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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Op zaterdag 21 januari werden de klanten 
van bakker Kluft getrakteerd: op die dag was 
het namelijk dertig jaar geleden dat Ferry en 
Akkie met hun zaak begonnen. In 2003 deed 
de nieuwe generatie in de persoon van zoon 
Eric zijn intrede in het bedrijf. Vanaf 2007 is 
hij mede-eigenaar.
“Tegenwoordig ligt het accent voor ons het 
meeste op het brood”, vertelt Ferry. “Er is 
veel belangstelling voor gezond eten. En in 
mijn vak mag ik altijd graag mijn eigen weg 
gaan, op zoek naar nieuwe, andere of ge-
zondere producten. Toen wij 6 jaar geleden 
begonnen met desemproducten werden we 
door collega’s kritisch en soms wat lacherig 
bekeken. Daar zijn we echt voorlopers in ge-
weest. Ons brood is lang “onderweg”, wel 14 
tot 15 uur. De laatste drie jaar is de vraag 
naar desembrood enorm gestegen en zijn er 
steeds meer bakkers die het gaan maken.”
“Brood en gebak, het is allebei mooi om te 
bakken”, zegt Eric. “Maar in gebak kan ik 
een heleboel creativiteit kwijt. ik vind het 
heel leuk om bezig te zijn met designgebak. 
De trend in Milaan, Parijs en New York is te-
genwoordig om met aparte smaken aparte 
combinaties te maken en het moet er heel 
leuk uitzien.” Het kan niet altijd want het is 
zeer tijdrovend werk, maar Eric vindt het een 
uitdaging om zo nu en dan zo’n creatie in de 
winkel te hebben. “Vooral in het toeristensei-
zoen zie je dat er belangstelling voor is.”
“Toen ik begon ventte ik zo nu en dan nog 
wel”, vertelt Ferry. “Dan kochten mensen 
6-10 broden voor in de vriezer. Tegenwoor-
dig zoeken mensen in de winkel heel bewust 
producten uit. Er is steeds meer vraag naar 
belegde broodjes, we verzorgen ook wel lun-
ches. De klant van nu wil keus hebben. Wij 
bieden de klant smaak, beleving en kunnen 
sneller dan een supermarkt variëren met ons 
assortiment”, aldus Ferry. “Er worden veel 

Dertig jaar bakker Kluft

meer vragen gesteld”, voegt Akkie toe. Het 
blijft een interessante materie: eten en ge-
zondheid. Het moet gezond maar ook lekker 
zijn, vindt de familie Kluft. Met een gezonde 
levensstijl moet zo nu en dan een gebakje 
kunnen..
Na 30 jaar is de bakkersfamilie nog volop in 
beweging. “Er moet een nieuwe vloer in de 
bakkerij en we hebben geïnvesteerd in ge-
luidsarme nieuwe motors voor de vriezers.”  
Eric ziet in de toekomst nog wel mogelijkhe-
den om het assortiment uit te breiden en nog 
meer beleving te bieden in de winkel. “Mak-
kum heeft daar echt mogelijkheden voor 
door zijn hele eigen en toeristische karakter.”
Ferry en Akkie denken nog niet aan pen-
sioen, al lonkt de vrije tijd wel eens. “We 
hebben zo’n mooi winkeltje, een echte 
dorpsbakkerij. Het hele sociale gebeuren op 
zaterdagochtend. Ik zou het nog niet willen 
missen”, concludeert Akkie
“We gaan nooit met tegenzin aan het werk”, 
zeggen Akkie en Ferry. “Het blijft altijd span-
nend. Je koopt grondstoffen, maakt er wat 
moois van en kan de klant daar blij mee ma-
ken. Dat blijft altijd spannend. Stoppe? Nee 
hjer Ik fyn it noch fierstente moai”, aldus Fer-
ry.

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

KOUDUM 
Beukenlaan 65

Vraagprijs
€ 234.500,- k.k.
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Wim Foekema, 
schaatsfan in hart 
en nieren

Jeugdgezond-
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Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
10, 11 en 12 februari:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
17, 18 en 19 februari:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- 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 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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

OVERLIJDEN

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 1 februari is overleden onze bewoner 
mevrouw

E. van der Molen - Lukkes

Wij wensen haar kinderen en verdere
familie  veel sterkte met dit verlies.

 Directie, bewoners, personeel
 en vrijwilligers
 Patyna, locatie Aylva State

Witmarsum,  1 februari 2017

DANKBETUIGING

RINKE KOORNSTRA
31-1-1939   ~   30-11-2016
FOAR ALTYD YN ÚS HERT

 
Wy wolle eltsenien hertlik tank sizze foar 
alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren 
fan myn ynleave man, ús geweldige heit 
en pake.

It wie hertferwaarmjend en it docht ús 
tige goed.

 Akkie Koornstra-van der Molen

 Jelle en Karlijn
 Jesse Rinke & Robin
 Xander & Niels

 Bouwe en Betsie
 Brecht & Berber

Makkum, februari 2017

Wij bedanken een ieder voor de steun 
en belangstelling die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van ‘ús altyd 
warbere’ Mem, Beppe en Oerbeppe

Hiske Werkhoven - de Boer

Geb.13 mrt 1913 Guberath (Dld)
Overl.11 dec. 2016 Makkum(Fr)

Familie Werkhoven

Nei een perioade fan ôfnimmende 
sûnens is de heit fan ús freondin
Margriet ferstoan

Piet Teernstra

Wy winskje Margriet, Herke en de
familie sterkte ta foar de kommende 
tiid.

Feriening ‘Us Stek’

Verdrietig zijn we nu onze vrienden 
afscheid hebben moeten nemen van

Michael Golden 

We wensen Patrick, Iris, Luke, Isa, Joke 
en verdere familie heel veel sterkte toe. 

  Gerard en Martine 
  Martin en Natasja 
  Harmen en Marijke 
  Bernard en Riemke 
  Reimo en Susanne 
  en kinderen

Na een periode van ziekte hebben
onze vrienden Astrid en Roderick en 
kinderen, afscheid moeten nemen van 
hun Michael en opa

Michael Lewis Golden

Wij wensen hun en alle familieleden veel 
sterkte toe de komende tijd.

  Alice & Stephan
  Marijke & Harmen
  Mechteld & Eeuwe
  Pieta & Herald
  Pieternel & Teun
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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                  

Wij van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 
GGD Fryslân richten ons op de gezondheid en 
veiligheid van kinderen. Om precies te zijn op 
een gezond en veilig opgroeien van alle kin-
deren vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 
jaar. We volgen de gezondheid van alle Friese 
kinderen van 0 tot 18 jaar. We stimuleren ge-
zond leven en een positieve opvoedstijl.
In uw regio (Zuidwest Friesland) doen we dat 
vanuit Sneek, met Consultatiebureaus in Bols-
ward, Koudum, Makkum, Mantgum en Wom-
mels.

Alle zorg bieden wij aan op vrijwillige basis. Bij 
JGZ  staan jeugdartsen,  jeugdverpleegkundi-
gen, doktersassistenten en assistenten voor u 
en uw kind klaar. Ieder van deze medewerkers 
brengt zijn/haar eigen deskundigheid in.
Tijdens een bezoek aan Jeugdgezondheids-
zorg kijken de medewerkers samen met u, 

hoe het met uw kind gaat en hoe het zich 
ontwikkelt. Er is aandacht voor het opgroeien 
en opvoeden van uw kind. Naast lichamelijk 
onderzoek verzorgen wij vaccinaties, volgens 
het landelijke Rijksvaccinatieprogramma. Tot 
uw kind 4 jaar oud is, komt u voor afspraken 
met JGZ op het consultatiebureau in de buurt. 
Daarna komt u medewerkers van de JGZ te-
gen op de scholen: basisonderwijs, voortge-
zet onderwijs en speciaal onderwijs.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. 
Meestal gaat dat “vanzelf” maar soms zijn er 
momenten dat u vragen of twijfels heeft. Naast 
de vaste contactmomenten kunt u bij ons te-
recht voor advies. 

De volgende keer besteden we aandacht aan 
de wijze waarop wij zorg bieden op het con-
sultatiebureau bij u in de buurt.

Mogen wij ons voorstellen? 
Jeugdgezondheidszorg. Aangenaam! 

Team Makkum: van links naar rechts (als u in spiegelbeeld afdrukt, van rechts naar links): Boven: 
Hilda ten Hoeve (consultatiebureau-assistente), Katja Neve (jeugdverpleegkundige), Annet Ron-
daan (jeugdverpleegkundige), Pieter Paul Dirksen (jeugdarts) en Rineke Benjamins (doktersassis-
tente). 
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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

Jantje Beton Collecte
13 t/m 19 februari 2017

Peuterspeelzaal ’t Krobbeguod organiseert ook dit jaar de 
Jantje Beton Collecte in Makkum en omstreken. Jantje Beton 
komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om da-
gelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk 
te maken.
Met het geld dat wordt opgehaald hebben de leidsters en de 
activiteitencommissie meer geld te besteden aan activiteiten, 
spelmateriaal en bijvoorbeeld een kindervoorstelling. Het is 
immers voor ieder kind belangrijk om te spelen met en zich te 
ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes.

De ouders van de peuters komen van 13 t/m 19 februari bij u 
aan de deur. De helft van de opbrengst gaat naar peuterspeel-
zaal ‘t Krobbeguod.

Wij hopen op uw gulle gift!

Leidsters en activiteitencommissie
Peuteropvang “It Krobbeguod”.

door Jetze Genee

Schaatsen is een sport die, indien op natuur-
ijs, voor verbeelding speelt. Iedere schaats-
fan wil met een dun laagje natuurijs direct de 
schaatsen onderbinden. Nu de temperatuur 
weer daalt wordt het nieuws bepaald door na-
tuurijs. Voor Wim Foekema is natuurijs mooi, 
maar niet het belangrijkste. Wim kan ook pri-
ma uit de voeten met kunstijs. Als super-fan 
van vooral onze landelijke toppers is Wim te 
vinden langs de kunstijsbanen of lekker warm 
voor de buis. 

Schaatsfan
Deze week wordt het WK afstanden Gang-
neung Zuid-Korea georganiseerd. De locatie 
waar volgend jaar de olympische spelen ge-
organiseerd worden. Wim reist stad en land af 
naar toernooien en zal ook op het WK afstan-
den in Korea onze toppers aanmoedigen. Al 
vanaf de jaren ’60 volgt Foekema het schaat-
sen. Namen en tijden van voormalige toppers 
als Verkerk en Maier op de spelen in Grenoble 
tot de prestaties van Jan Ykema in Calgary 
worden de verslaggever toegeworpen. Een en 
ander vastgelegd in dikke plakboeken waarin 
alle prestaties nauwgezet gevolgd worden.

WK Afstanden Zuid-Korea 
Al jaren is het voor Wim een droom om naar 
groot internationaal toernooi te reizen. De 
olympische spelen van zijn vaak te duur of te 
ver. Nu de WK afstanden georganiseerd wordt 
heeft Wim contact gezocht met mede-fans en 
schaatsreizen.nl. Wim noemt het één grote 

familie die, verdeeld over het land, gezamen-
lijk naar de toernooien afreizen. Via een geor-
ganiseerde reis is Wim afgelopen maandag 
vertrokken en dus bij de wedstrijden aanwe-
zig in Zuid Korea. Een heel avontuur inclusief 
een rondreis door het land naar Gangneung, 
de stad waar het spiksplinternieuwe stadion 
staat. Vanaf donderdag tot en met zondag zijn 
de wedstrijden. 

Uitdossing
Als fan uit Nederland ga je natuurlijk niet ano-
niem gekleed. Speciaal voor de gelegenheid 
is Wim ook tijdens het interview in vol or-
naat, oranje gekleed. Een mooie oranje trui 
van Koninginnedag 2008 en een opvallende 
sombrero zorgen voor de juiste sfeer. Nu de 
prestaties nog. Om alvast in de sfeer te komen 
is gestudeerd op de Zuid Koreaanse taal. Het 
bestellen van eten en zelfs het volkslied heeft 
Wim geoefend.

 Wie gaat het winnen?
Als een ware analytici bespreken we samen 
de mogelijke uitslag. Voor Wim is het op de 
meeste afstanden al een gelopen race. Zo 
wint de Japanse Kodeira de 500 m. Onze 
eigen Jorien ter Mors en Wüst verdelen het 
goud over de 1000, de 1500 en de 3000 me-
ter. Sablikova blijft de beste op de 5 km. Bij de 
heren gaat bijna al het goud naar Nederland 
met Sven Kramer als verrassende winnaar op 
de 1500 m. Enkel de Massastart moeten we 
aan de Italiaanse Lollobrigida en de Koreaan 
Lee laten. We zullen zien of Wim gelijk krijgt. 
Vanaf morgen te volgen op de televisie, let u 
daarbij speciaal op de oranje sombrero. 

Wim Foekema, schaatsfan in hart en nieren
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 11 februari
14:30 TOP’63 1 - Makkum 1
12:45 DWP 2 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - SDS 3
12:30 Makkum 4 - Heeg 3
15:00 Makkum JO19-1 - Oeverzw. JO19-1
10.30  Makkum jo 17 1 - ARUM/storm. jo-17 
Kantinedienst
09.30-12.00
Rene vd Bles/Wiebe Visser
12.00-15.00
Jellie Poog/Grietje Tjeerdema
15.00-19.00
Jaap Reitsma/Frank de Vries/Rene Reinsma
Zaterdag 18 februari
15:00 Makkum 1 - Scharnegoutum’70 1
12:30 Makkum 2 - Workum 2
12:15 Franeker SC 2 - Makkum 3
14:30 Balk 4 - Makkum 4
12:45 LSC 1890 JO19-2 - Makkum JO19-1

U wilt toch ook gevonden worden op

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

De leste jieren wurde wij konfrontearre mei 
bylden fan flechtelingen yn te lytse gammele 
boatsjes dy’t de oerstek meitsje nei it feiliche 
Europa.

Se komme út lânnen wer ’t oarloch en geweld 
oan de oarder fan de dei is. 
Mar ek út lânnen wer ’t earmoede is, en gjin 
hoop foar de takomst.
Ferline jier kamen der safolle minsken op disse 
menier nei Europa sadat de regearingen der 
suver mei oan wiene. Wer moasten se hinne 
mei al dy flechtelingen.
Ek de gewoane boarger wie der net gerêst op, 
en inkelden makken dan ek swier protest, en 
woene de saneamde geloksikers dan ek net 
yn hun doarp of stêd ha.
Der sil ek grif minsken tusken sitte dy’t net 
flechte omdat der oarlog yn hun lân is, mar om 
it wat better te krijen. 

Sels doar ik der gjin oardiel oer te jaan, want 
wij kinne makkelijk prate yn ús lekker ferwar-
me hûs mei eltse dei goed iten en drinken.
Mar ien fan dy tûzenen flechtelingen krige foar 
ús in gesicht, doe’t wij een  pear moanne lyn 
een donker famke as bourfamke krigen.
Earst hiene we net folle kontact, omdat der 
genôch minsken wiene dy’t holpen mei it yn 
oarder meitsjen fan har hûs.
Mar doe’t we ris seagen dat se fietsen leare 

soe op een crossfiets doe ha we har in kreaze 
frouljusfiets jûn dy’t wij wol oer hiene.
Se wie der tige bliid mei, en we kamen der 
achter dat se gjin Engels en ek gjin Nederlâns 
prate koe. Mar fietse woe se hiel graach lea-
re,en nei in wike gong dat ek al bêst.
Sa kamen we mei har yn e kunde en njonkely-
tsen learde se de taal ek al in bytsje.
Se kaam út Eritrea, en hie de oerstek makke 
fanút Libië. Uteinlijk wie se nei een reis fan seis  
wiken yn ús lân bedarre. 

Se moast wol fourt omdat alle jonge mins-
ken yn har lân foar jierren yn tsjinst moatte 
en fjochtsje moatte foar in saak wer,t se net 
efterstean. Har heit siet al syn hiele libben yn 
de oarlog, en har broers wiene ek flechten en 
sieten ferspraat yn ferskillende lânnen.
Allinnich de lytsen wiene nog thus bij har mem, 
en sels hat se in berntsje yn Eritrea efterlitten 
wylst har man al earder flechte is en yn Israel 
sit.

Se hoopje mei de tiid wer bijenoar te kommen. 
Wat sit der in soad fertriet efter sa’n ferhaal, 
want sa no en dan lit se wat los, mar se hat ek 
in grut betrouwen op har Himelske Heit.
Har hûs is behongen mei platen fan Jezus en 
foto’s fan har man en berntsje, dy´t se ôfgrys-
lijk mist, en ik hoopje mei har dat se gauw fe-
rienige wurde meie.
Se hat ús noege om bij har te iten en kofjedrin-
ke sa´t se dat yn har lân went binne, en bij ús 
hat se al oan de earte west. 
Faak moat ik tinke oan har mem,dy´t fjouwer 
bern yn de frjemte hat, en net wit as se har 
bêrn ea wer sjen sil. 

En dit is noch mar ien ferhaal út de tûzenen 
dy’t no ek noch altyt op de flecht binne.
Lit ús mar net oardielje…oer geloksikers. 

Sjoukje van der Weerdt/Tolsma

Loksikers
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Zoekertjes
Wie doe ik een plezier met VHS-banden? 

0515 233864.

Wilt u een weekendje weg, of bent u dagen 
lang aan het werk en heeft u een huisdier? 
Ik pas met alle liefde op uw huisdier, of laat 

hem uit, in ruil voor een zakcentje! U kunt mij 
bellen of een berichtje sturen op 0636566788.

Bingoavond Trye yn ien. Zaterdag 11 feb 2017 
Aanvang 20.00 uur in het Anker.

KBO-PCOB. Op woensdag 15 febr. in ,,Het 
Anker te Makkum,aanvang 14 uur is onze gast 
:De heer F. Meirink uit Wijnaldum.Vorig jaar 
was hij ook onze gast en had een prachtig 
verhaal over zijn werk in Rusland! Deze keer 
verteld hij over zijn werk in Oezbekistan en 
Kazachstan.Net als de vorige keer kunnen we 
weer rekenen op een geweldige middag!

Agenda

Ôffrûne freed- en sneontejûn spile de Doarps-
krite Makkum “In Skûle yn de Nacht” yn it 
MFC “Maggenheim” foar twa kear in folle seal. 
It kommende wykein stiet de Doarpskrite noch 
twa kear op ‘e planken mei dizze skriller. Der 
binne noch in oantal kaarten. Sneon 11 febre-
waris 2017 om 20.00 oere. Snein 12 febrewa-
ris 2017 om 15.00 oere. Tagongsprizen: leden 
€ 7,50 net leden € 12,50. Snein 12 febrewaris 
bern oant 16 jier € 5,--.
Frelle Wildervanck har simmerhûs, dat oan’e 
mar leit en in fiks ein fan’e stêd, sjocht er dizze 
maaitiidsjûn frijwat tryst út. It reint en tongert, 
de lûken fan it hûs rammelje en slagge yn ‘e 
wyn. As der dan ferskate persoanen in skûle 
sykje foar de nacht en dat er dêrneist ek noch 
frjemde dingen barre, dan binne dit de ingredi-
enten foar in spannende toanieljûn.

Spilers: Atje Roorda, Ewoud van der Kamp, 
Lisa Homan, Marko van der Land, Sjirk Wij-
benga, Nienke Leijenaar, Paul Doedel, Trijntje 
Hoekstra, Geertina Nota. Grime: Durkje Hoek-
sema en Rianne Stellingwerff. Rezjy: Hinke 
Wolthuizen. rezjy assistinte: Tineke Attema.
De foarstelling is mei mooglik makke troch 
de folgjende sponsoaren: Hoveniersbedrijf 
Hiemstra, Camping de Holle Poarte, Johan-
nes Terpstra, Henk Bonthuis, Garage Horjus, 
FIC, Rabobank Sneek ZWF, Baaies, DA Fizel 
Drogisterij, Kapsalon Manon, Kapsalon Nyn-
ke, Rinia Fietsen, Café Restaurant De Zwaan, 
It Posthús, Slagerij Bruinsma, Bakker Kluft, 
Durkje Hoeksema, Rianne Stellingwerff, Sop-
kafee, Café Restaurant De Prins, Taxi van der 
Bles, Blom yn ien en Kantoorboekhandel T. 
Coufreur.

Doarpskrite Makkum spilet noch twa kear

Vorig jaar was de eerste keer dat deze hap-
pening werd gehouden in Makkum. Het re-
sultaat was een zeer verrassende en gevari-
eerde avond met allerlei verschillende korte 
optredens. Dit jaar gaan we het weer doen. 
De formule blijft hetzelfde: Alle uitingen van 
amateurkunst zijn welkom: zingen, iets spelen 
op je instrument, toneel, dansen, goochelen, 
acrobatiek, enz. Iedereen die iets wil laten ho-
ren en/of zien - alleen of met meer - is van har-
te uitgenodigd om mee te doen aan dit open 
podium in de Doopsgezinde kerk. Leeftijd: 12 
tot 80! Er is pianobegeleiding aanwezig, maar 
je kunt ook je eigen begeleiding meebrengen. 

’s Middags kun je je stukje of act een keer uit-
proberen in de kerk, ’s avonds is de uitvoe-
ring met publiek. Een stukje mag maximaal 10 
minuten duren. We hopen op een gevarieer-
de avond met allerlei verschillende acts, uit-
gevoerd door verschillende leeftijdsgroepen. 
Als je iets wilt overleggen over jouw inbreng, 
bel dan even met Margo Konings (muziek) tel. 
859055 of Kathy Kaller (toneel, dans enz) tel. 
06-10311553. Je hoeft niet volleerd of perfect 
te zijn in wat je doet, het plezier is het belang-
rijkste! Datum: Zaterdag 4 maart 2017 om 
19.30 - 22.00 uur. Plaats: Doopsgezinde kerk. 
Toegang: Deelnemers gratis, publiek € 5,-.

Zaterdag 4 maart: Makkum Unplugged. Wie doet er mee??!!



VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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
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Bakkerij Kluft
Voor onze winkel met zijn ambachtelijke

producten, zoeken wij enthousiaste
medewerkers/ werksters

Leeftijd v/a. 18 jaar.
De bedoeling is voor de zaterdagen en

de zomermaanden een aantal uren.
Is dit iets voor jou, bel dan 0515231407 of mail 

naar, bakkerkluft@makkum.nl


