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Na twintig jaar afscheid van brandweercollega Willem de Boer

Makkum – Afgelopen zaterdagavond werd
Makkum opgeschrikt door blauwe zwaailichten en
de daarbij behorende sirenes van de brandweer-
auto van Makkum. Wat was er aan de hand....
brand??? Nee bij deze bijzondere gelegenheid
waar met uitzondering gebruik wordt gemaakt
van de “toeters en bellen” haalden de collega’s
van brandweer Makkum hun afscheid nemende
brandweercollega Willem de Boer van huis samen
met zijn vrouw Marjan. Na precies 20 jaar brand-
weerwerk nam Willem afscheid van zijn belang-
rijkste hobby. 

Met een aanhangwagen voor deze gelegenheid
achter de brandweerauto, versierd met rode bal-
lonnen en spandoek, werd het duo al zittend
getrakteerd op een afscheidstour door Makkum.
Na een luidruchtige route was er een afscheids-
avond georganiseerd in de onlangs door eigen
brandweermannen verbouwde kantine van de
kazerne. Zo kon ook de viering van de zeer
geslaagde verbouwing meegenomen worden op
deze avond. Bevelvoerder Oepke-Jan Bijlsma

refereerde in een terugblik met name op de
beleving van Willem voor het brandweerwerk en
zijn betrokkenheid naar het korps. Op 1 Juli 1989
kwam hij als aspirant brandwacht in functie van
het korps. Diverse brandweercursussen volgden
en vanaf 2002 werd Willem benoemd als plaats-
vervangend postcommandant en bevelvoerder van
het brandweerkorps Makkum. Ook de opleidingen
en mooie momenten tijdens cursussen en train-
ingen passeerden de revue. 

Na het overhandigen van een passend afscheids-
cadeau in de vorm van een mooi handgemaakte
zilveren brandweerspeld en een bos bloemen voor
zijn vrouw Marjan, nam laatstgenoemde nog even
het woord door in een prachtig gedicht op rijm,
haar kijk op het brandweerleven binnen hun gezin
te verwoorden. Met het luiden van de scheepsbel
boven de bar door commandant van brandweer
BLW Gert Priem werd ook de kantine officieel
geopend. Alle genodigden konden onder genot
van een hapje en drankje de avond gezellig voor-
tzetten en afscheid nemen van hun ex collega.

Gebouw MFC Makkum officieel overgedragen
Makkum - Vrijdag 27 november was het dan
zover. De officiële overdracht van het MFC-
gebouw aan het bestuur van Nieuw Maggenheim.
De werkzaamheden van aannemer Van der Meer
uit Sneek en Installatiebedrijf Lukkes te Arum
zijn keurig binnen de planning afgewerkt. Nieuw
Maggenheim-voorzitter David Visser is voldaan.
“Het pand is nu definitief ons eigendom. De
bouwkundige werkzaamheden zijn afgerond, de
keten zijn opgeruimd. We kunnen nu verder met
de inrichting. De containers zijn leeggehaald,

de bar staat op zijn plek en is binnenkort weer
operationeel.” Reinier Heis van BCN Drachten
begeleidde het bouwproces namens woning-
corporatie Welkom te Sneek. David verraste
hem met een CD waarop Bennie Huisman de
gedichten van Wybren Altena vertolkt. Om het
culturele karakter van het Centrum te benadrukken
droeg hij het gedicht ‘De Walfiskfarder’ voor.
Afgelopen zaterdagavond is het centrum officieus
in gebruik genomen door Tryater met de voor-
stelling ‘Stêd en land’.
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 6 december

K.C. Het Anker 9.30 uur ds. J. van Olffen, viering HA

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Evers                                     

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.B. Tieleman + H.A. Ylst

Doopsgezinde Gemeente 
10.30 uur da. C.J.M. Borgers Bloemkamp Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

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
Tandartsenpraktijk Dentwork, 
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345                     
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

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

donderdag van 9.00 tot 9.15 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” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901

www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

zaterdag 5 december
Makkum – K.C. Het Anker 10.00 uur
Buurtver. Terra Nova, Sinterklaasfeest

Makkum – Hotel “De Waag” & Brasserie
“De eerste Rang” 11.00-14.30 uur 
gratis op de foto met Sinterklaas!

dinsdag 8 december
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
21 januari 2010, borduurwerken van mevr. M.
Vos uit Wons. Deze zijn te bezichtigen op de
eerste verdieping

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
23 februari exposeert Wijke Sietzema uit
Makkum een serie olieverfschilderijen. Zij
schildert dieren, mensen, voorwerpen, maar
schildert ook in opdracht. U kunt de schilderijen
bezichtigen op de begane grond. U bent van
harte welkom.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en don-
derdag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf
de Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht
via Stichting “it Preamke”, tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiek-
shop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward.
Iedere woensdagmiddag (bij voldoende deelname).
Vertrek 13.00 uur vanuit de haven van Makkum.
Met proeverij op de terugweg. Info en opgave
via H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”, tel.
0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee
iedere donderdag (bij voldoende deelname).
Voor info van vertrektijden en deelname H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-
winterperiode geopend op woensdag en vrijdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonische
reservering, tel. 0517-532198

Uit eigen regio

Sinterklaas tip:
25 jaar Makkumer Belboei, een dvd voor maar
vijf euro, bestellen bij fotograaf Jan Werkhoven,
tel. 0515 231350
Jubileum postzegel Makkumer Belboei één
velletje á vier en veertig cent voor maar vijf euro.
bestellen bij Corrie Koornstra, tel. 0515 231778

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 5 december wordt weer
het oud papier opgehaald door de leden van
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. 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 vrijdag in de
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en
kaatsveld.

Gemeente stopt 
met inzamelen luiers
Makkum – Met ingang van 31 december aan-
staande stopt de gemeente met het inzamelen
van wegwerpluiers. Bij de peuterspeelzaal It
Krobbeguod te Makkum stond sinds 2005 een
container, waarin ouders en verzorgers gebruikte
luiers kwijt konden. De luiers werden regelmatig
door een bedrijf opgehaald en werden gerecycled.
Uit de luiers werd papier, kunststof en compost
gemaakt. In Nederland worden ongeveer 200
miljoen wegwerp luiers per jaar gebruikt. Een
kind heeft tot aan de tijd dat het zindelijk is
ongeveer 5000 luiers gedragen. Het aanbod van
luiers neemt af en de firma die de luiers ver-
werkte is failliet gegaan. Er is helaas geen alter-
natieve manier om de luiers af te voeren en te
verwerken en als ze er al zijn dan is deze manier
van verwerken een stuk duurder. De gemeente
heeft dan ook het besluit genomen om het apart
inzamelen van luiers te stoppen. Ook in andere
gemeenten gebeurt dit en dat is zeker in een tijd
waarin het milieu steeds belangrijker wordt toch
wel jammer.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Magere Yoghurt, 1 liter.....98 cent
Jisperkaas (minder zout), 500 gram.....4.50
Gebraden Gehakt............per pakje 25 cent korting
Elstar Appels, per kilo....................89 cent
Red Beans Fair Trade Koffie, 250 gram.......nu 2.29
Ariel Waspoeder, 1.215 kilo.............1+1 Gratis

van de Warme Bakker:

Bij aankoop van een 1/2 suikerbrood

125 gram Roomboter Gratis

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 3/12 t.e.m. wo. 9/12
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* de medewerksters van Unicef op vrijdag 11 
december in de bibliotheek aanwezig zijn om 
kaarten en kadootjes te verkopen

* Mijn fiets, zwarte Batavus Diva met kinder-
zitje achterop, dinsdag tussen half 6 en kwart 
voor 8 gestolen is bij onze voordeur? Dit ik 
erg jammer vind, dat iemand niet van andermans
spullen kan afblijven. Ik mijn fiets heel erg 
graag terug wil omdat ik nu niet met mijn 
zoontje kan fietsen. Degene die mijn fiets 
heeft mag ‘m anoniem weer terugzetten waar 
die stond, Houtmolen 2! Of iemand die iets 
gezien heeft, graag een berichtje!

Brand in terrarium 
snel geblust
Makkum - De politie heeft vorige week woens-
dagmiddag om ruim vier uur de brandweer van
Makkum geassisteerd bij het blussen een brand
in een bijkeuken van een woning aan de Tjalk-
straat. Door nog onbekende oorzaak brak er
brand uit in het in aanbouwzijnde terrarium. Het
onderkomen voor reptielen was nog in aanbouw
toen het vlam vatte. Samen met de brandweer
wist de bewoner de brand te blussen. In de bij-
keuken ontstond veel rookschade. Er deden zich
geen persoonlijk ongelukken voor.

Ganzen
zoeken verblijfsruimte
Exmorra – Wij zoeken voor onze 3 ganzen (een
stelletje en een loslopend mannetje) een nieuwe
plek. Liefst ergens waar meer ganzen zijn zodat
Rudolf weer een vrouwtje kan vinden. Beslist
niet voor de pan, daar zijn ze trouwens te oud
voor. Graag contact opnemen met Centrum
Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169

Wist u dat...
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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

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
 Kerry Ko
 Witte rijst
2 pers.   12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Uitbreiding Fysio Witmarsum

Witmarsum - Fysio Witmarsum zal de komende
maanden gaan uitbreiden. Er wordt volop ge-
werkt aan een de nieuwe aanbouw en verbouwing
van de bestaande praktijk. De nieuwe aanbouw
van Fysio Witmarsum verloopt voorspoedig. De
nieuwe oefenzaal is inmiddels wind- en watervrij
en het ligt in de planning om deze nog in december
klaar te krijgen. Daarna zal de oude oefenzaal
verbouwt worden tot behandelkamers. Eind
januari/begin februari 2010 zal de uitbreiding
geheel operationeel zijn. De activiteiten van Fysio
Witmarsum gaan gedurende de verbouwing
gewoon door. Wel zullen de activiteiten wat  aan-
gepast moeten worden, maar er wordt geprobeerd
alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Fysio

Witmarsum heeft een dependance in verzorgings-
huis Aylva State, dus daar kan in  noodgevallen
naar worden uitgeweken. Fysio Witmarsum breidt
uit tot 4 behandelkamers, met een nieuwe oefen-
/fitnesszaal van ruim 100m², ruimere kleedruimtes,
extra toiletvoorzieningen en een ruime wacht-
ruimte. Tevens komt er een aparte ingang voor
de oefengroepen naar de oefenzaal / fitnessruimte.
Met deze uitbreiding kan nog beter de fysiothera-
peutische zorg met trainingsmogelijkheden en fit-
ness voor Witmarsum en omgeving worden aan-
geboden.
De fysiotherapeuten van Fysio Witmarsum zijn:
Theo de Groot, Tinet Tigchelaar, Akke van Dijk
en Annie Labordus.

(eigen foto)

Witmarsum -  Het ontwerpbestemmingsplan de
Papiermolen heeft ter inzage gelegen en hierop
zijn verschillende reacties gekomen. De mensen
die hier een volkstuin hebben waren niet gelukkig
met het plan. Ze zouden voor de zoveelste keer
weer moeten vertrekken. De bewoners van het
Skûsterfjild waren eveneens niet blij. Er zou
misschien een grote loods voor hun huizen komen.
Ze hadden als optie meegegeven aan de gemeente,
verplaats de tuinen naar de zuidzijde en zet
eventuele gebouwen aan de Rondweg. Er werd
naar de belanghebbenden geluisterd en de plannen
zijn aangepast. ProWun wilde het hele bedrijfs-
terrein liever naar de A7 verplaatsen Hierbij werd
een stukje college landschapsvisie gegeven. Nu is
Makkum regionaal centrum en dat betekent dat
er bedrijfsterrein klaar mag liggen, als bedrijven
zich hier willen vestigen en dat wil niet zeggen
dat het dan maar naar de A7 verplaatst moet
worden. De PvdA en FNP zijn van mening dat
bedrijven heel belangrijk zijn voor Makkum. 

Bij Groothandel Bergsma die eventueel naar de
overzijde van de weg wil gaan, werken 112
personen en 25 daarvan komen uit Makkum. De
verenigingen hebben vaak de grotere bedrijven
als sponsor voor hun activiteiten nodig en als ze
uit Makkum verdwijnen, zijn ook de sponsor-
gelden voor de verenigingen weg. Daar staat geen
alternatief tegenover. Deze gelden zijn niet bij
de gemeenten weg te halen. De FNP is zelfs van

mening dat enkele bedrijven zelfs in Makkum
horen. Ze hebben vaak een lange geschiedenis
en zijn belangrijk voor het dorp en omgeving.
Hier horen Kon.Tichelaar, voorheen scheepswerf
Amels en Groothandel Bergsma absoluut bij.
Deze bedrijven zijn in Makkum ontstaan en
hebben een grote invloed op de economie van
het dorp. 

Dankzij de inbreng van bewoners is het plan
behoorlijk aangepast en kan bijna iedereen hier-
mee akkoord gaan. Het bedrijventerrein zal aan-
gekleed worden met veel groen. Hierop moet goed
gelet worden, dat dit ook inderdaad gebeurd. De
bedrijven kunnen ook gebouwd worden met een
bedrijfswoning. Er zal dan eerst het bedrijfsge-
bouw gebouwd worden en daarna pas de woning.
Dit is om te voorkomen dat er op een fraaie
locatie een huis gebouwd wordt met een bedrijf
gedeelte wat uiteindelijk niet gebruikt wordt.
Het beeld kwaliteitsplan voor het bedrijfsterrein
ligt ook ter inzage en daarover zijn nog wel enkele
vragen. Men wil graag dat er milieu bewust
gebouwd gaat worden en dat betekend zonne
energie en windmolens. Als er twintig gebouwen
komen en twintig molens weten de omwonenden
niet of ze daarmee gelukkig worden. Voorlopig
weet de firma Bergsma niet of en wanneer men
gaat bouwen. De noodzakelijke tabaksloods is al
elders ondergebracht en dankzij het overal aan-
wezige rookverbod niet meer noodzakelijk. 

Bedrijventerrein de Papiermolen
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden boerenkool
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.65

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

Hagelwitte champignons
1 doos à 250 gram voor maar  . . . . . . 0.50

Florida Grapefruit
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

Mooie Kiwi's Green
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 1.00

Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen, 
handperen en stoofperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75

Bij besteding van  5.- 
10 grote verse eieren voor maar  . . . . 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Koninginne- en Bevrijdingsdag 2010

* v.l.n.r. Wiepie Terpstra, Martine Koordes, Corrie Koornstra, Rein Feenstra, Keimpe Jaspers,
Steven Göebel en Jacob van der Velde.

Makkum - Na een unieke Koninginnedag 2008
en een bewogen Koninginnedag 2009 staan we op
de drempel van 2010. Een bijzonder jaar waarin
we 65 jaar vrijheid mogen herdenken en vieren.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft hiervoor
het jaarthema gekozen: ‘Vrijheid wereldwijd;
wat is daar voor nodig?’ Traditiegetrouw sluit de
Koninginnevereniging Makkum bij dit thema aan
met een week festiviteiten waarin het feestpaviljoen
een centrale rol zal spelen. Uit diverse brainstorm-
sessies is er een voorlopig programma samen-
gesteld en we zijn er van overtuigd dat dit voor
een ieder wat te bieden heeft. Natuurlijk maken
de vaste onderdelen deel uit van het programma
maar ook zijn er nieuwe onderdelen zoals een
optreden van de Bogerman Bigband op Koning-

innedag. Op zondagmiddag zijn er, voorafgaand
aan het matinee met de nieuwe groep ‘De Suskes’,
spectaculaire doe-activiteiten voor iedereen.
Bevrijdingsdag wordt een poging gedaan een
wereldrecord scherper te stellen. Dit is nog maar
een tipje van de (festiviteiten) sluier; we houden
u op de hoogte. 

In het bestuur van de Koninginnevereniging zijn
dit seizoen twee nieuwe bestuursleden aangetreden.
Samen met de gezamenlijke buurtverenigingen
en de vele vrijwilligers zullen we er alles aan
doen om van het lustrumjaar 2010 een onverge-
telijk festijn te maken.

Bestuur Koninginnevereniging

(eigen foto)

De mestzak van Pingjum
Witmarsum - De mestzak in Pingjum houdt de
gemoederen nog steeds bezig. Bij de rechter
hebben de inwoners geen gelijk gekregen, omdat
de bezwaarmakers verhuist zijn. Toch willen de
inwoners heel graag dat de zak uit het zicht en
de lucht verdwijnt. Iedereen weet dat het een
agrarisch gebied is maar dit betekend toch niet dat
de inwoners regelmatig tegen een paddestoel aan
zitten te kijken die ook nog eens een ontzettende
stank voort kan brengen. Er wordt nu gedacht aan

het verplaatsen van de zak. Dit kost geld en daar
moet een oplossing voor gevonden worden. Wie
betaalt dit, de zak zou verplaatst kunnen worden
in een hoek van een weiland nabij de Waltinga-
leane. Niet iedereen is overtuigd van deze plaats
en ook het kostenplaatje is nog een vraag. 

Wethouder Rein Boersma zal nog eens met
Plaatselijk Belang Pingjum gaan praten en het
verhaal mestzak wordt vervolgd.

Makkum - Op 1e kerstdag wordt er altijd traditie-
getrouw een kerstborrel in Zorgcentrum Avond-
rust georganiseerd. Even gezellig een moment
onder elkaar. Niet voor iedereen is het vanzelf-
sprekend om een gezellig samenzijn te mogen
genieten rondom de feestdagen, terwijl dat rond
deze tijd toch juist zo belangrijk is. Daarom willen
wij u graag uitnodigen op onze kerstborrel op 25

december. U bent hiervoor vanaf 10.00 uur van
harte welkom in het restaurant.

Indien u gehoor geeft aan deze uitnodiging, wilt
u dat dan vóór 18 december even laten weten
aan de receptie van Zorgcentrum Avondrust?
Het telefoonnummer is: 0515 – 231655.
Graag tot ziens.

Kerstborrel 1e kerstdag Zorgcentrum Avondrust
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Ate Ozinga, al 40 jaar meester!

(eigen foto)
* Op de foto meester Ate temidden van de leerlingen van de J. C. P. Salverdaskoalle 

Wons - Op 25 november j.l. was het precies 40 jaar
geleden dat Ate Ozinga zijn carrière begon in het
onderwijs. Voor de collega’s en de leerlingen van de
J. C. P. Salverdaskoalle in Wons was het aanleiding
om meester Ate eens flink in het zonnetje te zetten.
De dag begon met een toespraak, felicitaties en
cadeaus. Als klap op de vuurpijl werd de jubilaris

gehuldigd. Een echte krans, waar het getal 40 in
verwerkt was, viel hem ten deel. Meester Ate geeft
op dit moment les aan de groepen 6, 7 en 8 in Wons.
Eerder was Ate Ozinga werkzaam in Makkum en
Blokzijl. Team en leerlingen wensen hem nog vele
goede jaren!

Honderd kinderen beleefden een gezellige Sint Maarten 

Arum - De 11de van de 11de dan is het altijd zover
in iedere stad en in ieder dorp! Sint Maarten! Maar
vóór de kinderen langs de deuren kunnen hebben ze
natuurlijk wel een mooie lampion nodig die hebben
we in de Raat met de kinderen gemaakt,  de kleinste
groepen mochten ook nog een tas versieren. Nu kon
het eindelijk gebruikt worden! Om 18.15 uur ver-
zamelden zo’n 100 kinderen, met ouders, zich op het
schoolplein van de Hoekstien. Na een woordje en
de eerste traktatie konden de kinderen op pad. En er
is heel wat afgezongen in het dorp sommige mensen
waren niet op zoveel kinderen berekend en het snoep
was op! Gelukkig hebben de kinderen genoeg gekre-
gen en was een liedje zingen alleen ook goed genoeg!!
Na een lange wandeling en de vele liedjes zingen
konden de kinderen terug naar het schoolplein van
de Hoekstien om daar lekker op te warmen, voor

iedereen was er warme chocomel met een taaitaai
pop en stond de vuurkorf aan, niet alleen om op te
warmen, maar ook om mars mallows in te ’bakken’.
Ook was er een bandje ’permanent’die lekker buiten
stond te spelen, veel kinderen gingen even dansen
en de ouders vonden het ook erg leuk om naar te
kijken en luisteren. Het was gelukkig droog weer
en er bleven veel mensen op het schoolplein. Al
met al is het een hele gezellige, geslaagde avond
geworden. Wie weet volgend jaar weer!!!!

Namens de ’knutselmoeders’ van de Raat:
Tiete-Fokje van Eijk, Gerda Visser, Klaske Elzenga,
Gonda Pollema, Marga Kramer en Astrid Broeren.

>  een verlaat sint maarten bericht, maar vanwege
ruimtegebrek niet eerder geplaatst!

(eigen foto)
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
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

Laatste drumbandoptreden vanuit Stopera

Makkum – Ondanks het ietwat trieste weer,
waren er zaterdagmiddag 28 november veel blijde
gezichten waar te nemen. Het was Sintwilledei
en de Sint met zijn Pietermannen verzorgden
een wandeling door Makkum. Voor de talrijke
kinderen waren er verscheidene activiteiten in
het centrum. Een puzzeltocht, draaimolen, koek-
happen, schminken, schilderij maken en een heuse
‘meet and greet’ met de Sint en zijn hoofdpiet.
De drumband was gevraagd deze middag muzi-
kaal op te luisteren. Naast de populaire eigen
muziek ontbraken uiteraard de Sinterklaasliedjes
niet. De instrumenten waren versierd met pakjes
en ballonnen en de leden waren enigszins in stijl
uitgedost. Vanaf half twee tot half vier was de
drumband in het centrum te vinden. Halverwege
was er een korte pauze met warme chocolademelk
met slagroom en pepernoten in het repetitielokaal. 

Na een kleine twintig jaar optredens te hebben
verzorgd vanuit de repetitieruimte achter de biblio-

theek (beter bekend als De Stopera), kwam daar
na deze middag een einde aan. De Sintwilledei
was het laatste optreden van de drumband in
uniform vanuit de Stopera. Voordat de leden aan
de laatste rondgang begonnen, legde fotograaf
Jan Werkhoven de ploeg vast op de gevoelige
plaat. Toch wel even een gedenkwaardig moment.
De verhuizing van muziekvereniging Hallelujah
naar het MFC vindt plaats in de eerste week van
januari. De generale repetitie voor het 34e Nieuw-
jaarsconcert, dat wordt uitgevoerd als Proms-
concert, is reeds in dit nieuwe multifunctionele
centrum. Het eerstvolgende drumbandoptreden
staat gepland op vrijdagmiddag 8 januari tijdens
de officiële opening van het MFC. Het Proms-
concert van Hallelujah wordt uitgevoerd op
zaterdagavond 9 januari. Meer informatie hierover
binnenkort in deze krant.

Muziekvereniging Hallelujah Makkum
(www.hallelujahmakkum.nl)

Portal is Engels voor 'toegangspoort, ingang'.
Het woord is in het Nederlands overgenomen in
de betekenis "webtoegang, website die bedoeld
is als startpunt bij het surfen op internet en die,
naast doorklikmogelijkheden naar andere sites,
vaak ook nieuws, het weerbericht, de beurskoersen
e.d. bevat" - zo luidt de omschrijving in het
woordenboek van Kramers.

De startpagina van Makkum oftewel Makkum.nl
is zo'n portal site met dit verschil dat hier niet
naar algemene sites wordt doorgelinkt maar naar
een keur van Makkumer bedrijven en instellingen.
Makkumer bedrijven presenteren zich hier en
laten hun visitekaartje achter om u vervolgens met
een muisklik naar hun eigen website te brengen.
Makkum.nl is nog steeds de meest bezochte
webpagina als het om informatie zoeken op
internet betreffende Makkum gaat. De website is

volledig vernieuwd en heeft een mooi fris uiter-
lijk gekregen. Het oorspronkelijke idee om
bedrijven uit Makkum e.o. op één website te
presenteren is nog steeds het uitgangspunt en
blijkt succesvol. Enkele nieuwigheden zijn dat
bij de presentatie van de deelnemende bedrijven
een plattegrond getoond wordt in google.maps
en het meest vernieuwende voor de deelnemers
is dat zij indien gewenst op hun eigen pagina
kunnen inloggen en hun presentatie naar eigen
inzicht aanpassen.

Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt tussen
een gratis vermelding en een uitgebreidere
betaalde vermelding. Voor de prijs van een door-
snee weekblad advertentie kan er op Makkum.nl
het gehele jaar een presentatie van een bedrijf of
instelling worden geplaatst. Kijk nu op
www.Makkum.nl en meldt u online aan. 

www.Makkum.nl vernieuwd!
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Sint & Kerst - November & December Actie 2009

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2009, diverse acties op touw worden gezet. 

PuzzelActie
Van 18 november t/m 23 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 2009, worden
besteed.

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is 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. In 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.

Prijswinnaar vvan ppuzzelnummer 22:
G. PPostma-BBreemer, KK206 AAvondrust tte MMakkum

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 33 // BBelboei nno. 11316)
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.  

en na

mak

am.

in d

OOn d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m em
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Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas vrijdag 4 december 9:00-21:00 uur

11e KKrystwilledei zaterdag 12 december 16:00-20:00 uur

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

donderdag 24 december 9:00-17:00 uur

ers 

k en 
in h

Ond

un zaa e kra
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ern
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VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm    2006  13950,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007  13950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm  2006  13945,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007  13850,-

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm   2005  10695,-

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005  11255,-

Citroen Picasso 1.6i,a/c-ecc,trekh,pdc 2005  9950,-

Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm 11-2003  8450,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv   2000  4750,-

Opel Meriva 1.6-16v,airco,cruise,71dkm 2003 verkocht!

Opel Astra 1.7Dti,zilver,5drs,airco    2001  4250,-

Opel Astra 1.4i,4drs,st.bekr,nwe apk   1995 verkocht!

Koop in de maand december uw nieuwe
occasion bij Garage Horjus en maak
kans op vele grote prijzen!! 
De hoofdprijs;
win het aankoopbedrag van
uw nwe occasion terug!! 

uniGar Horjus

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden! 
Heeft U nog geen winterbanden??

Bel nú voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!
In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum, 0515-231318

Voor het goede doel
Makkum – Er zijn 23 collectanten op pad geweest
voor het Diabetes fonds. Het totale bedrag komt
uit op  1080,73. Natuurlijk wil ik iedereen
bedanken die heeft geholpen om dit, voor het
eerst sinds 5 jaar, weer voor elkaar te krijgen.
Het is niet alleen de opbrengst voor al die mensen
met diabetes die belangrijk is maar ook dat de
Makkumer gemeenschap dit op zich heeft geno-
men en tot zo een goed resultaat heeft gebracht.
Het is goed om te weten dat er nog zoveel mensen
zijn die best even iets voor een ander overhebben.
Sommige collectanten hadden een iets minder
leuke ervaring tijdens het collecteren maar voor
mensen met Diabetes is het leven ook niet echt
leuk. 

Henk Miedema, 
regiocoördinator Diabetes fonds

De collecte voor de Stichting Alzheimer Nederland
die, voor het eerst in Makkum, plaatsvond heeft
een bedrag van  974,58 opgebracht. Alzheimer
Nederland kan dankzij de collecte opbrengsten
doorgaan met voorlichting, wetenschappelijk
onderzoek en belangen behartiging voor ieder-
een die met dementie te maken heeft, zegt de
plaatselijke coördinator Marga Huisman. Allen
heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Adventsvesper
in de Vermaning
Makkum – Namens het Oecumene Overleg
Makkum wordt u uitgenodigd voor de Advent-
vespers in de Vermaning (Doopsgezinde kerk)
in Bleekstraat.  Het zijn korte bijeenkomsten op
de zondagen 6- 13 en 20 december, de aanvang
is om 19.00 uur. Op een ingetogen wijze, stilte,
psalmlezing, gebeden. Een enkele gezongen
vers, worden we ons bewust van deze dagen
waarin we weer ontdekken dat we leven in
dagen van verwachting van een geweldige toe-
komst. Eens komt de Vredevorst. Eens zal er recht
geschieden. Eens zal de liefde overwinnen. Eens
is de genade ons begin en ons eind.

Opnieuw een Promsconcert
voor Hallelujah
Makkum - Op zaterdag 9 januari 2010 houdt
Hallelujah haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Dit
keer in het nieuwe Multifunctionele centrum.
Het wordt weer een ouderwets Promsconcert
waarbij zowel de “Notenkrakers”, de drumband
en het harmonieorkest een bijdrage leveren. Het
harmonieorkest wordt bij enkele nummers
ondersteund door de “huis”band. Het concert
begint om 20.00 uur. Hoe het programma er uit
komt te zien, blijft nog even een verrassing. In
één van de volgende uitgaven van de Belboei
vertellen wij u hier meer over.
Reserveert u alvast de datum van 9 januari 2010?

Adverteer in de Makkumer Belboei
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Ook bewoners “Avondrust” niet vergeten op Sintwilledei

Makkum – Het was afgelopen zaterdagmiddag
inderdaad reuze gezellig en sfeervol bij de
bewoners in huize “Avondrust”. Sinterklaas met
zijn Hoofdpiet kwamen immers op bezoek.
De Hoofdpiet had enkele Friese sinterklaasliedjes
ingestuurd. Deze waren op papier gezet en
werden uitgedeeld onder de bewoners, zodat

iedereen mee kon zingen. Twee 91-jarige  bewo-
ners mevrouw Postma en mevrouw Tijmstra-
van der Eems zongen als duo liedjes uit de oude
doos, en mevrouw Werkhoven-de Boer (94)
heeft solo gezongen. Het programma werd
muzikaal op accordeon begeleid door Corrie
Koornstra.

Makkum - Sinterklaas was verbaasd dat er op de
Sintwilledei zo veel kinderen aanwezig waren.
Overal waar Sinterklaas en zijn Piet kwamen
stonden de kinderen op het tweetal te wachten.
De één was absoluut niet bang, een ander keek
op een veilige plek achter vader of moeders rug
de kat uit de boom. Een ander had thuis heel
grote verhalen gehad, maar eenmaal tegenover de
goedheiligman en zijn knecht zonk de moed in
de kleine schoentjes en kwamen de waterlanders
te voorschijn. Er was van alles te doen in het
centrum van Makkum voor de kinderen. Er kon
door middel van het zoeken naar mijters een
tekst gevonden worden. De goede tekst was `de
tovenaar en de verdwenen piet`. De ingevulde
lijst moest dan gecontroleerd worden door de
controle Pieten. Bij het zoeken naar de goede
letters waren allerlei dingen te beleven. Bij Els

kon je een Pieten diploma krijgen, door pakjes
in de schoorsteen te gooien. In de garage van
Werkhoven was taai happen en pakjes stapelen.
Overal liepen hulp pietjes en geschminkte
kinderen rond. Hiervoor was de schilderdame
van Hoeksema kapper verantwoordelijk. In de
bibliotheek mocht geschilderd worden met de
kleuren rood en geel. Venema schonk lekker
drinken en er was zelfs een grabbelton. Heel
veel leuke verrassende dingen en het mooist was
de ontmoeting van Sint en Piet bij De Zwaan.
De controle Pieten hielpen bij het installeren van
de kleintjes in de mini zweef van Kelderhuis. Er
waren zoveel deelnemers aan deze Sintwilledei
dat ze soms buiten moesten wachten, voordat ze
de winkels binnen konden. Sintwilledei werd
opgevrolijkt met muziek van Hallelujah en is
bijzonder goed geslaagd.

Jong en oud genoot van activiteiten op Sintwilledei Sinterklaas en zijn Pieten
bedanken;
Café-restaurant De Prins,
café-restaurant De Zwaan, 
restaurant-grand cafe It Posthus,
loonbedrijf v/d Meer,
supermarkt COOP/vd Wal,
Echte bakkerij Kluft,
Taxicentrale vd Bles,
Bent accountains & adviseurs,
Inprotech proces techniek, 
Bloemsma Aluminiumbouw,
De Rinkelwinkel, de ondernemingsvereniging,
De schippers (voor het vervoeren van de Sint en de
Pieten) en alle andere vrijwilligers die er voor
gezorgd hebben dat Sinterklaas en zijn Pieten een
warm welkom kregen in Makkum! Ook willen ze
ieder bedanken die er voor gezorgd heeft dat Sint-
willedei een plezierige dag werd voor jong en oud!

Snerttoernooi De Mouneboulers
Witmarsum - Vorige week hielden de leden van
de jeu de boulesclub De Mouneboulers de weer-
berichten in de gaten want op zaterdag 21 november
werd het snerttoernooi gehouden en dan hebben ze
het liefst mooi weer.De gehele week was het weer
slecht maar nadat zaterdagmorgen de mist was
opgetrokken kwam zelfs de zon tevoorschijn en
kon er dus gebould worden. Met maar liefst 47
leden werd er om half twee begonnen met de eerste
van de drie rondes die gespeeld moesten worden.
De hele middag hing in de kantine een heerlijke
geur van de snert en nadat de leden de drie rondes
gespeeld hadden werd er volop genoten van de
heerlijke snert die gemaakt was door de eigen club-
kok Bauke Keuning. Terwijl een ieder zat te genieten
van de snert werd er druk gerekend wie deze keer
met een prijs naar huis kon gaan. Van de 47 deel-
nemers waren er vijf die alle drie partijen hadden
gewonnen en die waren zeker van een prijs maar
ook nog vier die twee partijen hadden gewonnen
gingen met een prijs naar huis. De uitslag: 1e prijs
Geeske Zaadstra, 2e prijs Antje Bergsma (zij had
ook de prijzen voor dit toernooi beschikbaar
gesteld), 3e prijs Sietse Haitsma, 4e prijs Wiebe
Stallinga, 5e prijs Leen Boersma, 6e prijs Jappie de
Boer, 7e prijs Wiep Bruinsma, 8e prijs Auke
Bruinsma en 9e prijs Geertje de Haan-Smink. De
poedelprijs was voor Jellie Joustra. Nadat de voor-
zitter nog een aantal mensen bedankt had voor hun
inzet voor de club kon er nog even nagezeten worden
en kletsen over de zeer geslaagde “snertmiddag”.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Eerste lustrum De Wize Weage

* Het was gezellig tafelen en borrelen bij “Hennie fan Richt”

Makkum - “Alweer vijf jaar wonen wij hier, dat
moet gevierd worden”. Op zeven en twintig
november j.l. schoven de meeste bewoners, van
harte beterschap Pieter, met elkaar aan tafel in het
knusse restaurant Hennie van Richt. Veel sterke
verhalen uit de afgelopen vijf jaar kwamen
boven borrelen terwijl er een voortreffelijk, door

de meesterkok zelf bereid diner, besprenkeld
met heerlijke wijnen met een rijk bouquet of een
rivella met een landelijke afdronk, geserveerd
werd. Voor herhaling vatbaar was de conclusie
en gezien de leeftijd van de deelnemers is het de
bedoeling in 2010 alvast het tweede lustrum te
gaan vieren.

(eigen foto)

21e Kerst-Zing-Mee m.m.v. koraalorkest “Hymne”

Makkum – Het koraalorkest “Hymne” zal op de
21e Kerst-Zing-Mee voor de eerste maal in
Makkum optreden en wel op 13 december in het
k.c. Het Anker. Het orkest werd op 23 december
2003 opgericht door de dirigent, Jan Brens, en
het telt momenteel 34 enthousiaste muzikanten
afkomstig uit heel Friesland. “Hymne” zal de
samenzang van bekende Kerstliederen begeleiden
en enkele solo-nummers ten gehore brengen.

Door heel Friesland wordt door het orkest
gecontracteerd. Men speelt merendeels uit klas-
sieke werken van o.a. Bach, Mozart en Handel,
maar ook modernere stukken van o.a. C. Frank
en eigen composities en bewerkingen. In 2006
heeft “Hymne” de eerste CD uitgebracht en de
tweede is onlangs verschenen, deze zijn na
afloop van de Kerst-Zing-Mee te koop of te
bestellen.

(eigen foto)
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11e KRYSTWILLEDEI 2009 Makkum
Zaterdag 12 December van 16.00 uur tot 20.00 uur
Locatie : Locatie op  het Vallaat - Voorstraat en omgeving van de Sluis

35 Kramen in Kerstsfeer met een gevarieerd aanbod
o.a.: Gluhwein, Hapjes en Drankjes, Verscheidenheid
aan Kerstartikelen, Kerstkleding, en vele andere
Kerstsfeer artikelen.

Langs het Vallaat en Voorstraat liggen gepavoiseerde
vaartuigen. Op deze schepen wordt gedurende er
de gehele Krystwilledeï markt muziek verzorgd
door verschillende groepen en artiesten o.a.;
- Is er een optreden van een kinderkoor uit Makkum
e.o. met begeleiding van enkele trekzak instrumenten,
dit alles o.l.v. Monique Katsburg.

- Sipke de Boer verzorgt div. Krystwilledei Acts -
Show, dans en muziek. beken o.a. van de singles
"De mooiste vrouw" en "Je hebt me belazerd" de
vaderlandse Top 100. De clips van deze singles
werden veelvuldig gedraaid op TV Oranje. Niet
alleen op Nederlandstalig gebied blijkt Sipke de Boer
succesvol, ook op Friestalig gebied! Zo maakte hij
in 2008 een Friese CD getiteld "Allinich". Hierop
staat onder andere het nummer "Kale Jouke" dat
eind 2008 de Friese Top 100 Allertijden haalt. 

- Ook is er een optreden van het Viswijvenkoor
Grietje Sprot uit Hindeloopen.

- Nostalgia  treedt  voor  u op    

- De Linden Tree Singers zullen  hun gezang laten
horen o.l.v. Piet Vessies.

- Dit alles zal worden gecoördineerd en begeleid
met geluids installatie  van  Keimpe Jaspers. 

- De Kerstman in de arrenslee

- Levende kerststal

- Voor de jeugd een kleurplaat wedstrijd, zie ook
de media; Makkumer Belboei  en flyer programma
11e. Krystwilledei.  Deze kleurplaat kunt u inleve-
ren tot 11 januari div. prijzen te winnen, verdeeld
in 2 categorieën, vele prijzen totaal aan  100,00
doormiddel van waardebonnen.

- Diaprojectie verzorgd door de "Stichting Ald
Makkum" op een van de gepavoiseerde vaartuigen,
in het Vallaat.

- De R.K. Kerk is geopend van 16.00 tot 20.00 uur.
Gedurende deze openingstijden kunt u hier terecht
voor een kop warme chocolademelk ook worden er

prachtige kerststukjes gemaakt die gekocht kunnen
worden, tevens is er van 18.00 uur tot 20.00 uur
een optreden van het Jeugdorkest van Halleluja
o.l.v. Nynke Jaarsma. 

- Scouting Burdine verleent haar medewerking en
bakt pannenkoeken

- Krystwilledei Puzzel Rally; Dit jaar eens iets
nieuws op de Kerstmarkt in Makkum, een puzzel,
die opgelost dient te worden door bij elke kraam
langs te gaan en te zoeken naar 1 of 2 letters. Deze
letters zijn genummerd en door ze in de juiste volg-
orde te plaatsen vormen deze een slagzin. Hierbij
zijn vele prijzen te winnen t.w.v. 100,00 euro,
doormiddel van waardebonnen. De oplossing kunt
u invullen op het formulier dat verkrijgbaar is bij
de twee vrolijke LetterNarren die over de Kerst-
markt rond lopen. Bij deze twee vrolijke Letter
Narren kunt u de oplossingen ook weer inleveren.
Wel even uw naam adres en telefoonnummer op
het formulier vermelden zodat we weten wie de
prijs heeft gewonnen en hoe we hem /haar kunnen
bereiken. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in
januari 2010, u krijgt hiervan bericht van ons. 
Veel succes!

- Ook is er dit jaar op de Braderie een "Doe een
Wens" kraam!! 

- Voor de Kinderen is er een Kinderdraaimolen.

- Krystwilledeï - Bazaar; vanaf  20:00 uur in Hotel
Café Restaurant De Prins, organiseert Biljartclub
"De Prins" een Grote Kerstloterij en Het Rad van
Fortuin, met grote vleesprijzen, luxe artikelen en
gevogelte.  

- De Grote Kerstloterij met diverse prijzen o.a.;
1e prijs, een vrij te besteden Hotelbon voor 2
personen. 2e prijs, 1 min. gratis boodschappen
bij Jumbo Makkum. 3e prijs, Diner bon van
Restaurant de Prins t.w.v. 75,00 euro. 4e prijs,
Diner bon van Gasterij Hennie Fan Richt t.w.v.
75,00 euro. 5e. prijs, Voor 50,00 euro aan brandstof
aangeboden door Taxicentrale van der Bles. 

- Om 20.00 uur een spetterend vuurwerk op het
Achterdijkje - Haven mede mogelijk gemaakt door
de Holle Poarte en Marina Makkum. 

Tot ziens in Makkum; de  KrystwilleDei kommisje
van de Ondernemers Vereniging Makkum.

Gymnastiekvereniging
DES Makkum naar de FK

Workum - Zaterdag 14 november heeft gymna-
stiekvereninging DES Makkum meegedaan met
2 groepen aan de springwedstrijden in Workum.
Beide groepen hadden 6 deelnemers. De jongste
groep, jeugd nivo D had op de lange mat een
score gehaald van 7.59 punten hierbij waren ze
4e geworden dus net niet genoeg voor een podium-
plaats. Bij het onderdeel plank kast hadden ze
8.40 punten waarmee ze als zesde waren geëindigd.
Bij de trampoline valmat waren ze achtste met
8.14 punten. De oudste groep, Junior nivo D had
op de lange mat 8.02 punten en haalden hiermee
de 2e prijs. Op de plank kast waren ze vijfde met
8.56 punten. Bij minitramp valmat hadden ze
8.07 punten en waren als 4e geëindigd. De beste
6 mochten mee naar de Friese Kampioenschappen
op 21 november in Kollum. De groep jeugd nivo
D had zich geplaatst voor de onderdelen lange
mat en plank kast. Junior nivo D plaatste zich
voor alle onderdelen.

Op de FK hadden de jongste groep jeugd de 7e
plaats behaald op de lange mat met 8.01 punten.
Op de plank kast waren ze 12e met 6.76 punten.
De oudste groep junior nivo D was op de lange
mat 9e geworden met 7.84 punten. Met de plank
kast hadden ze 8.63 punten en behaalde de 4e
plaats wat net niet genoeg was voor een podium-
plek. Bij de trampoline hadden ze 7.69 punten
en waren ze als 6e geëindigd. Beide groepen
horen bij 1 van de beste 12 groepen van
Friesland, en dat is al een hele prestatie!

(eigen foto)
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Op korte termijn benoeming
nieuwe directeur Omrop Fryslân

Leeuwarden – De Raad van Commissarissen van
Omrop Fryslân zal op korte termijn overgaan tot de
benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder,
als opvolger van Roel Cazemier. De sollicitatie-
procedure bevindt zich in de eindfase. Tijdelijk
directeur Harm Wondaal heeft zich teruggetrokken
als kandidaat. De Raad van Commissarissen
heeft het vertrouwen uitgesproken dat nu de rust
in het bedrijf terug zal keren. 

Vandaag zijn de Ondernemingsraad, de Redactie-
raad en de leidinggevenden geïnformeerd. Alle
partijen achten de ingeslagen weg in het belang
van de toekomst van Omrop Fryslân. Harm
Wondaal zal tot de indiensttreding van de nieuwe
directeur zijn taken als directeur/bestuurder in
nauw overleg met Hoofdredactie en Manage-
mentteam uitoefenen.
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VV Makkum
zaterdag 5 december
Makkum 1    - Delfstrahuizen 1 14.30 uur
Makkum 2  - CVVO 2         12.30 uur
CVVO 3   - Makkum 3       14.30 uur
De Walde 3 - Makkum 4      12.45 uur

Heeg B1     - Makkum B1     10.30 uur
Friesland C1 - Makkum C1    10.00 uur
Makkum C2   - NOK C1        10.30 uur

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Op 7 november ging Sharona Vallinga
naar Koudum om daar uit te komen in de klasse
M2 met Versace. Zij reed een winstpunt met 182
punten. 
Wiepkje Fennema ging op 29 november naar
Molkwerum. Zij startte in de klasse B Lipkje
van Bommelsteijn en reed in de 1e proef een
winstpunt met 180 punten. 
Emmy Kroeger ging met pony Michael naar
Franeker. In de klasse B cat.D reed zij een winst-
punt met 182 punten.
Regina Leeuwen ging met Total Finesse naar
Burgum om daar deel te nemen aan een spring-
concours. In het klassieke parcours klasse B
won zij de 4e prijs. In het progressieve parcours
won zij de 5e prijs.

Voetbalprogramma
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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

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

Iedere vvrijdagmiddag: 
Pedicure 

ook vvoor ddiabetisch 
en rreuma ppatiënten

Reserveren nnoodzakelijk

www.leliehof.nl

voetbal - Donkere wolken boven Makkum
Makkum - Hagel, wind, donderslagen en bliksem-
schichten. De supporters van Makkum hadden
heel wat te verduren afgelopen zaterdag tijdens
de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter AVC uit
Sexbierum. Tot overmaat van ramp gaf de thuis-
ploeg een 1-0 voorsprong uit handen waardoor
het de gevarenzone inmiddels dicht is genaderd.
De belangen van de wedstrijd waren vooraf dui-
delijk. Bij winst zou Makkum zich nestelen in
de veilige middenmoot met 9 punten voorsprong
op de rode lantaarndrager. Het zou anders uit-
pakken. 

Onder moeilijke omstandigheden maar op een
goed bespeelbare grasmat viel er voor de toe-
schouwers de eerste 45 minuten niet veel te
genieten. AVC startte afwachtend en liet het
initiatief aan Makkum dat echter geen moment
zijn wil aan de tegenstander kon opleggen. Alle
goedbedoelde pogingen stierven veelal in
schoonheid en aangezien er bij AVC de eerste
helft ook al niet veel lijn in het spel viel te ont-
dekken waren de hoogtepunten op de vingers
van 1 hand te tellen. Een van die hoogtepunten
leek tot een voorsprong van de thuisclub te leiden.
Een harde voorzet van Daniël Kleiterp na twintig
minuten spelen werd schitterend ingekopt door
de mee opgekomen linksback Piter Genee. Helaas
voor Genee en zijn team belandde de snoeiharde
kopbal achter de kansloze Sexbierumer goalie op
de lat. Niet veel later was het Kleiterp zelf die na
een van zijn karakteristieke rushes 3 man te snel
af was maar onzorgvuldig was in de afronding. 

Na 5 minuten in de tweede helft kwam Makkum
toch op voorsprong. Weer was het Kleiterp die
langs een aantal tegenstanders snelde en in het
strafschopgebied werd gevloerd. De terecht
gegeven penalty werd feilloos ingeschoten door
aanvoerder Jelle Hiemstra. De achterstand was
voor AVC het sein om de verdedigende stellingen
te verlaten en de aanval te zoeken. Dat resulteerde
halverwege de tweede helft in een penalty voor
de ploeg uit Sexbierum nadat Sander Hartman in

de zestien werd neergelegd. Net op het moment
dat Hartman achter de bal plaats nam hing een
donkere donderwolk boven sportpark ‘De Braak’
waaruit binnen een seconde een ferme donderslag
en bliksemschicht kwamen. Aanleiding voor de
scheidsrechter om direct af te fluiten waardoor
de routinier aan Sexbierumer kant 10 minuten
moest wachten alvorens de penalty te kunnen
nemen. Ondanks de onderbreking bleef Hartman
koel en schoot AVC op gelijke hoogte. Na de
gelijkmaker golfde het spel op en neer waarbij
de thuisclub 2 opgelegde kansen kreeg om weer
op voorsprong te komen. Met name de open kans
van de ongelukkig spelende Feike Melchers leek
niet te missen. Na een voorzet op maat van
Bouke de Vries had Melchers de bal voor het
inkoppen maar in plaats hiervan probeerde hij
de bal in het volle strafschopgebied op de borst aan
te nemen en in te schieten hetgeen jammerlijk
mislukte. Even later was het Menno Bijlsma die
in kansrijke positie over de bal heen ‘maaide’.
Met de steeds harder blazende zuidwester in de
rug was het AVC dat na deze missers de wed-
strijd dicteerde. Het middenveld van Makkum
werd overlopen wat resulteerde in meerdere
kansen voor de gasten. Nadat doelman Nota al
een keer schitterend had gered op een stift van
Hartman was hij 10 minuten voortijd kansloos
op een schot in de verre hoek van dezelfde spe-
ler. Makkum kwam deze klap niet meer te
boven. Sterker, vlak voor tijd strooide een van
de blauwhemden nog wat extra zout in de
Makkumer wonden door keeper Nota in de korte
hoek te verrassen. 

Door de 1-3 nederlaag staat Makkum halverwege
de competitie als 9e geklasseerd, slechts 2 plaat-
sen en 3 punten boven de gevarenzone. Aan-
staande zaterdag speelt de ploeg van trainer
Sjouke de Bos wederom een thuiswedstrijd. Om
14.30 uur wordt aangetreden tegen het als 3e
geklasseerde Delfstrahuizen. De openingswed-
strijd van het seizoen in Delfstrahuizen werd
met 3-0 verloren. 

Roeivereniging Okkehel uit Harlingen nieuwe
eigenaar ‘Zeesteeg’

Makkum - De Zeesteeg heeft dit jaar een roerig
jaar meegemaakt. Daar de sloep begin dit jaar te
koop kwam, heeft Roeivereniging Okkehel uit
Harlingen de sloep overgenomen waardoor de
roeiers er in konden blijven roeien vanuit hun
vertrouwde plaats Makkum. Begin dit jaar in
april begonnen zij het roeiseizoen in Weesp en
eind oktober was de laatste wedstrijd in Muiden.
In totaal hebben zij 14 wedstrijden geroeid. Dit
is mede mogelijk gemaakt door hun sponsors

die het heren en dames team bij deze willen
bedanken voor de steun in welke vorm dan ook
in het afgelopen jaar. 
De Vries Feadship Makkum; Huis en Hypotheek
Makkum; Van Malsen jacht- en interieurbetim-
mering; Houthandel Boogaerdt BV uit Krimpen
aan de Lek; Brouwer administratiekantoor uit
Heerenveen; Café Romano; Slagerij Brattinga
en Joan Bruidsmode uit Leeuwarden. 
www.sabrinadevries.nl , www.makkum.nl

(eigen foto)
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Zwart gietyzer wijnrek voor 100 flessen, erg mooi
 175.-, tel. 0515-336914

Spinningbike (RPM) fiets, met digitaal scherm
z.g.a.n.  50.-, tel. 06-10468275

WC-pot, diepspoel, voor wandbevestiging +
witte softclose bril met deksel, beide NIEUW.
Samen gekost  150.-, nu voor  75.-; 3 niet
echte barbiepoppen (1x man/2x vrouw) met wat
kleertjes  15.-, tel. 0515-232272

Leren jas mt. 54 kleur Bordeaux  10.-;
Computertafel grijs aluminium h.78 br.61 d.58
cm.  15.-, tel. 0515-575756

2 Schattige chihuahuapups te koop. Moeder is
een chihuahua(langharig) en vader een kruising
chihuahua/dwergpincher(kortharig). De pups zijn
geboren op 2 oktober en mogen eind november
bij de moeder weg. Ze zijn ingeënt, ontwormt en
voorzien van een paspoort, tel. 06-15530272.
Prijs op aanvraag

Briketten voor de houtkachel lage prijs!
Briketten zijn beter dan normaal brandhout. 
Bel of email voor meer info: tel. 06-50935110 /
roosma.thomas@gmail.com

Houten boxtrapeze i.g.st.  5.-, tel. 0515-575756

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

Colofon
Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen



Navigatiesysteem voor auto merk Navman N20
als nieuw  75.-; Fietsendrager voor trekhaak
merk Hawk, zeer weinig gebruikt  75.-, 
tel. 06-47436393

± 60 stuks kinderkleding (jongens) mt 74-80-86,
o.a.: een mooi skipak, diverse rompertjes, t shirts
truien, 2 trainingspakjes, 1 Adidas, 3x pyjama’s,
lange- en korte broeken, daarbij nog 2 paar slofjes
van mt. 21 en 22 en nog wat setjes sokken + een
muts, dit alles voor  15.-, tel. 06-10468275

Wie kan mij eendenkorven van riet leren vlechten,
heb zelf materiaal, tel. 0517-642022

Keukenblok te gebruiken bijv. als werkbank
h 90xl 1.70xd 60 cm, tel. 06-30730630

Huissleutel met deel van ‘vlinder’ er aan in de
Klipperstraat, tel. 0515-232132

In Zorgcentrum Avondrust willen we binnenkort
weer beginnen met de kerstdecoratie. Wie heeft
er voor ons oude kerstballen? Het mogen alle
soorten en maten zijn. Dus heeft u zelf dit jaar
alles in het nieuw en was u van plan om al het
oude weg te doen? Dan mag u het gerust in
Avondrust brengen, we zijn er erg blij mee!
tel. 0515-231655
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Zoekertje
TE KOOP

GEVONDEN

GEZOCHT

AANGEBODEN

ZORGVERZEKERING 2010: VANAF  90,85 PER MAAND

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf  90,85 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf  8,88 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf  11,17 per maand

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding. - Zeer ruime vergoeding bril/montuur.
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding. - Vlotte afhandeling declaratie.
- Alternatieve geneeswijze tot 100% vergoeding. - Wachtlijstbemiddeling.

- Gegarandeerde acceptatie.

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

GEVRAAGD
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