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Sinterklaas viert
jubileum feestje

4 6 14

TNT opent 
servicepunt bij
Jumbo Kooistra 

Hein en Andries
samen al 30 jaar
op de groene mat!

Sinds jaar en dag 
een begrip

Doopsgezinde Kerk weer een echt ”Kasteeltje”

Makkum - Na jaren vergaderen, praten, plannen
en nog eens praten is het dan eindelijk gelukt!
Het hekwerk rondom de Doopsgezinde Kerk in
de Bleekstraat Makkum is gerestaureerd! Het was
een heel project voor de kleine gemeente om deze
restauratie tot een goed einde te brengen. Het
overleg begon al vele jaren terug. De kosten voor
de restauratie waren en zijn hoog. Er werd besloten
de monumentstatus voor het gebouw, het orgel
en het hekwerk aan te vragen. Deze status werd
in 2000 toegekend. De volgende stap was een
architect, die een plan voor de restauratie moest
opstellen. Inmiddels was de Stichting tot Behoud
van Kerkelijke Gebouwen in Friesland inge-
schakeld om de aanvraag tot subsidiering van de
restauratie voor te bereiden en de technische
afwikkeling van het project te begeleiden. De
Stichting vond een architect en het plan werd
opgesteld. Na indiening bij Monumentenzorg in
Zeist werd een subsidie toegekend. Helaas was
de toewijzing van de gelden inmiddels drastisch
veranderd. Hoewel een toekenning van een sub-
sidiebedrag op papier stond, zou het geld er nooit
komen. Dit betekende dat een andere financiering
gezocht moest worden. Vele fondsen, bedrijven
en particulieren werden aangeschreven om een
bijdrage. Het resultaat was best overweldigend.
Ook de bijbel-lees-sponsor-marathon heeft een
goede opbrengst gehad. Het project kon ten uitvoer
worden gebracht.

Na inschrijving werd het werk gegund aan Bouw-
bedrijf David Visser, Van der Meer zorgde voor
het graafwerk en de smederijen Hogeboom en

Brunia zorgden voor het restauratiewerk aan het
hek zelf. Het resultaat mag er zijn. De funderingen
voor het hek zijn hersteld en weer prachtig
opgemetseld, de poort is hersteld en ook het hek
zelf staat weer te pronken. Bij de werkzaamheden
voor het hek is tegelijk de tuin ook aangepakt.
Na enig brainstormen is het idee voor een kasteel-
tuin ontstaan. Tuinarchitect Djoke Visser, is
oorspronkelijk afkomstig uit Makkum, heeft
het ontwerp gemaakt en uitgevoerd. De tuin is
ingedeeld in drie ”kamers”, afgescheiden door
een heg. In het middengedeelte is nu ruimte
gecreëerd waar ook mensen samen kunnen
komen. Een paar jaar geleden stond er nog een
foto in de Belboei met de vraag: het gebouw is
nu mooi geschilderd, wat met dat troosteloze
hek. Het antwoord mag er zijn!

In 2009 zal de gemeente het 100 jarig jubileum van
het gebouw vieren, en het 400 jarig bestaan van de
gemeente zelf. Er zijn meldingen van een grote
groep dopelingen in het jaar 1613. De grootte van
die groep geeft aanleiding tot de overtuiging dat
er al enige tijd een goed draaiende gemeente was.
In mei zullen er activiteiten zijn, die de viering
van deze beide jubilea zullen starten. Er zal dan
ook een speciale bijeenkomst zijn voor alle
mensen die mogelijk gemaakt hebben dat dit
resultaat er nu is. Iedereen die deze Belboei leest
en die medegewerkt heeft aan het slagen van
deze restauratie willen we nu al heel hartelijk
danken.

FJV
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Info Familieberichten Agenda
zaterdag 6 december
Gaast - Doarpshûs ”De Fûke” 20.00 uur 
klaverjassen

Makkum - Sporthal 9.00 uur v.v. Makkum

woensdag 10 december
Makkum - Sporthal 13.00 uur
Volleybaltoernooi 
Personeelsver. Gemeente Wûnseradiel

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
in het restaurant optreden van het dameskoor
uit Exmorra. 

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen 
en pastels, aquarellen van Makkum. 
Open van woensdag tot en met zondag 
13.00 - 16.00 uur, Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

Makkum - Workshop bloemschikken 
bij De Túnkeamer. info: tel. 0515-232269

Kerkdiensten   
zondag 7 december
K.C. Het Anker
9.30 uur ds. J. van Olffen                            

R.K. Kerk   
9.30 uur Parochievoorganger                                  

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward              

Oec. vesperdienst 19.00 uur in Doopsgezinde Kerk

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk A. de Boer, 
Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345                         

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

Intens verdrietig geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
mama en oma

Sabine Gertrud 
Kamstra-Brouwer

* 6 april 1955 27 november 2008
Bremen Leeuwarden

Makkum: H. Kamstra

Douwe en Annie
Hendrikus
Isabella

Botterstraat 64
8754 AD Makkum

De begrafenis heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.

Datum: 16 november 2008

Ik was hun eerste wonder,
nu hebben papa en mama 

een tweede donder.
Ik mag u ook nog laten weten 

dat mijn broertje

Eric
zal heten.

Dolblij en gelukkig zijn wij 
met de geboorte

van onze zoon en broertje.

Robert, Lolkje & Matthijs Gerritsma
Noorderlaan 3  8747  NV  Wons

Tankber en bliid binne wy mei 
de berte fan ús soan

Theun 
Berne op tongersdei 27 novimber 2008 

om 13.32 oere
Hy weaget 4310 gram en is 55 sm lang

Heino en Trijntje Hoekstra-Tilstra
Alde Syl  3,  8754 GH Makkum

till. 06 51383390

Deze hengelaar
wordt morgen 50 jaar!

Deze slager in hart en nieren, 
Zal dit jaar zijn 

25 jarig jubileum vieren. 

We zijn trots op je!

Winnie
Jaap & Alie

Rocco & Marijke

Exposities
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 4/12 t.e.m. wo. 10/12

Friesche vlag Bekerpap, 1/2 liter..................................nu 0.79
Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................4.49

Bij aankoop van een Top Q Rookworst

250 gram Zuurkool GRATIS

Pepsi Cola, 1.5 literfles.................................................nu 1.19
Chocomel Light, 1 liter..........................................nu 99 cent
Kippenbouten, 2 stuks...............................................voor 2.50
Goudappeltje, literpak...........................................nu 89 cent

Profiteer van 4 t/m 6 december
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Varkenssnitzel blank
100 gram 1,40
Vleeswarenvoordeel
100 gram Caula Tunnel Salami
100 gram Kipfilet 2,80
Salade van de week

Sint Nicolaas salade
100 gram 0,80
Specialiteit van de week

Sint Nicolaas paté
100 gram 1,20

* Het land ten noorden van Avondrust door de 
gemeente wordt aangekocht, van de erven van 
J. Tjeerdema. Dit gekocht wordt om eventuele 
uitbreiding van Avondrust niet in de weg te staan.
Het land ook gebruikt kan worden als ruilgrond.

* Dit gebeurt omdat het logischer is, dat uitbreiding
ten oosten van Avondrust aantrekkelijker is. Dit land
aan de Engwierderlaan van een andere agrariër is.
Zolang er niets anders op stapel staat het land 
gewoon als weiland gebruikt kan worden, door 
een huurder.

* De wet op de mest- en geurhinder voor de vee-
houderij gewijzigd wordt. De minimale afstand 
van woningen voor uitbreiding van het bedrijf  
binnen de bebouwde kom, 50 meter wordt. De 
minimale afstand buiten de bebouwde kom 25 
meter wordt. Dit voor enkelen tot gevolg heeft 
dat hun bedrijf volledig op slot komt te zitten. 

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 6 december wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van de muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed gebundeld
of in dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast het
papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrij-
dag in de Klipperstraat ter hoogte van de tennis-
baan en kaatsland.

Kerstconcert Arum
Arum - Op zondag 14 december geeft de Chr.
Muziekvereniging ”Wubbenus Jacobs” een kerst-
concert in de Nederlandse Hervormde Kerk. Het
korps staat onder leiding van Sietske Fritsma uit
Tjerkwerd. Medewerking zal worden verleend door
een gelegenheidskinderkoor. Dit koor is samen-
gesteld uit kinderen van de basisscholen in Arum en
Achlum. Aanvang 16.00 uur. De toegang is gratis.

Wist u dat...
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  D E C E M B E R

Babi Pangang
Kip Feng Sheng
Mini Loempia’s
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Sinterklaas viert jubileum feestje

Makkum - Voorheen had Makkum veel buurt-
verenigingen. Nu zijn het er nog drie. Sinterklaas
bezoekt ieder jaar weer trouw de kinderen, die in
de buurten wonen, tijdens het Sinterklaasfeest.
Sinterklaas heeft het natuurlijk erg druk. Het is
wel opmerkelijk dat Sinterklaas al 25 jaar achter-
een de kinderen van Havenkwartier blij maakt
tijdens dit feest. Hij arriveerde met zijn Piet Durk
en Piet Alie in k.c. Het Anker. Ruim 20 kinderen

zaten op de grond te wachten op het gezelschap.
De laatste jaren is er altijd wel wat met zijn Pieten
en deze keer was Piet Alie heel verdrietig en Piet
Durk had zich verstopt. Gelukkig kwam alles goed
en kon een leuk feest gevierd worden met accor-
deon muziek en natuurlijk lekkers en cadeautjes.
Het is toch wel knap dat Sinterklaas ieder jaar weer
zo fit verschijnt en volgend jaar misschien wel
weer bij de kinderen van het Havenkwartier komt.

Bar-Dancing De Steeg veranderd van uitbater
Makkum - Zoals jullie (klanten van De Steeg)
al weten ben ik Richard gestopt met De Steeg.
Nu gaan er heel veel verhalen de ronde welke
absoluut niet waar zijn. Dus heb ik zeker de
behoefte om jullie het complete verhaal en toe-
dracht te vertellen. Ik vind namelijk dat jullie als
goede klanten van De Steeg er toch wel recht op
hebben waarom ik plotseling weg ben. En ik wil
alle onzin verhalen nu de wereld uit helpen.

Net voor de zomer heb ik geïnformeerd bij de
eigenaar van het pand of de zaak ook te koop is
voor mij. Het antwoord was positief en na een
taxatie van zijn kant uit heb ik een koopprijs
doorgekregen. Ik ben toen gaan informeren of
een financiering te doen en te krijgen was. Na
veel onderhandelen heb ik op 17 september een
offerte van een bank binnen gekregen en kon in
principe De Steeg door mij aangekocht worden.
Op advies van diverse mensen heb ik het pand
laten keuren met als reden of De Steeg na aankoop
als Bar-Dancing mocht blijven draaien. Want de
mogelijkheid bestaat altijd dat na aankoop de
gemeente komt voor een keuring. Dus heb ik
voor de aankoop deze keuring aangevraagd.
Wat blijkt: de brandinspectie levert een negatief
rapport op de nooduitgang moest veranderd
worden en alle verlengsnoeren moesten weg deze
moesten vaste aansluitingen worden. Bouw- en
Woning toezicht van de gemeente heeft de toilet
inrichting voor De Steeg afgekeurd.

En dan de grootste klapper: de complete geluids-
isolatie van het pand is voor een Bar-Dancing
volledig afgekeurd. Voor een cafe/restaurant kan
het, maar niet voor een Bar-Dancing en ik huurde
toch echt een Bar-Dancing daar betaalde ik

duizenden euro`s per maand voor. Jullie begrijpen,
ik ga zo`n pand nooit kopen. Sterker nog, ik kan
niet eens blijven draaien omdat het geluidsniveau
van 95/105 decibel welke voor een Bar-Dancing
redelijk is niet meer mag. Op een normale avond
met een DJ is het geluidsniveau ongeveer 93 tot 97
decibel. In dit pand mocht ik maar 83 decibel aan
geluid produceren en dat is een heel stuk minder.

Nu heeft de eigenaar van het pand de plicht,
omdat hij De Steeg aan mij verpacht, De Steeg
volledig in orde te maken. Zodat ik als Bar-
Dancing kan blijven draaien immers café`s zijn er
al genoeg in Makkum. Dit weigerde de eigenaar
omdat hij een grote investering niet zag zitten.
Ik mocht volgens hem schadeloos de sleutel wel
even inleveren. Nou dat dus niet hè. Na lang heen
en weer gepraat en geschreven zijn we beide over-
eengekomen om mij met een gouden handdruk
de sleutels weer in te laten leveren en dat is dus
gebeurd.

Jullie zien, eruit gezet ben ik niet, een zooitje heb
ik er niet van gemaakt, failliet ben ik zeker niet.
De eigenaar is zijn verplichting niet nagekomen
ik vind het jammer maar om een lange rechts-
zaak te voorkomen heb ik samen met de eigenaar
voor deze weg gekozen. Een ieder die de harde
bewijzen wil zien kan altijd bij mij langs komen
ik heb totaal niks te verbergen en ga met opge-
heven hoofd verder. 
Uiteraard wil ik jullie bedanken voor dik twee
jaar goede klandizie en heel veel plezier jullie
waren top bedankt.

Richard 
(oud) uitbater van Bar-Dancing ”De Steeg.”



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 3 december 2008

BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hutspot            
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . .€ 1.00

Zuurkool uit het vat  
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

Lekkere fuji appels                        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Verse rode- witte- groene- of spitskool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.40

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen, dore’s of bildtstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIE

BIJ ONS TOTAAL

AUTO ONDERHOUD

Makkum - De toekomst kan niemand voorspellen.
Wel is het duidelijk dat er in de gemeente
Wûnseradiel het nodige gaat veranderen. Tijdens
vier inspraakavonden konden de inwoners van de
gemeente hun visie geven op de toekomst. Vorige
week was er een inspraakavond in restaurant café
De Prins in Makkum. Dit is dan natuurlijk wel een
beetje vreemd, als je daarbij beseft, dat binnen
twee jaar de gemeente niet meer zelfstandig zal
zijn. En nieuwe meesters nieuwe wetten is een oud
spreekwoord, wat vaak nog uit komt. Toch heeft de
gemeente besloten over de punten landbouw, energie,
wonen, bedrijven, recreatie en landschap te luisteren
naar de mening van de burgers. Klaas Jansma lichtte
de toekomstvisie toe en probeerde discussie uit te
lokken, wat aardig lukte. Dan blijkt ook dat er veel
mensen zijn met verschillende visies. Ieder denkt
toch een beetje vanuit zijn eigen situatie. Opvallend
was dat in Makkum bijna de gehele politiek aanwezig
was en de ondernemersvereniging en dorpsbelang.
De zaal zat vol, maar als je ging tellen hoeveel
mensen er puur uit belangstelling waren zonder
verdere binding met politiek of het bedrijfsleven,
dan waren dit nog geen 20. Voor de Makkumers
misschien niet zo belangrijk wat er in de toekomst
zou kunnen veranderen. 

Landbouw
Op de stelling is grootschaligheid in de landbouw
toegestaan werd uitgebreid gereageerd. Er komen
steeds minder bedrijven en de bedrijven die er nog
zijn moeten wel mee doen in de vaart der volkeren.
De vergrijzing neemt toe in Cornwerd blijkt dat
landbouw en recreatie heel goed samen gaan.
Maat-schap Mensonides krijgt regelmatig recreanten
in de stal, die verblijven in de recreatie boerderij
naast hun bedrijf. Het nationaal landschap geeft
beperkingen en tevens wordt opgemerkt dat ook
een biologische boerderij zijn kansen moet krijgen. 

Windenergie
Wûnseradiel toplocatie voor windenergie. Hierop
wordt toch wel heel kritisch gereageerd. Een minder-
heid is voor het plaatsen van windmolens op het land.
Dan komt de discussie is het plaatsen van wind-
molens in het IJsselmeer een optie. Meerderheid
zegt nee. Kijk maar eens naar de Noordzee en denk
na over het plaatsen van zonnencollectoren op de
Afsluitdijk. Veel windmolens worden niet geplaatst
uit idealisme, maar om er financieel beter van te
worden. Plaats bij ieder dorp een windmolen en hier-
mee kan het hele dorp voorzien worden van wind-
energie. Er komen binnenkort 4 grote molens in de

gemeente en dat betekent dat er 12 opgeruimd moeten
worden. Hiermee wordt het bos van molens minder.

Wonen
Waar moet gebouwd worden? Is het mogelijk om
in ieder dorp te gaan bouwen of is het niet logisch
dat men bouwt in een dorp waar geen winkels en
school meer zijn. Hierop zijn de meningen zeer
verdeeld.  Naar behoefte bouwen zou mooi zijn. De
jongeren moeten in het dorp kunnen blijven wonen.
Toch zijn er ook stemmen vanuit het publiek die de
voorkeur uitspreken om alleen in Witmarsum, Arum
en Makkum te gaan bouwen als daar behoefte aan is. 

Bedrijven
Moet het mogelijk zijn om in ieder dorp een bedrijf
te hebben of uit te breiden. Schone bedrijven zou
moeten kunnen en kleine bedrijven ook, maar voor
de grotere bedrijven is er straks het nieuwe bedrijven
terrein de Papiermolen en een andere optie langs de
A7. Er moet voldoend aandacht zijn voor de water-
sport gebonden bedrijven die in Makkum voor veel
werk zorgen. Kunnen deze nog uitbreiden of is een
nieuw bedrijf welkom en is er plaats, dat is de vraag.
Makkum is aantrekkelijk en heeft sterke punten en
wees daar zuinig op , is het advies.

Recreëren. 
Het plan Makkumer meer wordt weer tevoorschijn
gehaald. Dit zou een mooie aanvulling zijn op de
recreatie in Wûnseradiel. Er kan dan uitgeweken
worden naar het binnenwater en er kunnen mooie
fiets- en wandelpaden aangelegd worden. Meteen
wordt tijdens de discussie duidelijk dat men niet zit
te wachten op een projectontwikkelaar, die daar grote
dure recreatie woningen gaat bouwen. Het geheel
moet passen in het landschap en dat moet open
blijven. Daar zijn wij een voorbeeld van en dat is wat
veel mensen aan spreekt. 

Landschap
Recreatie en landschap zijn absoluut met elkaar
verbonden. Juist het mooie weidse landschap van
onze gemeente met de prachtige luchten geeft de
gemeente iets wat lang niet iedere gemeente heeft.
Daar moet zuinig mee omgegaan worden. Uit-
breiding van boerderijen en dorpen moet zodanig
gebeuren dat het past in het landschap en geen
verstoring geeft. Wat is er mooier dan de silhouetten
van de dorpen. Wees alert op storende elementen in
het landschap. Er is veel om over na te denken en
op de site van de gemeente kunt u het hele verslag
van de inspraakavonden lezen.

Toekomstvisie Wûnseradiel 

Nieuwe kledingrekken voor kledingverkoop peuterspeelzaal

Makkum - Al sinds jaren organiseert de peuter-
speelzaal in Makkum regelmatig een verkoop met
tweedehands kinderkleding. Er is altijd volop keus
en het is steeds weer een enorme klus om alle kleding
te sorteren, prijzen en op te hangen. De kledingrekken

die hiervoor werden gebruikt, stortten soms letterlijk
in onder het gewicht van de kleding. Het werd dan
ook tijd voor nieuwe stevige kledingrekken. Alleen
heeft de peuterspeelzaal daarvoor niet de financiële
middelen. Dankzij sponsors konden de rekken toch
worden aangeschaft. Twee bedrijven uit Makkum,
”To go for kids” en ”Huisman dak-& zinkwerken”
doneerden de rekken. Alle kleding kan nu weer netjes
per maat en overzichtelijk opgehangen worden. Via
”Ziezo Young Fashion” kreeg de peuterspeelzaal
riddersporen, om de prijskaartjes te bevestigen en
een doos vol kledinghangers. Alles is weer prima
op orde voor de volgende verkoop. Die zal worden
gehouden op woensdag 10 december a.s. van 19.30
tot 21.00 uur in de peuterspeelzaal aan de
Gedempte Putten in Makkum. U bent allen van
harte welkom die avond!

(eigen foto)
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Zingen doe je 
met plezier bij:

De Flevosanghers!!!

Repetitie woensdag 8 uur 
in ”Het Anker” 

Buren 15 Makkum

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

TNT opent servicepunt bij Jumbo Kooistra 

Makkum - Sinds vorige maand kunnen de
inwoners uit Makkum en omgeving voor post-
zaken terecht bij de Jumbo supermarkt aan de
Lieuwkemastraat. Postzaken zoals het kopen van
post- en pakketzegels, het versturen van brieven,
pakketten en aangetekende post voor binnen en
buitenland. Ook kunnen pakket-ten bij het post-
kantoor afgehaald worden. De decemberzegels
zijn weer volop verkrijgbaar. Tevens bestaat het
assortiment uit een groot aantal producten en
diensten, die op het servicepunt verkrijgbaar

waren, zoals strippenkaarten en abonnementen,
cadeaubonnen, telefoonkaarten en beltegoed. Voor
kentekenbewijzen en een visakte kan men alleen
terecht bij de grote postkantoren. Pinnen van geld
kan bij de kassa van de supermarkt. Het maxi-
male bedrag wat gepind kan worden is € 150.-
De openingstijden van het TNT servicepunt zijn
van maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot
18.00 uur. Bij de supermarkt zijn werknemers die
een opleiding gevolgd hebben en voor vragen
kunt u altijd terecht bij het TNT servicepunt. 

(eigen foto)

”Wylde Swan” op weg naar Harlingen

Kornwerderzand - Het casco van de ”Wylde
Swan”, het nieuwe schip van Hinke de Vries en
Willem Sligting uit Makkum is maandagmiddag
24 november door sleepbedrijf Pieter Bootsma
uit Makkum en een sleepboot uit Harlingen, van-
uit Urk naar Harlingen gebracht. Het casco van
de visjager welke in Duitsland gebouwd is 1920 en
altijd gevaren heeft vanuit de Shetland eilanden
is 40.74 lang over de waterlijn en zal omgebouwd
worden tot een Schooner. In Urk heeft het casco
de nodige aanpassingen gehad. Het schip is voor-
zien van nieuwe platen en spanten en de schroef-
as en schroef zijn reeds aanwezig. In Harlingen
zal het casco verder afgebouwd worden. Al het

staalwerk moet op de werf van Lex Tichelaar
uitgevoerd worden. Het boeisel, dek en opbouw
moeten hier geheel klaar gemaakt worden. Daar-
na hopen de eigenaren een ligplaats in Makkum
te kunnen vinden, waar de andere werkzaamheden,
zoals het aftimmeren en het plaatsen van de masten
en het tuigen gedaan kan worden. Het wordt nog
een hele klus en het zal spannend worden. 

In mei, juni 2010 willen de eigenaren eigenlijk
graag mee doen aan Sail. ”De Swan Fan Makkum”
is in 9 maanden afgebouwd en Hinke de Vries is
vol goede hoop dat dit ook met de ”Wylde Swan”
zo vlot zal gaan. 
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Hoed uit Makkum van Durkje Hoeksema in de prijzen

Makkum - Het is zo langzamerhand wel bekend
dat in het atelier Het Kasteeltje de mooiste hoeden
gemaakt worden. De dames krijgen zo langzamer-
hand ook in de rest van Nederland een naam. Op 15
november is in het kunstcentrum in Zaanstad een
hoedenexpositie geopend met als thema Ocenanië,
32 hoeden ontwerpersters/ers tonen daar hun hoeden,
die geïnspireerd zijn op eilanden uit de Stille en
Grote Oceaan. De Nederlandse ambassadeur in
Nieuw Zeeland mevrouw Bijll Nachenius verzorgde

de opening. Door een vakjury werden tien hoeden
uitgekozen. De jury bestond uit Michiel Arends
directeur van het Aboriginal-Art Gallery Rotterdam,
Marian Conrads specialist in kostuum en theater
geschiedenis en David Vos hoedenontwerper. Het
publiek kan nu tot 24 januari haar stem uitbrengen
en dan zal op de landelijke hoedendag in Utrecht
de winnaar bekend gemaakt worden. Eén van de
dames uit Makkum, Durkje Hoeksema is bij de tien
genomineerden. De tekst bij haar hoed is als volgt:
Vaak ben ik op de haven in Makkum te vinden als
het stormt. Het water stuift door de haven en de zee
is woest. Dan is de luchtgeest ”‘t Wite Wyf” aan het
werk. Zij zorgt er voor dat alle schepen als lucifer
houtjes knakken en verdwijnen naar de zeebodem.
Geïnspireerd werd ik door de manier waarop Abo-
riginals hun luchtgeesten ”vangen”. Zij jagen namelijk
met een zogenaamde boemerang. Het is een bij-
zonderheid, waarmee de stammem onderling indruk
op elkaar willen maken. De duizenden eilanden
zijn omringd door de, in bepaalde zones, woeste
Stille Oceaan. Mocht de storm in Makkum niet meer
afnemen, zal ik proberen onze lucht geest te vangen.
Met de boemerang, misschien dat het lukt.... 

Een hoed met de kleuren van het water. De boeme-
rang is verwerkt in de golven van de woeste zee.
De hoed is gemaakt van blauwe Sinemay en
Crynol, met een boemerang van vilt.

(eigen foto)

Schilderijen expositie van Houkje Altena-Horjus

Makkum - Belangstellenden worden uitgenodigd
om de schilderijen van Houkje Altena-Horjus
eens te bekijken. Zij exposeert van 13- t.e.m. 20
december in de Doopsgezinde kerk. Schilderen
is al jaren haar grote hobby. Ik vond het altijd een
fijne uitingsvorm en ben daarom maar eens gestart
met cursus tekenen/schilderen, zegt Houkje. Het
beviel goed en andere cursussen volgden. Zo was
zij bij Janneke Hengst, Antje van der Werf en
Frans Faber. Heel gezellig, heel verschillend, maar
erg leerzaam. In het begin heel krampachtig en
onzeker, maar gaandeweg werd het waarachtig

wat! Nu ik de kans krijg te exposeren, doe ik dat
dan ook graag. Dus hopelijk tot ziens op mijn
expositie. 

Openingstijden zijn:
Zaterdagmiddag 13 december    14.00-17.00 uur
Maandagmiddag 15 december   14.00-17.00 uur
Dinsdagmiddag 16 december     14.00-17.00 uur
Vrijdagmiddag 19 december      14.00-17.00 uur
* Zaterdagmiddag én avond 20 december

Vanaf 15.00 uur
* ook geopend tijdens de Kerstmarkt
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Sint & Kerst - November & December Actie 2008
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2008, diverse acties op touw worden gezet. 

SinterklaasKrasActie
Deze KrasActie is van 17 november t/m 6 december. De winkeliers welke mee zullen
doen aan deze KrasActie zijn herkenbaar aan de poster die op hun raam hangt.
Bij besteding van 10,00 euro aan boodschappen en of artikelen, zult u bij deze
winkeliers een Kraslot ontvangen.

PuzzelActie
Van 12 november t/m 17 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei,
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie,
aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2008, worden
besteed. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er nu wekelijks één prijs worden
getrokken. Het is nu een weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de
juiste inzendingen wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan
uit waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden
gesteld. De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. Op 14 januari
worden de prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr. 44700, 88754 ZZX MMAKKUM. 
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw ooplossing mmoet oop mmaandagochtend vvoor 111.00 uuur bbij oons bbinnen zzijn.

Prijsvraag vvan ddeze wweek:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

De oplossing van de 2e "Spreuk van de Week" in Belboei nr. 1264 is: 
"U kkoopt iin dde wwinkels pproducten vvan kklasse mmet lloten eerbij oom oop tte kkrassen"  
En is gewonnen door: R. NNooitgedagt, PPanwerk 112,  88754 BBZ MMakkum

Oplossing:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . .Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 44 // BBelboei nno. 11266)
Los ddeze wweek uuw pprijsvraag oop een sstuur uuw ooplossing nnaar;
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr.  44700 88754 ZZX MMAKKUM.
Gaarne ddit uuitknippen een oopsturen bbvb oonze ddank PPuzzelActie ccommissie vvan dde OO.V.M.  
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SinterklaasKrasActie 
duurt van 17 november t/m 6 december)

e winkeliers hebben een SinterklaasKrasActie, 
nkeliers welke meedoen aan deze KrasActie 
kenbaar aan een SinterklaasKras-pposter welke
raam hangt. Bij besteding van 10,00 euro aan
boodschappen ontvangt u een Kraslot.  
jzen, welke u doormiddel van dit Kraslot wint, 
en door deze winkelier beschikbaar gesteld.

Opening- en sluitingstijden december

Sinterklaas donderdag 4 december 9:00-21:00 uur
Met medewerking van de Drumband Halleluja

10e KKrystwilledei zaterdag 20 december 16:00-20:00 uur

Kerst dinsdag 23 december 9:00-21:00 uur

eces

n succsie op

de tien

K
essie.

de Kry
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Vluchtelingenzorg
Makkum - Beste mensen, de laatste twee weken
las ik in het Bolswards Nieuwsblad twee keer een
artikel over de opvang van de laatste 14 vluchte-
lingen, die in onze gemeente onderdak hebben
gekregen. De stichting vluchtelingenzorg uit
Witmarsum probeert deze mensen te onderhouden,
het is een noodopvang. Citaat: ”De 14 mensen
die voor de noodopvang in aanmerkingen komen,
behoren tot de zogenaamde nieuwe wetters. Ze
kwamen niet in aanmerking voor het generaal
pardon, maar verblijven nog steeds legaal in
Nederland omdat ze in een procedure voor een
verblijfsvergunning zitten”. Zulke mensen mogen
dus in Nederland blijven, maar mogen niet
werken, krijgen daardoor geen inkomen en hebben
geen recht op een of andere sociale voorziening.
Ze zijn volledig afhankelijk van vrijwillige bij-
dragen en vrijwillige praktische hulp. De stichting
vluchtelingenzorg heeft al jaren lang fantastisch
veel werk gedaan, maar nu raakt hen geld op. Daar-
door komt de zorg voor onze 14 mede bewoners
in gevaar. Ook de gemeente, die overigens ook
heel veel voor de vluchtelingen heeft betaald,
kan niet langer financieel bijdragen.

Toen ik dit las liet het me niet onberoerd. De
stichting vluchtelingenzorg heeft NU een finan-
ciële injectie nodig. Misschien wordt het tijd dat
nu de burgers van Wûnseradiel in actie komen.
Het kan toch niet zo zijn dat wij ons opmaken
voor onze genoeglijke Decemberfeesten en deze
mensen in de kou laten staan!!! Ook de kerken
in de gemeente Wûnseradiel zou ik, als inwoner
van Makkum, willen oproepen om zich te beraden
of hier niet een taak voor de kerken is weg-
gelegd. De collectes in de verschillende Kerst-
nachtdiensten zouden bijvoorbeeld ten goede
kunnen komen van de stichting vluchtelingen-
zorg. Zo zou een mooie Kerstgedachte omgezet
kunnen worden in een mooie Kerst-daad. Het
rekeningnummer van de stichting is: 299275817
t.b.v. stichting vluchtelingenzorg te Witmarsum.

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Ook dit jaar in de Boekhandel 
een mooi assortiment kerstkaarten 

en volop decemberzegels

Bij aankoop van 
3 vellen decemberzegels 

thuisagenda gratis.
(zolang de voorraad strekt)
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De steeg is tot 
19 december gesloten.

20 DECEMBER
openen wij, 

Remko & Meriam 
de deuren weer 
onder de naam

HINTS:

Twee lettergrepen:
KERST-BOMEN

Drie lettergrepen:
KERST-STUK-KEN

Vier lettergrepen:
ZE-ZIJN-ER-WEER

Kortom:
KERSTSHOW

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

KKeerrssttvveerrlliicchhttiinngg 
voor binnen en buiten
ook in led, lichtslang

en schakelklokken 
en verlengsnoeren, 

slingers en led  
ook spaarlampen 

voor in huis

Succesvol Muziekfestival ”Nieuwe Stijl” in de Gearhing te Parrega
Parrega - De Federatie van Muziek en Zang-
verenigingen in Wûnseradiel hield onlangs  haar
jaarlijks festival  voor muziekverenigingen. Het
Festival ‘nieuwe stijl’ is zeer geslaagd. De orkesten
brachten hun optredens met enthousiasme en
creativiteit. Voor de vakinhoudelijke muzikale
beoordeling was de heer Piet Groeneveld uit
Nes (Boarnsterhim) uitgenodigd. De presentaties
werden beoordeeld door de publieksjury die
bestond uit 6 zangkoorleden van de Federatie.
De jury mocht drie prijzen toekennen aan de
presentatie van de orkesten en het vakjurylid één
voor de beste muzikale prestatie van de dag.
Gezamenlijk moesten ze 13 optredens beoordelen.
De Gemeente Wûnseradiel heeft nog een rijke
traditie aan orkesten, 11 Fanfare en Harmonie-
orkesten en 2 jeugdorkesten welke spelen op
goed niveau. 

Het jeugdorkest van Hallelujah Makkum o.l.v.
Nynke Jaarsma beet het spits af. De jeugdleden
verzorgden een keurig optreden en lieten zien dat
ze er duidelijk plezier in hadden. Ook de presen-
tatie van hun optreden verdiend een compliment.
Ze wisten op ludieke wijze het publiek aan zich
te binden. 

Als tweede orkest trad Eensgezindheid o.l.v.
Jeanette Valkema uit Tjerkwerd op. Oefening
Kweekt Kunst uit Kimswerd o.l.v. Koop Schokker
opende hun programma met een vrolijke maar
pittige mars, de Concert March 1941. 

Asaf Lollum o.l.v. Joke Krist richt zich niet alleen
op de muziek maar ook op de presentatie. Voor het
publiek verrassend en mooi om te zien en te horen.
Dit jaar hadden ze hun programma afgestemd op
het thema ‘Jungle’. 

Jeugdkorps Melomania bestaat uit jeugdleden
van de muziekverenigingen uit Lollum, Arum,
Spannum en Witmarsum. Ze staan onderleiding
van Katharine Santema. Zij hadden hun pro-
gramma afgestemd op de landen Italië, Jamaica,
Fryslân, Rusland en Ibiza. 

Excelsior Burgwerd staat onder leiding van Fokje
de Jong. Excelsior opende hun optreden met een
koraal en bracht verder een traditioneel program-
ma wat geënt was op reizen naar verre landen. 

Wubbenus Jacobs Arum o.l.v. Sietske Fritsma
liet muziek en zang horen. Een deel van het orkest
kwam al zingend op. Verkleed in folkloristische

stijl en met declamaties werkte Arum haar
publieksvriendelijk programma over zeemannen
en vrouwen netjes af. 

Nij Libben uit Witmarsum o.l.v. Sjoerd de Boer
opende hun optreden met ”it musyk giet troch de
buorren”. De kinderen uit Witmarsum liepen achter
de dirigent een ronde door de zaal te zingen en
wisten het publiek gelijk te enthousiasmeren. 

Hosanna uit Wons o.l.v. Dirk Lautenbach opende
met een koraal uit het liedboek. Het programma
was gebaseerd op de dorpsfeesten in al zijn
vormen. Vrolijkheid, klokgelui enzovoort.

Excelsior Parrega o.l.v. Willy Krol opende haar
optreden met de mars Floris. Parrega is één van
de drie Harmonieorkesten in Wûnseradiel. Willy
Krol weet de leden uitstekend te motiveren wat
resulteerde in een prima optreden. 

Oranje Bolsward o.l.v. Martijn Veenstra nam als
gastkorps deel aan het Wûnseradiel Festival. De
buurgemeente kent een dergelijk festival niet en
daarom is het leuk dat Bolsward haar muzikale
prestatie ook in Wûnseradiel kan laten horen. Ze
brachten een leuk programma, complimenten.  

Excelsior Schraard o.l.v. Thom Zigterman was
weer als vanouds op dreef. Schitterende koraal-
muziek brachten ze tot uitbeelding in hun pro-
gramma keuze.

Hallelujah Makkum o.l.v. Nynke Jaarsma bracht
hun programma waardig en zeer muzikaal. Special
acts werden niet alleen via de nodige entertainment
gebracht, maar ook via de muziek. Prachtig om
naar te luisteren en te zien. 

De orkesten uit Wûnseradiel kunnen terug kijken
op een prachtig festival waar de kwaliteit van de
gebrachte muziek nog steeds vooruit gaat. De
presentaties onderstreepten dit geheel waardoor
de orkesten veel waardering kregen van het
publiek.

De publieksprijzen voor de presentatie gingen naar:
1e prijs Nij Libben Witmarsum
2e prijs Hallelujah Makkum
3e prijs Jeugdkorps Hallelujah Makkum

De prijs voor de beste muzikale prestatie van de
dag werd door de heer P. Groeneveld toegekend
aan Hosanna Wons.

Makkum/Bolsward - De Stichting Senior Web
Wûnseradiel/Bolsward begint in januari weer
met computerlessen voor ouderen. De cursussen
worden gegeven in Makkum en Bolsward.
Tijdens de lessen heerst er een ontspannen sfeer
en het tempo ligt op een acceptabel niveau.
Voorafgaande aan de cursussen vinden er twee
voorlichtingsbijeenkomsten plaats en wel op:
donderdagmiddag 11 december a.s. 
in de Openbare Bibliotheek te Bolsward,
Marktplein 1, ‘s middags om 13.30 uur.

En vrijdagmorgen 12 december a.s. 
in de Openbare Bibliotheek te Makkum, in de
Kerkstraat, aanvang ‘s morgens om 9.30 uur 

Belangstellende 50-plussers worden van harte uit-
genodigd om één van deze voorlichtingsochtenden
bij te wonen. 

Inlichtingen voor Makkum: tel.0515 231646 en
voor Bolsward tel.0515 574529.

Voorlichting computerlessen voor ouderen
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Voetbalprogramma

Partycentrum‘Noflik Bergsma’ Easterein: Voor alles wat een feest moet zijn!

ZATERDAG 6 DECEMBER
GEKOZEN TOT BESTE FEESTBAND VAN NEDERLAND!

DE BIEREFLUITERS
ZAAL OPEN: 22.00 UUR / ENTREE: € 8,--

ZATERDAG 27 DECEMBER - 3E KERSTDAG
STAPPERS VAN TOEN EN NU

Met live de 11-mansformatie:

THE SCANDALS
Gouden tijden herleven. Regelt u vast oppas!

ZAAL OPEN: 22.00 UUR / ENTREE: € 8,--
Kaarten in de voorverkoop en aan de deur.

Partycentrum 

Noflik Bergsma
Easterein

0515-331290
www.noflikbergsma.nl 

VV Makkum competitie
zaterdag 6 december

senioren
NOK 1   - Makkum 1 14.30 uur
Makkum 2   - WWS 2    14.30 uur
Minnertsga 3  - Makkum 3   12.45 uur
Makkum 4    - Franeker 7 14.30 uur

junioren
Makkum A1   - SDS A1  10.45 uur
Mulier B1   - Makkum B1   12.45 uur
Makkum C1   - Renado/VVI C1 9.00 uur

pupillen
Makkum F2   - Arum F1 10.00 uur
Kaatsveld ”De Seize”

NeVoBo-competitie
zaterdag 6 december
17.00 uur H Makkum   - Leevoc 2
17.00 uur D Makkum 2 - V.V.H.
17.00 uur D Makkum   - O.T.I.B.

KNVB-competitie
dinsdag 9 december
20.00 uur H Ny Engwier 1 - RES 6

Sporthal

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart, 2003  € 17950,-
VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm 2006 € 17850,-
VW Golf Plus 1.6Fsi,85kw,38dkm  2005 € 15450,-
Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm 2005 € 14950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005 € 13950,-
VW Bora Tdi,comfortl,104dkm       2003 € 11950,-
Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm 2006 € 11450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart 2003 € 10950,-
Mitsubishi Spacestar 1.6i,58dkm   2004 € 10650,-

Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm 2005 € 9950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004 € 9950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003 € 8450,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm 2005 € 8450,-
Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm 2000 € 5950,-
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c 2000 € 4850,-

Grijs kenteken
LandRover Defender TD5,90dkm 1999 € 9950,ex

Seat Ibiza 1.4-16v
Stella plus,blauwmett
5drs,airco,el ramen
cpv+afst.bed,trekh
lm.velgen,radio-cd
95 dkm    bj 2003 
€€ 8.450,-

uniGar Horjus

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden! Heeft U nog geen winterbanden?
Bel nu voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!

Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl

Oecumene Overleg
Makkum e.o.

Makkum - Heeft u behoefte aan  een moment van
stilte, bezinning en toe leven naar Kerst? Kom dan
naar de vespers. De data zijn 7,14 en 21 december.
We hebben dit jaar als onderwerp gekozen
”Verwachting”. Een ieder is van harte welkom. Wij
hopen u allen te mogen begroeten in de
Doopgezinde kerk te Makkum, de aanvang is
19.00 uur. Tot ziens, namens het Oecumene
Overleg Makkum.

Stoeterij Beijemstate Arum
Sneek - 30 november - Z2 Dressuur
Tineke Wietsma met Red Pebbels Gorra 213 pnt.
Z1 Dressuur
Hanneke Hiemstra met Vivant 212 pnt. 3e prijs
Anja Oudendag met Gitta fane Beijemastate 207 pnt.

Vrouwbuurt - 30 november B Dressuur
Jessica Kuvel met Ritze 190 pnt. tweede prijs

PSV De Halsbanruters
Pingjum -  Zondag werd er een dressuurwedstrijd
gehouden voor paarden in Sneek. In de klasse Z2
kwam Tineke Wietsma uit met Red Pebbles Gorra.
Zij reed een goede proef wat de score van 216 punten
opleverde.
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Gezichtsbehandeling
(reiniging, peeling, massage en masker)

voor €€ 22.50

Tip voor de feestdagen:
cadeaubonnen vanaf € 8.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Makkum eindigt de wedstrijd tegen IJVC zoals die begon 0-0

* Hein Quarré uit Ylst (links) en Andries Smink uit
Makkum 30 jaar geleden samen begonnen nu 30
jaar later als tegenstanders van YVC en Makkum
op de groene mat!

IJlst - zaterdagmiddag 29 november toog de 1e
selectie van de voetbalvereniging Makkum naar
het nabij gelegen IJlst om aan te treden tegen IJVC.
Doordat in Makkum consul Poog deze middag
reso-luut het voetbal op sportpark ”de Braak” had
verboden, kon het vlaggenschip rekenen op veel
support. Zelfs de meest verstokte klaverjassers
hadden de kaarten in het pakje laten zitten om de
spelers hartstochtelijk te ondersteunen. Nadat de
supporters, al dan niet met natte sokken als resultaat,
een plekje hadden gevonden langs het sompige voet-
balveld, kon de wedstrijd beginnen met de toss. Nu
hoor ik u denken wat is er nu zo bijzonder aan de
toss, wel de aanvoerders van beide teams hebben
tezamen dertig jaar geleden in de F-pupillen van de
v.v. Makkum hun eerste voetbalpasjes gezet. Hein
Quarré onder pas-nummer 560 en Andries Smink
met nummer 557. Nu 30 jaar later hebben ze elkaar
weer getroffen, maar nu als tegenstanders. 

Waar Hein Quarré deze middag weinig tot geen
moeite had met de voorwaartsen van Makkum, was
het zeker niet de beste wedstrijd van Andries Smink.

Mede dankzij goed keeperswerk van Simon Adema
behield Makkum ook deze middag toch weer de nul,
zodat de status van minst gepas-seerde verdediging
zou blijven gehandhaafd. Waar aan de ene kant de
defensieve resultaten kunnen wedijveren met de top
in deze klasse, laat met name het scorend vermogen
van de ploeg te wensen over. Voorafgaand aan de
wedstrijd tegen IJVC kon er al ruim 270 minuten
geen goal van de Makkumers worden genoteerd. Na
het eindsignaal van de uiterst discutabel leidende
scheidsrechter, zou blijken dat ook na 360 minuten
het net nog niet was gevonden. Toch waren er kansen
te over om die akelige nul van het scorebord te vegen,
maar alle inzet ten spijt wilde het deze middag niet
lukken. Direct in het begin van de wedstrijd kreeg
Daniël Kleiterp twee schietkansen, maar waarbij
de ene keer de inzet te slap was, werd de andere
poging spijtig genoeg geblokt. Het restant van de
eerste helft was van beide ploegen weinig inspi-
rerend, waarbij Makkum te slap speelde om aan-
spraak te kunnen maken op een terechte voorsprong.
Toch was Jesse Adema op slag van rust erg dichtbij,
maar zijn inzet werd knap door een verdediger van
IJVC van de doellijn gehaald. 

Na de rust leek het erop dat Makkum de spirit weer
had gevonden. Na een kwartier spelen in de tweede
helft voltrok zich over meerdere schijven de mooiste
aanval van de wedstrijd, maar de voorzet van Jesse
Adema kon net niet goed worden ingekopt door
Teake Elgersma. Zoals gezegd was het niet de mid-
dag van de soms ongelukkig spelende Smink, want
na een foute inspeelpass kon de spits van IJVC alleen
op keeper Adema aflopen, maar deze pareerde de
inzet uitstekend. Een paar minuten later was er een
identieke situatie en ook toen trok Adema weer aan
het langste eind. Uit de daarop volgende aanval was
het Kleiterp die nu op zijn beurt alleen op de keeper
kan aflopen, maar door besluiteloosheid werd ook
deze kans niet omgezet in een doelpunt. Over en weer
zouden nog een aantal kansen en mogelijkheden
volgen, maar de stand van 0-0 bleef onveranderd. 

Door dit gelijkspel en de resultaten van de concu-
rrenten blijft Makkum derde in de competitie, maar
moet het (hopelijk voorlopig) afhaken bij de echte
top van de derde klasse A. Wel heeft het 1e elftal
reeds 19 punten in 10 wedstrijden behaald en voor
dit resultaat zou voor aanvang van de competitie
worden getekend, want handhaving was en is voor-
lopig de te behalen doelstelling. Zaterdagmiddag
staat de lastige uitwedstrijd in Oudemirdum tegen
NOK op het programma. 

(eigen foto)

Ferwoude - Naast ‘Roemenië Roept’, u wel bekend,
is rond vijftien naar geleden de werkgroep
‘Kinderen uit Roemenië’ opgericht. Wat doen wij;
wij organiseren een vakantie samen met gastouders
hier, voor kinderen uit kindertehuizen. De tehuizen
waar ‘Roemenië Roept’ het eerste contact mee had.
In 1993 is hier de eerste groep kinderen geweest uit
het kindertehuis van Beclean en Nassaud, dit ligt in
de noordelijke helft van Roemenië. Vanaf 1993
hebben we dit om de twee jaar kunnen organiseren.
Het zijn kinderen van ouders die door geldgebrek
of andere oorzaken hun kinderen niet kunnen
opvoeden. Hierdoor lopen de kinderen ook vaak
scholing mis. Ook zijn er weeskinderen bij.  

Nu zijn er in Roemenië vele zaken veranderd en
beter geworden. Ook in de kindertehuizen die wij

kennen is het veel beter dan voorheen. Er wordt bij-
voorbeeld gewerkt met kleine groepjes van 6 tot 8
kinderen in één huiskamer, om zo het gezinsgevoel
te leren aan de kinderen. Maar u snapt wel dat deze
kinderen ook veel moeten ontberen. De doelstelling
van 15 jaar terug, om deze kinderen voor een vakantie
naar hier te halen en ze iets mee te kunnen geven
van het gezinsleven hier, is niet veranderd. Voor 2009
zijn wij bezig opnieuw een vakantie te organiseren.
Hiervoor hebben we nieuwe gastouders nodig. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer informatie
willen dan kunt u contact opnemen met: 
De heer  H. Stellingwerf, tel.0515-542333 
of de Familie Feenstra, tel.0515-542462
Ook kunt u voor meer informatie kijken op de
website: www.kinderenuitroemenie.info 

Werkgroep ‘Kinderen uit Roemenië’



Trampoline, doorsn. 3 meter; 2 Paar voetbalschoenen
mt. 27,5 als nieuw en mt. 43, tel. 0517-532369

HP Printer € 25.-, werkt prima, alleen nog nieuwe
toner (zwart en kleur) erbij kopen; Stevig praktisch
houten bureau met aan beide zijden 4 laden € 25.-
tel. 0515-232272

Unicef kerstkaarten bij Zus Boonstra, Bleekstraat
10 te Makkum, tel. 0515-231268 en Reino Elzinga,
De Pôlle 27 te Makkum, tel. 0515-231923

1 Camping wasmachine; 1 Porti porti camping w.c.;
2 Latten bodems (2 pers.), tel. 06-42080156

Gelderse gietijzeren potkachel, tel. 0515-575878

Verticuteerhark en grassproeier van Wolf samen
€ 15.-; Elektrische graskantenschaar in koffertje
€ 15.-; Zogenaamde Rookstoel voor de liefhebber uit
de jaren 50 donker houten frame en donkergroene
originele kussens € 50.-, tel. 0515-232272

Witte Etna keuken gaskachel, tel. 06-42080156

Kinderfeestje, of gewoon even naar het kinder-
theater? Dirk&Tine, Studio 38 te Exmorra met
liedjes en sketches! (4 t/m 8 jaar!) bel: 0515-852057
of: 06 22227824 mail: dirksmoor@gmail.com
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

Lieuwkemastraat 26
MAKKUM

Tussenwoning met
tuin op het zuiden.

Perceel: 164m²

Vraagprijs:
€ 119.000,00 k.k.

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

GEVRAAGD

AANGEBODEN

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje



Kunt u niet of heeft u geen zin in strijken, of wilt u
gebreide sokken hebben, ik wil u wel helpen, 
tel. 06-13101060 na 20.00 uur

Achterklep van aanhangwagen kleur blauw, 
Botterstraat 32, tel. 0515-232612

Blauw vest met gestreepte blauw/witte boorden, merk
G-star. Beloning voor de vinder, tel. 06-51339964

Zwarte poes, wit vlekje onder aan de buik en wit
befje, Blauw halsbandje met kokertje, 
tel. 06-40217423

Wij (Jildou en Amarins Valkema) zijn onze kater van
ongeveer een half jaar oud kwijt. Hij is gebroken
wit van kleur en heeft een grijs zwart gestreepte
staart en is mooi getekend. Heeft u hem gezien in
de omgeving van de Kamp, neem dan kontact met
ons op. Tel: 231512 Fam. Valkema, De Kamp 23

Heeft iemand mijn ruwhaar teckeltje, reu, dood of
levend gezien. Graag bellen naar tel. 0515-232357

Voor 2009 compl. ingerichte stacaravan, geen 
huisdieren, standplaats ”Bremakker” op Texel, 
tel. 0515-575878
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Zoekertje
AANGEBODEN

VERMIST

VERLOREN

TE HUUR

ZORGVERZEKERING 2009: VANAF €€ 84,60 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basis verzekering vanaf € 84,60 per maand;
- Aanvullende verzekering vanaf € 8,42 per maand;
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 10,16 per maand;

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding; - Vlotte afhandeling declaratie;
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding; - Wachtlijstbemiddeling;
- Orthodontie tot 100% vergoeding; - Gegarandeerde acceptatie;
- Alternatieve geneeswijzen tot 100% vergoeding;

Collectiviteitskorting op aanvraag.

Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met GROS financiële partners. Onze medewerkers adviseren u graag.

GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE MAKKUM
Tel.: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

www.grosfp.nl

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Vrijdag 19 december 

Kerst Klaverjassen 
en Schutjassen
met verloting

in ”De Prins” te Makkum

* Nadere informatie volgt!


