elske Klik. De derde 
prijs was weggelegd voor het partuur van 
Michel Nesse, Jouke Visser en Lisa de Jong.

Bij de jeugd won het partuur: Arjan Lok, Jelmar 
Gerritsma en Gerben de Witte. De tweede prijs 
was voor het partuur van Marianne Reitsma en 
Willem Arensman.

eigen fotoeigen foto
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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  

1 Persoons gehaakt sprei, wit  15,-
C. Miedema. Tel: 0517-532586

z.g.a.n Bueaustoel zwart met wieltjes en verstel-
bare rugleuning prijs  20,- Tel: 06-13733815

Gevraagd gratis dames- en herenfietsen. Ook 
kinderfietsen en onderdelen erg welkom.
Tel: 06-46767747

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

kapsalon

schoonheidssalon

pedicure

massage

zonnebank 

manicure

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Gezien in Makkum

Ook bij de BSO is het voorlezen door een leerling van de Sint Martinesschool heel interessant.

Op zondag 1 februari neemt de IVN-gids en 
oud-boswachter Goasse Hylkema u graag mee 
op een lange wandeltocht door het kleurige 
en geurige sfeerrijke winterse bos van Gaaster-
land. Tijdens deze stevige wandeling van ruim 
8 km komt u langs de mooiste plekjes in o.a. het 
bos Elfbergen en het natuurgebied Wyldemerk.

Gaasterlân, het op zandige hoogten (gaasten) 
gelegen gebied in Súdwest Fryslân, bestaat 
voor ongeveer 10 procent uit bos. Dat komt 
overeen met ruim 1000 hectare. In de 19de eeuw 
bleek de cultuur van eikenhakhout lonender 
dan kleinschalige landbouw en werden heide 
en de armere landbouwgronden bebost. In het 
begin van 20ste eeuw was het economische 
klimaat weer veranderd en werden de Gaaster-
landse bossen op grote schaal gerooid. De 
gemeente kocht in 1927 een aantal bossen, 
waaronder Nyemardumerheide, Lycklamabos, 
Bremerwyldernis, Starnumansbos en Elfbergen. 
om zo dit natuurschoon veilig te stellen voor 
inwoners en toeristen. Uiteindelijk werd het 

beheer van de bossen een te zware last voor 
de gemeente en in 1976 gingen de gemeente-
bossen over naar Staatsbosbeheer.
Het beheer is er sindsdien op gericht geweest 
om de natuurlijke kwaliteit van de bossen te 
verbeteren. Staatsbosbeheer streeft naar het 
behoud van de natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden en het bevorderen 
van de recreatieve mogelijkheden. Voor zover 
deze randvoorwaarden het toelaten worden 
de bossen ook nog voor houtproductie gebruikt. 
Tegenwoordig spreekt men van natuurvolgend 
bosbeheer. Dit heeft geleid tot zeer gevarieerde 
bossen met o.a. eik, beuk, berk, den, spar en 
lariks.

Start: 13.00 uur 
bij bezoekerscentrum Mar en Klif
De Brink 4, 8574 JD Oudemirdum
Duur: ca. 3 uur; lengte: ca. 8 km.
Kosten: gratis
Aanmelden via tel: 06-22439266 
of mail: goasse@hotmail.com 

IVN-wandeling door de bos en natuur in Gaasterlân

10 Jaar geleden namen enkele enthousiaste 
koperblazers uit de zuidwesthoek-regio het 
initiatief om een groot koperensemble op te 
zetten. Doel was en is om de (Friese ) blaas-
muziek te promoten & enthousiaste concerten 
te geven.

Lustrumconcert vrijdag 27 februari
Voor het 10-jarig lustrumconcert hebben wij 
een prachtig affiche in gedachten. Locatie is het 
nieuwe & imposanteTheater Sneek. Binnen 
ons grote netwerk hebben wij het vermaarde 
New Trombone Collective (NTC) (!!) bereid 
kunnen vinden om bij ons lustrumconcert te 
komen optreden. Te meer speciaal omdat er 
drie Friese trombonisten meespelen in dit 
unieke en kwalitatief uitmuntende gezelschap. 
Dit betreffen Mark Boonstra, Remko de Jager 
en Brandt Attema . Het NTC zal zowel indivi-
dueel alsook gezamenlijk met Koperguod 
gaan optreden. Daarnaast zullen er enkele 
special guests (oa. Sânman en Sikke, zangeres 
Jitske Draijer) acte de presence geven. Het 

beloofd dus een uiterst gevarieerd en verrassen-
de muzikale avond te worden. Met dit lustrum-
concert proberen wij weer een inspirerend 
concert ten gehore te geven voor de regio 
zuidwest-friesland en daarbuiten. De kaarten 
kosten  15,= per stuk en verkrijgbaar via 
Theater Sneek (www.theatersneek.nl).

Masterclass Trombne, zaterdag 28 februari
Daarnaast zullen leden van het NTC (waaronder 
Mark Boonstra & Remko de Jager) op zaterdag 
28 februari een Trombone-masterclass verzorgen 
(in samenwerking met het Kunstencentrum 
Atrium te Sneek). Een must voor iedere trom-
bonist. De dag duurt van 09.30 – 16.00 uur. 
Locatie = kunstencentrum Atrium te Sneek 
(Oud Kerkhof 11). De kosten bedragen  7,50 
per persoon (zelf lunchpakket meenemen). 
Ben je bij het lustrumconcert aanwezig? Op 
vertoon van je toegangskaart is deelname gratis! 

Meer informatie? Ga naar www.koperguod.nl 
of via e-mail: pieterhaanstra@hotmail.com

Groot koperensemble Koperguod bestaat dit jaar 10 jaar

Voetbalprogramma
Zaterdag 31 januari
competitie  
Marrum 1 - Makkum 1 14.30

oefenwedstrijden
Makkum A1 - Balk A1 11.00
Makkum 2 - Balk 2 13.30


