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Makkumer Lagune kans voor de regio

Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei kunnen we "door"
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds
gebeuren dat artikelen, wegens ruimtegebrek, niet geplaatst kunnen worden.
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door
het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

door Jetze Genee

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

bron: www.platformkosta.nl
Maandagmiddag 18 januari jl. is door platform
Kosta de ‘Makkumer Lagune’ gepresenteerd.
De plaatselijke belangenverenigingen tonen
met dit plan initiatief voor de ontwikkeling
voor de IJsselmeerkust van Makkum tot
Workum. Kosta is een verwijzing naar het
woord kust, maar ook naar alle dorpen
tussen Kornwerderzand en Stavoren. Een
initiatief van onderop om in te spelen op de
planvorming in het IJsselmeer. De plannen
op de Afsluitdijk, waterpeilverhoging,
behoud van de werkgelegenheid en niet
onbelangrijk, de komst van het Windpark
Fryslân zijn de drijfveren om nu in actie te
komen.
Nu in actie komen
‘Het is nu het moment om dit plan te lanceren.
Drie eilanden voor de kust moeten er
komen om zo een Makkumer Lagune te
creëren waarmee diverse belangen
gediend worden’. Aldus Arjen Doedel,
Theo op de Hoek en de Ondernemersvereniging, Plaatselijk Belang en de
Vereniging van Bedrijven die het hier
samen over eens zijn. Een breed initiatief
moet gaan zorgen voor een breed draagvlak. Het plan is gebaseerd op drie pijlers:
Economie, Mienskip en Ecologie. Ofwel,
werkgelegenheid, compensatie voor de
bevolking voor de komst van een groot
windmolenpark en versterking van de
natuurwaarden IJsselmeerkust.
Niets doen is achteruitgang
Zonder een plan wordt Makkum opgezadeld met een verhoogd waterpeil, een
zeer waarschijnlijk groot windmolenpark en
de mogelijke inbreuk op de huidige aantrekkingskracht van Makkum. De presentatie is door het platform goed voorbereid.
De aanwezige provinciale pers in beeld en
geluid, zorgde direct voor het bekend
maken van het nieuws. Dit in de Vigilante
op het strand met direct uitzicht op de toekomstige lagune. Maar zo ver is het nu nog
niet.

Win-win situatie
Het plan is goed onderbouwd en zorgvuldig
voorbereid. Ruim een jaar heeft het platform er
heimelijk aan gewerkt. Arcadis heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin de voordelen,
nadelen en kosten uitgewerkt zijn. De huidige
impressie is hier het eindresultaat van. De werking achter de eilanden is zo doorgedacht,
dat er een luwe en goed bevaarbaar binnenmeer of lagune ontstaat. In goede harmonie te
realiseren met de aanliggende natuurgebieden.
Winst voor natuur en recreatie.
Breed draagvlak
Met een breed draadvlak wil het platform een
gesprekspartner worden en blijven tijdens de
verdere ontwikkeling van de plannen in het
IJsselmeer. Gemeente Súdwest-Fryslân,
Provincie Fryslân, maar ook de werkgeversorganisaties en natuur- en milieuorganisaties
zijn gekend in de plannen. De eilanden zullen
de golfslag op de kust verminderen. Dat is
goed voor kleine vaarrecreatie, een doelgroep
die nu niet het IJsselmeer op kan. Bijkomend
voordeel van de eilandjes is dat een windmolenpark in het IJsselmeer minder in het oog zal
springen. De lagune biedt diverse kansen voor
natuurliefhebbers, zwemmers, watersporters
en vissers. De maandag gelanceerde website
www.platformkosta.nl voorziet in alle informatie.
Het plan is bekend gemaakt, nu kijken hoe u,
inwoner en gebruiker, het plan omarmt. Deze
krant volgt de verdere ontwikkeling in ieder geval
met interesse en zal hierover blijven informeren.

MAKKUM
Lieuwkemastraat 24
Vraagprijs
€ 124.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

Vele van onze klanten komen van verre
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.
En U heeft deze bourgondische
beleving om de hoek.
Proef het verschil!
Tot ziens bij Bakker Kluft
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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)

Familieberichten
“Dizze bal wie net te kearen”

Onverwachts is overleden onze broer, zwager en omkesizzer

Na een moeilijke en onzekere tijd moeten
onze vrienden Fonny en Ype afscheid nemen
van hun (schoon)moeder

Sybolt Attema

Elly Otten
Wij wensen Fonny, Ype, Anouk, Leon, haar
man Thom en verdere familie heel veel
sterkte toe de komende tijd.
Sybren en Hermien
Jacob en Margriet
George en Elske
Rinze en Gonda
Jan en Annelies
Minne en Nelleke
Kees en Marianne
en kinderen

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:
23 en 24 januari:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Een kaatsster in hart en ziel is er niet meer,

Elly Otten
Lid van Verdienste
van de Kaatsvereniging Makkum
Wij zijn dankbaar voor haar jarenlange,
geweldige inzet en zullen haar missen op
Keatslân De Seize.
Onze gedachten zijn bij haar familie.
Bestuur KV Makkum

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 1 januari jl. is overleden onze bewoner
Mw.

H. Tilstra - Valkema

* Makkum
 Makkum
7 september 1942
30 december 2015
Bolsward: J. de Lange-Attema
F. de Lange (in herinnering)
Rotterdam: W. Idzenga-Attema
H. Idzenga (in herinnering)
Renkum: J. Werkhoven-Attema
C. Werkhoven
Makkum: C. Attema (in herinnering)
N. Attema-van der Meer
en kinderen
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Geheel onverwacht is overleden
Lieve vader/schoonvader van Rein en Linda

Sybolt Attema
Wij wensen Rein en Linda en de verdere
familieleden veel sterkte toe voor de komende
tijd.
Bert Stellingwerff
Jackelien en Marco
Karin en Kees,
Tigo en Joyce
Moge goede herinneringen
het verlies verzachten
Stil en verslagen zijn wij nu onze lieve vrienden
Rein en Linda afscheid moeten nemen van
hun (skoan)heit

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.

Sybolt Attema

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Wij willen Rein, Linda en de verdere familie
heel veel sterkte toewensen in deze zware tijd.
Jan, Ietsje, Lisanne en Marrit

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 1 januari jl. is overleden onze bewoner
Mw.

T. Bergsma - Noordenbos

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Na jarenlange vriendschap is plotseling van
ons heengegaan, onze fijne vriend

Sybolt Attema
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.
Jasper en Foekje de Vries
Geheel onverwacht kregen wij het bericht dat

Wijtske Hinke Spijksma-Beetsma
is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging ‘Trye yn ien’ Exmorra
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Agenda
Woensdag 20 januari

Maandag 25 januari

Makkum - Avondrust, Muziek met Duo Nostalgia,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 26 januari

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

Donderdag 21 januari

Makkum - Avondrust, Nifelclub,
aanvang: 10.00 uur in het restaurant
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *

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

nog tot zondag 24 januari

Makkum - Avondrust, kegelen,
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Driebanden biljart toernooi
In cafe De Belboei en cafe De zwaan
aanvang 19.00 uur / za en zo 13.00 uur

Vrijdag 22 januari

30 januari t/m 6 maart

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

“Metaal en legeringen in een ander perspectief”
Sculpturen en ruimtelijke objecten
Peter Holman in galerie Badweg 3 te Bolsward
open vr za zo van 13.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Kerkdiensten
Zondag 24 januari

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Oecumenische viering
Voorgangers: Pastor N. ten Wolden
en Oudste L. Durksz
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Peuterviering
Parochievoorganger

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Viering H.A.
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Woltinge
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.R. Veen

Beste Vrienden van de Belboei
Velen van u hebben zich aangemeld en ingeschreven voor het in stand houden van de
Makkumer Belboei middels een financiële bijdrage. Het is nog steeds noodzakelijk om
onze krant in stand te kunnen houden.
Inmiddels hebben de meeste opgegeven
leden een brief of mail ontvangen met het
verzoek om de bijdrage voor 2015 te willen
overmaken.
Het voorstel toen was om  7,50 per kwartaal
of  30,00 per jaar te willen betalen. Een aantal van u heeft dat ook gedaan, waarvoor hartelijk dank, maar u begrijpt dat lang nog niet

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

alle leden betaald hebben en vandaar nogmaals deze oproep.
Mocht u denken: dat wil ik ook wel, dan kan
dat uiteraard. Bedenk: elke vrijwillige bijdrage
is van harte welkom. U kunt het overmaken
naar banknummer: NL37RABO0340654465
te name van Makkumer Belboei.
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar
toosvanas52@hotmail.com of bellen naar
nummer 0515-232564
Namens de Makkumer Belboei hartelijk dank.
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40ste Nieuwjaarsconcert Hallelujah een muzikaal feest

door Sjirk Wijbenga

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

Het 40ste Nieuwjaarsconcert van de muziekvereniging Hallelujah Makkum werd op zondag
3 januari gehouden in de sporthal Maggenheim. Na al die jaren heeft het concert aan
populariteit niets ingeboet. Voor een uitverkochte zaal blikte voorzitter Johan Hopman in
zijn openingsspeech niet alleen terug op het
afgelopen succesvolle jaar van vereniging maar
memoreerde eveneens aan de drastische
bezuinigingen op het muziekonderwijs. Ondanks
dat is er Hallelujah alles aan gelegen dat de
toegankelijkheid voor nieuwe leerlingen naar
de vereniging blijft.
Dat Hallelujah ook op muzikaal gebied toegankelijk blijft voor het publiek werd zondagmiddag duidelijk tijdens het Nieuwjaarsconcert.
De vereniging presenteerde zich o.l.v. haar
dirigent Nynke Jaarsma, met een verrassend
veelzijdig programma. Na het openingswerk
“Balkanya”, soleerde de 16 jarige hoorniste
Nynke Kuipers, begeleid door het harmonieorkest, in het “Romance opus 36” van de
componist Saint-Saëns.Componist Henk Tromp
schreef speciaal voor het harmonieorkest
”Andante en Allegretto”, een eigentijdse compositie, origineel en rakend. Het Danzón No.2,
van de Mexicaanse componist Arturo Márquez,
was een feest van herkenning, ritme en energie.
De drumband van Hallelujah is een mix van
senioren en jeugdig elan. Zij presenteerde
met gepaste trots 5 nieuwe leerlingen die

eigen foto

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

enthousiast hun partij meespeelden in het
nummer “Surprise” van Fokko Dam.

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

Het is al vaker genoemd, maar voor een muziekvereniging is een jeugdorkest van groot belang.
Eveneens o.l.v. dirigent Nynke Jaarsma speelde
het orkest een aantal swingende nummers.
De 2 jeugdige slagwerkers Jelle en Jimte
hadden thuis de gereedschapskist van vader
geplunderd voor een spectaculaire slagwerkbegeleiding van het nummer “Danze Latina”.
Bij het slotnummer “Ik neem je mee” kregen
de jeugdige muzikanten spontane bijval van
het publiek.

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

Het orkest speelde na de pauze de bekende
melodieën van de “Godfather Saga” en het
indrukwekkende Ave Maria van Giulio Caccini.
Nostalgische herinneringen boven drijven
toen de drumband daarna een Beatles-medley
speelde en “Hey Jude” werd volop mee
gezongen door het publiek.
Het laatste blok was voor het harmonieorkest.
Na de bekende melodieën uit de ”Lion King”,
soleerde de trompetsectie van Hallelujah in
“Rockin Trumpets”. Halleluja Makkum eindigde het 40ste Nieuwjaarsconcert met “Hummel
gets the Rockets”, in een schitterend arrangement van Erik Rozendom. Het muzikale feestje
werd afgesloten met als toegift de alom
bekende “Radetzky Mars”.

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

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

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

We zijn uw Fleurop bloemist

eigen foto

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook
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It Posthûs leukste restaurant van Friesland

Erik Peek Fotografie
Onlangs meldden wij in de Makkumer Belboei
dat restaurant It Posthûs en gasterij Hennie fan
Richt tot leukste restaurants van de gemeente
SWF uitgeroepen waren. Ook stonden beide
restaurants in de top 3 van Friesland. Op 11
januari werd tijdens een feestelijke award uitreiking in Oegstgeest bekend gemaakt wie de
winnaar van Friesland was geworden. Maartje
van der Velde en Alwin Kalt van It Posthûs
gingen met de eerste prijs naar huis, Hennie
fan Richt eindigde vlak achter hen op de
tweede plaats.
Na een feestelijke ontvangst met bubbels gingen
alle genomineerden de zaal in. Daar mochten
Alwin en Maartje uit handen van presentatrice
Kim Kötter hun oorkonde in ontvangst nemen.
“We are the champions” klonk als achtergrondmuziek, er was champagne en we gingen als
echte sterren voor zo’n wandje op de foto. Erg
leuk om een keer mee te maken”, zegt Maartje.

Dat ze verkozen zijn tot leukste van Friesland
is vooral een stimulans om door te gaan op de
ingeslagen weg. Het afgelopen jaar was het
jaar van de kennismaking met Makkum, en
die is prima verlopen.
“We gaan lekker door en zitten nog vol plannen”, aldus Alwin. Allereerst is er binnenkort
een nieuwe kaart. Daarnaast lijkt het hen leuk
om een diner met wild, wijn-spijsavonden of
een high wine of high beer te organiseren.
Of vergaderen tot een zeer speciale ervaring
te maken. Wellicht catering te verzorgen. Ze
zijn nog van plan een leuk promofilmpje over
hun bedrijf te maken. Maartje en Alwin zijn blij
met de prijs. “We hebben hem te danken aan
ons goede team, daar zijn we van overtuigd”.
Gasten gaven bij de verkiezing een beoordeling over de gezelligheid, de service, de
prijs-kwaliteitverhouding en de persoonlijke
benadering.

Ingezonden

Leukste Restaurant van Friesland 2015!
Vanaf heden hebben we een nieuwe menukaar !
Gasten die op donderdag, vrijdag en zondag
voor 17:30 uur binnen komen voor diner
ont angen van ons een dinerbon t.w.v. € 10,00
(te gebr iken bij een volgend bezoek).

eigen foto

Hou onze facebookpagina in de gaten
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
Reser eren: 0515-231153 of info@it osthus.nl

Anna Braaksma (1929), Lieuwkemastraat 31, is op 2 november 2015 betovergrootmoeder geworden.
Op de foto ziet u de vijf generaties. Anna Braaksma in het midden met haar dochter Riny (1955)
rechts op de foto, haar kleindochter Indra (1973) links op de foto, daarnaast haar achterkleindochter Ebony (1993) en in haar armen haar achter-achterkleindochter Milleyna Mae (2015).
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Slagerij Bruinsma opent de deuren in Makkum

door Sjirk Wijbenga
bijbaantje als schoonmaker vond in een slagerij te Heerenveen, waar hij 8 jaar werkzaam
is geweest. Steeds meer kreeg hij daar taken
toebedeeld en werd de basis gelegd voor zijn
verdere toekomst. Naast het werken volgde hij
één dag per week de slagers vakopleiding.
Om meer ervaring op te doen ging hij daarna
werken als chef slager in een supermarkt en
later in een Keurslagerij. Naar mate Bruinsma
steeds meer begon te leren is er een grote
passie ontstaan voor het slagersvak.
Hij vindt het fantastisch om mooie producten
te maken. Daarom kiest hij voor de ambachtelijke slagerij. Bruinsma wil vakmanschap laten
zien, iets wat jezelf hebt gemaakt met het
besef dat de kwaliteit naar voren komt. Het
liefst zoveel mogelijk uit eigen keuken en
daarbij garant staan voor een eerlijk stukje
vlees met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Zo moet je je onderscheiden van de
grote supermarkten.

Richard Bruinsma laat vanaf 22 januari een
droom in vervulling gaan. Dan opent hij de
deuren van zijn Ambachtelijke Slagerij in
Makkum. Daarmee krijgt slagerij Neidhöfer,
die sinds maart 2013 gevestigd was in de
Kerkstraat, een opvolger.

slagersvak. Aanvankelijk zag Bruinsma een
toekomst voor zich als bouwkundig tekenaar.
Het slagersvak stond niet op het beroepskeuze lijstje, en met de paplepel ingegoten is
eveneens geen sprake van want niemand in
zijn familie beoefent het slagersvak.

De 31 jarige Bruinsma zit ruim 13 jaar in het

De kentering kwam toen hij als 17 jarige een

Bruinsma woont met zijn vriendin Afke Visser
en 2 kinderen, Jesse en Noa, in De Knipe. Een
verhuizing naar Makkum wordt in de toekomst
niet uitgesloten. “We moatte earst mar sjen
hoe’t it allegearre rint”, is Bruinsma van
mening. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan
de nodige aanpassingen van de binnen- en
buitenkant van het slagerspand.
Op 22 en 23 januari is er een inloop in vernieuwde pand. Diverse acties met verschillende proeverijen staan op het programma en
u bent van harte welkom.
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Friese Merenproject en Masterplan Makkum
Holle Poarte
Aannemer BAM heeft De Skilbank
een eigentijdse uitstraling gegeven.
Door een verlaging in het straatniveau
is er een zitkuil ontstaan omringd
met windschermen. Vlak voor het
toeristenseizoen was de herinrichting
klaar, zodat de bezoekers er deze
zomer hebben kunnen zitten.

Op korte termijn gaan we de
resterende verlichting aanbrengen
en nog enkele aanpassingen aan de
fontein doen. Ondernemers hebben
een houten luifel geplaatst langs de
gevel van de winkels. Beach Hotel
De Vigilante heeft plannen om de
parkeergelegenheid bij de ingang weg
te halen en het hele plein opnieuw in
te richten.

Theo en Rennie van het Sopkafee:
“Wat mij betreft vooral lof over hetgeen wat is
bereikt. Het eerste seizoen zit er op en ik heb het
positief ervaren. Natuurlijk moet een en ander nog
worden afgemaakt, maar dat komt vast goed”
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Verbinding centrum - strand
Onderweg van het centrum naar
het strand beleven de toeristen het
vakantiegevoel. Het gele split op het
ﬁetspad en de rijbaan symboliseert
de kleur van het strand. Halverwege
de route gaan we nog bankjes en een
uitkijktoren plaatsen, waar toeristen
kunnen genieten van het uitzicht over
de Makkumer Waarden. Doet doen
we in het voorjaar.

Impressie uitkijktoren

Doorkijkje verrekijker

Verrekijkers
De geschiedenis van de Makkumer
scheepvaart kent vele verhalen.
De verrekijkers laten toeristen de
historie van Makkum beleven. Langs
de Suderseewei, die het centrum van
Makkum verbindt met het strand,
staan 12 verrekijkers met verhalen
over schepen die vergaan zijn op de
Makkumer waard. Deze verhalen zijn
de inspiratie voor het kunstproject
“Verdronken Schepen”.
De verrekijkers zijn ontworpen door
Marco Käller. Hij heeft ook de verhalen
erbij verzameld. De verrekijkers met
hun verhalen zijn begin juli geplaatst
en zijn nu al populair bij toeristen.

Kunstenaar Marco Käller en
wethouder Maarten Offinga
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De Markt en het Plein

De aanbesteding van Makkum-centrum is goed verlopen. Aannemer Nota BV te Sneek gaat begin februari van start
met de herinrichting van de Markt en het Plein. Volgende week organiseert de aannemer een informatiebijeenkomst
voor direct omwonenden en ondernemers van de Markt en het Plein. Er wordt uitleg gegeven over de planning van de
werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens het werk.
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Rotondes
De betegelde bollen op vier rotondes
in de Suderseewei vertellen elk een
verhaal over Makkum. Om dit nog
meer te benadrukken krijgen de
rotondes bestrating of begroeiing die
past bij de afbeelding.

In de binnenste ring van rotonde
Touwenlaan
hebben
we
een
betonstrook
aangebracht
met
een
donkerrode
baksteenprint.
De rotonde op de dijk heeft een
afbeelding van vissers. In de binnenste
ring komen zwarte basaltblokken.
Rondom de rotonde bij de Skillbank is
een vijver. Het blauw van het water
verwijst naar het IJsselmeer. Op de
rotonde staat een afbeelding van
recreanten op het strand. De rotonde
bij het recreatiepark heeft een cirkel
van zand en helmgras om de bol. Op
die rotonde staat een afbeelding van
zeilers.
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Doarpskrite Makkum spilet “Slippers”
fan Alan Aykbourn ferfryske troch Tabe Beintema
“Slippers” is sûndermis ien fan de suksesfolste
stikken van de Ingelske toanielskriuwer Alan
Ayckbourn. Yn dizze relaasje komeedzje
draait it om in jong stel en in wat âlder troud
pear. It ferhaal spilet him ôf yn de jierren 60.
Fersin, misbegryp, bekrompenheid, ûntrou binne
yngrediïnten wer’t it yn dit ferhaal om draait.
De fjouwer personaasjes hawwe allegearre
goede redenen om it achterste fan harren
tonge net sjen te litten. It ferhaal, yn trije bedriuwen, begjint op it flatsje fan Bart en Ginny.
Dêrnei wurdt it tafriel ferpleatst nei de feranda
fan Philip en Brecht. At se meielkoar yn ‘e kunde
komme wurdt betizing grutter en grutter.
Spilers: Ewoud van der Kamp, Anke Tuinier,
Alet Koornstra en Sjirk Wijbenga

Rezjy: Hinke Wolthuizen
Rezjy assistinte: Atsje Roorda
Plak: MFC Maggenheim Makkum
Spyldata:
Oanfang:
Freed 5 febr.
20.00 oere
Sneon 6 febr.
20.00 oere
Sneon 13 febr. 20.00 oere
Snein 14 febr.
15.00 oere
Foarferkeap:
Iepenbiere Bibleteek Makkum:
freed 22 jannewaris, 19.00 oere oant 20.00 oere
Fanôf 23 jannewaris by:
DA Drogist, Markt 1, Makkum
Tagongsprizen:
leden  7,50 net leden  12,50

Magic Workshop en Show
De prijswinnaar van het Nederlandse Kampioenschap Goochelen komt naar Makkum! Henk
Arnoldus geeft deze middag een goochel/
magic show voor jong en oud. Maar... ook is
Henk bereid om enkele trucks met ons te
delen. Hoe leuk is dat?! Dus komt allen!
Aanvang:

zaterdagmiddag 23 januari
om 14.00 tot ongeveer 16.00
Plaats:
MFC Maggenheim
Prijs:
NUT-leden  6.50
Tot 12 jaar:  4,Niet- leden  7,50
Tot 12 jaar: 5,Kaartverkoop: aan de zaal

Het Makkumer Diner
De bibliotheek bruist tijdens De Nationale Voorleesdagen

Voorlezen aan jonge kinderen, belangrijk bij leren lezen
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling
van jonge kinderen. Kinderen zijn niet gauw te
jong om te worden voorgelezen. Al heel snel
vinden ze het leuk om met papa of mama
plaatjes te kijken en naar de bijbehorende
verhaaltjes te luisteren. Tijdens De Nationale
Voorleesdagen van woensdag 27 januari tot
en met zaterdag 6 februari 2016 krijgen kinderen
die lid worden van de bibliotheek een welkomstcadeautje en is er van alles te doen in
de bibliotheek. Wie wel wat voorleesinspiratie
kan gebruiken, doet er goed aan een bezoekje
te brengen aan de bibliotheek.
Lid worden
Kinderen die lid worden tijdens de Voorleesdagen krijgen een lief welkomstcadeautje:
een vingerpoppetje van het geitje uit het boek
'We hebben er een geitje bij!’, het boek dat
verkozen is tot Prentenboek van het Jaar 2016.

Activiteiten
In de bibliotheken Bolsward, Koudum, Makkum,
Sneek, Wommels en Workum presenteert
Inkipinki een speciale voorstelling ‘We hebben
er een geitje bij!’. Er zijn BoekStart inloopochtenden in Sneek en Bolsward. En in
Bibliotheek Lemmer is een vrolijke interactieve
voorstelling ‘Ik zou wel een kindje lusten…’. In
de agenda op de website van de bibliotheek
kunt u op uw gemak nalezen wanneer en
waar de activiteiten plaatsvinden.
Zelf aan de slag
Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt
het belang van voorlezen nog eens extra
benadrukt. Ouders en kinderen worden
enthousiast gemaakt om meer te gaan lezen.
Maar de bibliotheek ondersteunt ouders ook
bij het voorlezen buiten deze speciale week.
Met haar uitgebreide collectie fantasierijke
prentenboeken bijvoorbeeld. De bibliotheekmedewerkers zoeken graag mee naar een
geschikt boek voor uw kind.

Plusdienst zondag 31 januari 19.00 uur in k.c. het Anker
Hallo allemaal! Hierbij willen we jou, u, uitnodigen voor de plusdienst van 31 januari a.s.
Voorganger deze avond is pastor Cees van
Rijn uit Sneek en thema van deze dienst is:
Koers houden. De dienst wordt muzikaal door
zanggroep Forte uit Makkum begeleid. Forte
staat onder leiding van Anna Bonnema.
Samen zingen we mooie liederen uit o.a. de

opwekkingsbundel. Plusdiensten zijn laagdrempelige kerkdiensten. Een ieder is welkom! Je leeftijd is onbelangrijk en na afloop
staat de koffie of thee klaar!
Kom je ook? Wij zien je graag op 31 januari
om 19.00 uur in k.c. het Anker. Wij hebben er
zin in!

Oproepje
St. Âld Makkum vraagt het volgende:
Heeft u misschien nog ergens foto's van
Makkum of omstreken liggen? Of foto's in
albums? Of misschien krantenknipsels?

Ook als er iemand, familie of uit uw naaste
omgeving, is overleden en er materiaal aanwezig is die u weg wilt doen. We houden ons
graag aanbevolen.

St Âld Makkum wil ze graag kopiëren. U krijgt
ze dan binnen een paar dagen terug.

St. Âld Makkum - 0515 230670
Tiny Koornstra - 0515 232006

13 februari, aanvang 18.00 uur

Hoera, voor de tweede maal het gezellige
Makkumer Diner! Bij het Makkumer Diner geniet
je van een driegangen diner op bijzondere
locaties: bij mensen thuis! Elke gang eet je op
een ander Makkums adres.
Je kunt je opgeven om alleen mee te eten,
maar je kunt ook een gang te bereiden, voor
zes personen. De andere gangen eet je dan bij
iemand anders. Leuk om op deze ongedwongen
wijze mensen uit je dorp te ontmoeten. Tijdens
het Makkumer Diner weet je vooraf niet met
wie je eet en, met uitzondering van jouw gang,
waar je eet. Je gaat van adres naar adres en
maakt tevens kennis met je dorpsgenoten.
Gezamenlijk sluiten we af bij de Prins met
koffie en een nagerecht.
Het bereiden van jouw gang wordt vergoed:
voorgerecht  5,- en hoofdgerecht  10,- per
persoon. Nut leden betalen  17,50 en niet
leden  20,-. Nadere instructies, voor de deelnemers volgen. Hopelijk wordt het wederom
een groot succes! Dus schroom niet en geef je
op, via www.nutmakkum.nl -kopje cursus.
Graag vóór 1 februari.

Midwintermalen
Cornwerd – Zaterdagavond 23 Januari as. is
de Cornwerdermolen geopend van 16:00 –
21:00 uur voor het jaarlijkse Midwintermalen.
De maalploeg van de Cornwerdermolen verzorgt in en om de sfeervol verlichte molen een
gezellige avond met warme glühwein, chocolademelk, snert en heerlijke verse oliebollen
die ter plaatse tegen een kleine vergoeding
voor u worden gebakken, u kunt natuurlijk ook
extra oliebollen bestellen om mee naar huis te
nemen.
Bij voldoende wind en geen ijs in de sloten is
de molen in bedrijf en kunt u een kijkje in de
molen nemen om de sfeer van vroeger te
proeven. De Cornwerdermolen staat in de schijnwerpers en is van verre te zien. De Cornwerdermolen is door middel van bewegwijzering
prima te vinden. Komt allen! Komt allen!
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Nieuwjaar zonnig begonnen

door Jetze Genee

Uitverkoop is al begonnen
artikelen met actie stickers
Meer acties volgen
Gloeilampen 4+1 gratis
Spaarlampen 25 % korting
Ledlampen 20% korting
TL buizen 5+1 gratis
Duracell 4x aa
5,95 voor 4,25

eigen foto
De jaarwisseling is in Makkum rustig verlopen.
De oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht verliepen
droog en dat zorgde voor veel volk op straat
net na nieuwjaar. Op wat kleine vuurwerkresten
na bleek het dorp nieuwjaarsdag ongeschonden
doorgekomen. Het prachtige weer zorgde
ervoor dat veel Makkumers Nieuwjaarsdag
een wandeltochtje maakten en zagen dat er
geen vernielingen gepleegd zijn in het dorp.
Vuurwerk
Oudejaarsdag is voor velen aanleiding om het
oudejaar af te sluiten met een borrel of het
afsteken van vuurwerk of carbidbussen. Het
afsteken van vuurwerk is vanaf 2015 pas toegestaan vanaf 18.00 uur oudejaarsdag. Daar
hield niet iedereen zich aan. Toch is afsteken
van knalvuurwerk op zijn retour. Het siervuurwerk neemt ook in Makkum de overhand en
dat is toch echt mooier in het donker dan bij
daglicht. Vele pijlen en potten zorgden kort na
middernacht voor een vuurwerkshow tegen
een heldere sterrenhemel. Carbidknallen waren
in Schraard, Pingjum maar vooral in Wons te
horen. Buiten het dorp stond Keet Wûns weer
opgesteld met hun imposante carbidkanon.
Vóór- en tegenstanders zijn het er over eens,
deze knallen zijn erg stevig en niet te vergelijken
met vuurwerk.
Nieuwjaarsbal
Vereniging Us organiseerde alweer voor de
13e maal voor het Nieuwjaarsbal. Het feest
werd zeer goed bezocht, ruim 400 gasten
wensten elkaar het allerbeste voor 2016. De
keus voor de live band van Johannes Rypma
bleek een schot in de roos. The Bounty

Hunters zorgden voor een mix van muziekstijlen
waardoor de ouderen en de jongeren samen
dansend 2016 tegemoet traden. Us Stek heeft
30 december de loods van Oostenveld aardappelhandel aan het Gruthof omgetoverd van
aardappel opslag tot feestzaal. Op oudejaarsdag was er een springkussen aanwezig voor
de jeugd die met de ouders meetrok om het
oudejaar af te sluiten. Vanaf 00.15 kon iedereen terecht in de warme loods. Na het aftellen
trokken dan ook groepen Makkumers wandelend of op de fiets richting rondweg. De band
zorgde samen met DJ KC uit Skúzum voor
een gevarieerd aanbod van muziek en vertier.
Jong en oud genoot tot in de vroege uurtjes
van het Nieuwjaarsbal en Us Stek kon nieuwjaarsdag na het afbreken en opruimen zelf
tijdens de nieuwjaarsborrel terug kijken op
een geslaagde editie van het nieuwjaarsbal.
Us Stek is erg blij met het gebruik van de
loods van Aardappelhandel Oostenveld. Voorgaande jaren was het huren van een tent
nodig om de gasten onderdak te bieden. Dat
brengt extra en hoge kosten met zich mee.
Daardoor was het veel werk voor soms te
weinig opbrengst om het feest voort te zetten.
Deze editie zal er waarschijnlijk voor zorgen
dat ook volgend jaar weer een feest georganiseerd kan worden. Us Stek wil Aardappelhandel
Oostenveld, Timmerfabriek de Houtmolen
Makkum BV, Bouw en Timmerbedrijf Miedema
en van der Velde, Sietzema Bouw, Timmerfabriek de Houtmolen Makkum BV, KV Makkum,
DJ Kees en crew en alle gasten hartelijk danken
voor het mogelijk maken van het Nieuwjaarsfeest in Makkum.

Stofzakken 10 stuks
8,45 voor 6 euro
En winter-artikelen:
easy gliders schaatsen
35 euro nu voor 25
2 ijzers 12,50 voor 10 euro
en rest komt maar langs.
Sneeuwschuivers, sleden
en strooizout

Alle truien T-shirts en Zerres Dames Pantalons
ook met elastiek in de tailleband

Alles voor de helft
van de prijs!

ADV NUT
VIA JEROEN

eigen foto
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Nieuwe geitjes voor dierenverblijf Avondrust

Sprankelend
nieuwjaarsconcert Chr.
Muziekvereniging Hosanna

foto: Wytze Yntema
Johan van der Velde (l) en Titte op de Hoek

foto: Gert-Jan Hellendoorn
Het dierenverblijf bij Avondrust dreigde per
1 januari 2016 te verdwijnen doordat het personeel dat de dieren verzorgde was overgeplaatst. Gelukkig heeft een groep vrijwilligers
de zorg voor de dieren op zich genomen en
kan het dierenparkje blijven bestaan. Er zijn
zelfs plannen gemaakt om het verblijf op te
knappen en het aantal dieren uit te breiden.
De vaste vrijwilligers Gert-Jan Hellendoorn,
Manno Bolink, Ruurd Boonstra en Frances
Melchers worden daarbij geholpen door studenten. Jacob Dijkstra, Laura Bandstra en
Linda Bergsma van het Nordwincollege gaan
vanaf februari een dag in de week bezig met
opknappen.
Voor de dagelijkse verzorging zou coördinator
Gert-Jan Hellendoorn er graag nog enkele
vrijwilligers bij willen hebben. Belangstellenden
kunnen hem bereiken op 0515-231928 of
06-57557999.

Hou vanaf februari de Makkumer Belboei en
Facebookpagina van Makkum Aantrekkelijk
Duurzaam in de gaten: wellicht kunt u meehelpen aan de opknapbeurt of klussen op het
terrein.
In elk geval neemt Avondrust deel aan het
vrijwilligersweekend NLDOET op 12 en 13
maart. Dan gaat men ook aan de slag met het
dierenverblijf en iedereen die wil helpen is van
harte welkom.
Met de uitbreiding van het aantal dieren werd
13 januari al een begin gemaakt. Op deze
druilerige dag arriveerden de geitjes Lotte en
Oggie. Zij zijn geschonken door Marleen Klein
Nagelvoort die na een verhuizing geen goede
plaats meer voor hen had. Het dierenverblijf
telt na hun komst drie geiten, twee schapen,
een konijn en een tiental kippen en hanen.

Carl van Ekelenburg fietst 1.425 km goede doel

door Jetze Genee

Makkumer Carl van Ekelenburg gaat in augustus
van dit jaar een opmerkelijke uitdaging aan.
Als recreatief fietser wil Carl een sportieve uitdaging koppelen aan een goed doel. Op 28
augustus 2016 start hij samen met 300 andere
renners aan de start van het evenement ‘Tour
for Life 2016’ in Bardonecchia, Italië. Een sensationele wielerronde van Italië naar Nederland
met een prachtig doel: de strijd tegen kanker.
Carl geeft aan dat hij een persoonlijke reden
heeft voor deze inspanning. ‘Mijn reden om
deel te nemen aan Tour for Life is dat het dit
jaar 25 jaar geleden is dat mijn moeder aan
kanker overleden is. Dit is voor mij een extra
motivatie is om hieraan deel te nemen.’

Stichting. Daniel den Hoed Stichting financiert
succesvol kankeronderzoek. De opbrengst van
de deelnemers investeert Tour for Life rechtstreeks in onderzoek naar een ‘personalized
medicine’ een maatwerk aanpak voor de
patiënt. Een hoopgevende methodiek die een
groot deel van de ruim 100.000 mensen die
jaarlijks de diagnose ‘kanker’ krijgen, een
oplossing moet bieden. Nog steeds sterven
jaarlijks 43.000 mensen aan kanker.

Elke deelnemer haalt minimaal 2.500 euro
aan sponsorgeld op voor Daniel den Hoed

Vragen of aanmoedigen?
kan ook via: 06-44425026

Wilt u meer informatie over deze tocht of over
de mogelijkheid om Carl te steunen om een
zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te fietsen?
Kijk op www.tourforlife.nl/carl-van-ekelenburg

Fanfare Hosanna uit Wons kan terugkijken op
een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert. Zondag
10 januari werd dit concert georganiseerd in
de kerk te Wons. Er was voor het publiek een
gevarieerd repertoire hoorbaar en het werd in
meerdere opzichten een bijzonder concert.
In de openingsspeech werd stil gestaan bij
trombonist Tienus Leijenaar, die vorig jaar
onverwachts is overleden. Zijn gemis is groot
bij de vereniging, speciaal voor hem werd het
prachtige koraalwerk ‘hine e hine’ van componist Peter Graham uitgevoerd wat voor een
kippenvel moment zorgde.
Het repertoire wat deze middag werd uitgevoerd omvatte o.a. het concertwerk Prima
Luce van de Nederlandse componist Jan van
der Roost. Een moeilijk en lastig uit te voeren
werk wat bij het publiek veel waardering
kreeg. Baritonsaxofonist Titte op de Hoek
werd verrast, wegens zijn meer dan 40-jaar
lidmaatschap bij de muziekvereniging, kreeg
hij een gouden speld en een oorkonde van de
muziekbond overhandigd door voorzitster
Bottje Tilstra. Euphonium speler Johan van
der Velde behaalde vorig jaar zijn D-diploma,
hij kreeg een miniatuur, glasgeblazen euphonium cadeau van de vereniging. Ook werd
stilgestaan bij het jubileumjaar van dirigent
Durk Lautenbach, hij dirigeert dit jaar 10 jaar
voor Hosanna en kreeg na afloop van het
concert een mooie fototaart.
Hosanna kan terugzien op een meer dan
geslaagd nieuwjaarsconcert, wat een concert
werd met een lach en een traan. Nu gaat het
orkest zich richten op het Femuzafestival op
12 maart a.s. in Nijland.

Wist u dat...
De prijs met lootje 154-geel van de loterij van
het nieuwjaarsconcert is nog niet opgehaald.
Wie in het bezit is van het juiste lootje kan de
prijs alsnog afhalen op Slotmakersstraat 24 in
Makkum.
Het voor KPN nogal lastig bleek om een internetaansluiting mee te verhuizen.
Hierdoor we voor de Makkumer Belboier niet
alle e-mails hebben kunnen beantwoorden.
En hoogstwaarschijnlijk zijn niet alle e-mails
binnen gekomen. Onze excusses hiervoor.
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Familiebericht

Wat binne wy wiis mei dy!
Tankber en bliid binne wy
mei de berte fan ús jonkje

Max Kees

22 desimber 2015 * 10.17 oere
3830 gram * 52 sm
Geert Melchers & Cindy Leijenaar
Kerkstraat 39, 8754 CR Makkum
06-14504196 / 06-24430738

Hallo, hier ben ik weer en ik ben reuze blij.
Want sinds 11 december heb ik er een lief zusje bij
Groetjes William
Hoera! Onze dochter en zusje is geboren!

Sarah Elisabeth
Geboren op 11 december 2015 om 10.58uur
Ze weegt 3115 gram en is 51 cm lang
Als je teentjes en vingertjes wilt komen tellen
Leuk, maar eerst even bellen!
Sjoerd, & Hilde en William Doedel
De Kamp 3, 8754 KB Makkum
06 23184347 (papa) 06 22602617 (mama)
Tankber en grutsk binne wy mei de berte
fan ús famke en suske

Marrit
berne op 29 desimber 2015
Jan, Ietsje en Lisanne Brouwer-Sieperda
De Gearen 2, 8754 KC Makkum

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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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

De winnaar van 2016 werd echter Paul Geertsma
uit Leeuwarden in 34.57, 2e werd Willem de
Boer uit Exmorra in 35.38 en als 3e finishte
Jan Albert Veenema uit Sneek in 36.40. Bij de
dames 10 km. kwam Antje Hofman uit Koudum
als eerste over de finish in 45.45 en Simone
van Dijk werd tweede in 46.52 en als derde
eindigde Hester Salverda uit Oudemirdum in
47.02. Voor de uitslagen van de andere cate-

Zaterdag 23 januari

Waterpoort Boys 1 - Makkum 1
Makkum B1 - Workum B1

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Kantinedienst
Piebe Adema/Sando vd Meer

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Zaterdag 30 januari

30e editie van de Open Makkumer Wintertrimloop
Onder winterse omstandigheden startten
zaterdag 16 januari jl. de voorbereidingen
voor de 30e editie van de Open Makkumer
Wintertrimloop. Hoe zou het weer zich houden
en wat voor invloed zou dit hebben op de
deelname? Enige telefoontjes van verontruste
lopers; gaat het wel door? Zuidwesterstorm
(kracht 7) en natte sneeuw. Grote initiators van
de trimloop Sjirk Rolsma en Klaas Kooistra
hadden de route vroeg in de ochtend al geïnspecteerd en geconstateerd dat de trimloop
wel door kon gaan maar dat het best koud
was! Toch kwamen er nog ca. deelnemers op
de trimloop af. Onder de deelnemers waren
eerdere prijswinnaars van de Makkumer trimloop; Erik Negerman, Willem de Boer, Jan
Albert Veenema, Hein Keekstra etc.

Voetbalprogramma

gorieën verwijzen wij u graag naar de website
van de V.V. Makkum: www. vvmakkum.nl.
Rinia Fietsen had een superprijs beschikbaar
gesteld voor de winnaar van de trimloop,
namelijk een prachtige cateye! Andere sponsors van deze winterse trimloop waren Amstel
Bier, AA drink, Blom yn Ien en Hunia Drukkerij.
Na afloop van de trimloop was er een verloting
en de winnaar van de twee vrijkaarten voor de
wedstrijd Heerenveen – Ajax was mevrouw
Willy Brouwer uit Arum. Alle sponsors hartelijk
dank voor de bijdragen aan dit evenement!
Ook een woord van dank gaat er uit naar de
vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan
het slagen van de trimloop. Na de prijsuitreiking nam voorzitter Rudi de Vries van de VV
Makkum het woord en bedankte twee commissieleden van het eerste uur, Klaas Kooistra
en Feddy de Boer! Met een attentie en bloemen
werden zij hartelijk bedankt voor de 30 jaar die
zij zich hebben ingezet voor deze trimloop.
Chapeau!
Op naar de 31e editie van de Open Makkumer
Wintertrimloop en wel op de 3e zaterdag in
januari 2017!

Oudehaske 1 - Makkum 1
Kantinedienst
Silke Bruinsma/Manon Rinia/
Marte Oostenveld

14:30
12.30
15.00-19.00

14:30
15.00-19.00
15.00-19.00

PSV de Halsbânruters
Zaterdag 9 januari ging Bobby IJdema naar
Lelystad om daar met Up to Date's Ulkje uit te
komen in de klasse Z2.Zij behaalde opnieuw
een 1e prijs. Zondag 10 januari reisde Bobbie
af naar Sneek om daar met Wytse 462 in de
klasse Z1 uit te komen.Dit was de 2e selectiewedstrijd voor de Friese kampioenschappen.
Bobbie ging met een mooie 3e prijs naar huis
met 213 punten.1 winstpunt. Bobbie is met
Artist, Wytse 462 en Up te Date's Ulkje geselecteerd voor de Friese kampioenschappen.
Alwin Gerrits ging met Brusselman's El Passo
zaterdag 9 januari naar Sonnega om daar uit
te komen in de klasse B selectie. Hij ging met
de 5e prijs naar huis met 200 punten. Goed
voor 2 winstpunten. Zondag 10 januari ging
Alwin met Brusselman's El Passo naar
Hippolytushoef. Hier wonnen zij twee keer de
eerste prijs met 213 en 204 punten. Beide
proeven samen goed voor 4 winstpunten.

P.S.V. de Waardruiters
Nieuwjaarstoernooi Tennisvereniging Makkum
T.V. Makkum heeft zaterdag 9 januari haar
Nieuwjaars toernooi gespeeld. De twee winterharde banen 4 en 5 lagen er dankzij baancommissaris Jentje bladervrij bij. Droog weer,
temperaturen van rond de 5 graden en een
matige wind zorgden voor een mooie tennismiddag. Met 16 tennisliefhebbers waren de
banen tussen half twee en half zes continue
bezet. Iedereen werd in een grote poule wisselend gekoppeld aan een sterke of zwakkere
speler.
De 10 heren en 6 dames speelden over de
hele middag gezien elk 4 partijen van een half
uur op één van de twee buitenbanen. Tussen
de partijen door was in de kantine een indoorcompetitie tussen vier groepen van vier personen georganiseerd. Iedere groep kon zijn
kwaliteiten tonen op het gebied van sjoelen,
darten en vraag- en antwoordspellen.
Om kwart over zes was er een afsluitend woord
met een toast op een gezond en sportief 2016.

Direct daarna werden de groepswinnaars van
de spelletjes genoemd. Vervolgens werden de
prijzen uitgedeeld aan de beste dame en de
beste heer van de tennismiddag.
Beste heer: Pim Bergsma
Beste dame: Brenda Koornstra
Na de prijsuitreiking was er overheerlijke
winterkost. Ook het toetje van ijs met slagroom viel goed in de smaak. De vele positieve
reacties bevestigden opnieuw dat dit Nieuwjaarstoernooi van Tennisvereniging Makkum
voor herhaling vatbaar is.
Op zaterdag 12 maart doet onze vereniging
weer mee met de landelijke NL Doet klusjes
dag. Schrijf de datum vast in je agenda. Er
komt nog een oproep aan alle leden.
Tennisvereniging Makkum
De Technische Commissie
Egbert, Eddie, Gelfke en Bartina

3 januari Franeker dressuur selectiewedstrijd:
Cathy de Vries startte met Neeltsje fan de
waldsicht in de klasse B en haalde 197 pnt
goed voor een 4e prijs en geselecteerd.
9 januari Sonnega dressuur selectiewedstrijd:
Cathy de Vries met Neeltsje fan de waldsicht in
de klasse B, 194 pnt en geselecteerd voor de FK.
10 januari Franeker springen:
Marre Kooij met haar pony Usher 1e pc foutloos en de barrage in 28,12 gereden. 2e pc
ook foutloos pc meteen op tijd en een tijd van
50,34. Goed voor 2x 1e prijs!
17 januari Cornwerd dressuur:
Astrid Mijnsbergen startte in de klasse L1 met
Felle M. 1e proef 190 pnt en 2e proef 194. 2x 2e
17 januari Koudum dressuur:
Cathy de Vries in de klasse B: 188 pnt, goed
voor een 3e prijs en Cathy mag er weer een
winstpunt bij rekenen. Berber de Wit had haar
dressuur debuut in de klasse B en haalde met
haar pony Toet meteen een winstpunt met
185, goed voor een 3e prijs.
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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

ALGEMEEN

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

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

TE KOOP
Nieuwe geborstelde eiken eettafel
160x80x76cm nu  85,- Tel: 06-12290207
2 Grote bosch koelkasten bieden vanaf  50,per koelkast. 1 Persoons opklapbed  25,1 Seal apparaat  80,- Tel: 06-14200501

Wij kunnen iedere
dag (bijna) alle maten
en merken banden leveren,
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
di
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.
A

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

AANGEBODEN
Klusser voor kleine werkzaamheden o.a.
|schilderwerk behangen klein tegelwerk en
andere werkzaamheden Tel: 06-83315113

Kapsalon Kreatief

GEVRAAGD
Gratis dames en herenfietsen kinder fietsen
en onderdelen van fietsen ook erg welkom
Tel: 0646767747

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

Plaats uw advertentie
in de
Makkumer
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

kapsalonnynke-beauty.nl
Openingstijden:
maandag

9.00 tot 18.00

dinsdag

8.00 tot 18.00

dinsdagavond

19.00 tot 21.00

woensdag

8.00 tot 18.00

donderdag

8.00 tot 18.00

vrijdag

8.00 tot 18.00

vrijdagavond

19.00 tot 21.00

zaterdag

9.00 tot 13.30

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

