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Sinds jaar en dag 
een begrip

No. 1317 - 9 december 2009

Krystewilledei  auto’s niet parkeren op Voorstraat en Vallaat
Zaterdag 12 december is de jaarlijkse Krystwille-
dei in Makkum, deze wordt dit jaar gehouden
op de Voorstraat en het Vallaat. Bezitters en
eigenaren van auto’s worden verzocht hun

voertuig zaterdag niet op de deze locatie te
parkeren. De commissie begint ’s morgens
vroeg al met de voorbereidingen van deze dag.
Dus deze straten autovrij houden!!!

De kiker op...
BENT een nieuwe naam maar een vertrouwd gevoel

Makkum - Een nieuwe naam op het raam;
BENT accountants & adviseurs. Onder die naam
opereert sinds kort het accountantskantoor
gevestigd aan de Kerkstraat 16 te Makkum.
Kantoorleider Douwe de Boer; “die naams-
wijziging heeft te maken met de samenwerking
tussen de accountantskantoren Burghgraef De
Jong Schilstra (met kantoren in Bolsward, Franeker
en Makkum) en Terpstra & Kooi te Sneek. 
BENT, kort en krachtig. Het gaat er immers om
dat je er voor je klanten BENT.  En dat kan op vele
manieren. Ondernemers en particulieren kunnen
bij ons terecht voor het bijwerken van de boek-
houding, het samenstellen of controleren van de
jaarrekening en het verzorgen van belastingzaken.
Daarnaast adviseren wij bij investeringen, finan-
cieringen en overnames. En dan moet je kwaliteit
leveren. De markt wordt kritischer en de overheid
stelt hoge eisen aan de dienstverlening door
accountants en fiscalisten. Door onze samen-
werking beschikken wij over alle benodigde
kennis. Wij willen onze klanten optimaal terzijde
staan op basis van wederzijds vertrouwen. Onze
slogan is niet voor niks : Met vertrouwen kom je
het verst! * Kantoorpand Kerkstraat 16 Makkum

* Kantoorleider Douwe de Boer
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 13 december

- Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                                  

- R.K. Kerk zaterdagavond 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal                  

- Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. S. Bandstra, Hemelum    

- Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers                      

- Doopsgezinde kerk(Vermaning) 
19.00 uur Adventsvesper /Oec.Overleg

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494

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 van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                   
- 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

vrijdag 11 december
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Sjoelen in het restaurant

Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

zaterdag 12 december
Gaast – Doarpshûs “De Fûke” 20.00 uur
Klaverjassen

dinsdag 15 december
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

Witmarsum – Gekroonde Roskam 18.00 uur
Afd. Wûnseradiel Vrouwen van Nu gezellige
koffietafel

Makkum - Maandag 28 december oudjaarskaarten
in de Prins te Makkum. Nadere informatie volgt.

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 Wietske 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 – 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

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

Kerstactie Scouting 
Makkum – Ook dit jaar hopen wij weer bij u
langs te komen met onze heerlijke Kerstkransjes
op maandag 14 december, de kosten zijn  2.50
per pakje. Ook op de Kerstmarkt zijn wij weer
aanwezig. Dan bent u welkom om uit te rusten
en te genieten van onze heerlijke pannenkoeken,
Glühwein, Chocolademelk en Snert in de over-
dekte tent.

Graag begroeten wij u daar tot ziens op de
Kerstmarkt, ook bedankt namens onze kinderen. 

Bestuur en leiding Scouting Burdine.

Thús

Ast de foet oan de oare kant delsest
en it docht bliken, it is de himel;
ast dan troch in hân oanrekke wurdst
en it docht bliken, it is Gods hân;
ast dan muzyk hearst
en it docht bliken, it binne Ingels;
dan bist net fuortgongen
mar Thúskommen.

Feddy Zantinge
Aan alle mensen die mij een kaart hebben
gestuurd of even bij mij binnen kwamen en
al de telefoontjes, Hartelijk bedankt.

Een ieder wens ik fijne Kerstdagen 
en een Gezond en Liefdevol 

Nieuwjaar 2010

Annie Hoekema Uit eigen regio

Vrouwen 
van Nu afd. Wûnseradiel
Witmarsum – De afdeling Wûnseradiel van de
Vrouwen van Nu komen weer bij elkaar, voor
een gezellige koffietafel in Kerstsfeer, op dinsdag-
avond 15 december a.s. om 18.00 uur in de
Gekroonde Roskam. Wat er daarna verder gaat
gebeuren is een verrassing, die door het z.g.
ééndagsbestuur is voorbereid. Deze avond is
uitsluitend voor de leden.



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 9 december 2009

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vanille Vla, 1 literpak.........................................1.19
Goudse Kaas, 150 gram gesneden.............................voor 1.59
Kiwi’s, 500 gram................................................voor 99 cent
Coebergh Bessen, 0,75 liter.......................................voor 7.49
D.E. Koffie Roodmerk, 250 gram......................................1.99
Honig Franse Champignonsoep, per pakje................1.29 0.89
Hak Sperciebonen, potje 370 ml...........................nu 89 cent
Slagers Achterham..................per pakje 25 cent korting

van de Warme Bakker:
Sneeuwster..............nu 2.98

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 10/12 t.e.m. wo. 16/12
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Vrijwillige bijdrage 
‘rint as spoor’
Makkum - De vrijwillige bijdrage voor de
Makkumer Belboei, “rint as spoor”. Het is geweldig
dat de lezers van deze media de MB zo waarderen.
De vrijwillige medewerkers horen steeds vaker
positieve reacties. Voor deze mensen om nog betere
energie in de MB te steken.

Er zijn ook enkele ‘uitvalberichten’door de admini-
stratie ontvangen. Dit betekent dat op de acceptgiro
de naam van de gever/ster ontbreekt of dat er geen
bedrag is ingevuld, dan komt dit niet bij ons
binnen. Het gaat om de volgende  nummers van de
ING bank 2009305, 1733436, 1858626 en
3207483. Het verzoek is om opnieuw dit over te
maken, ook kunt u voor al uw vragen kontact
opnemen met de administratie mevrouw Corrie
Koornstra, tel. 0515 231778.

Kerstmarkt Aeolus
Zaterdag 19 en 20 december zal Aeolus omge-
toverd worden tot een waar kerstpaleis. Er zijn
door de piramide verschillende kraampjes te
vinden met allerlei leuke koopwaar. Onder
andere kraampjes met kaarten, sieraden, woon-
decoratie, kleding, speelgoed en snoepgoed.
Kijk voor de deelnemerslijst op onze website.
Verder zullen er ook leuke kerstactiviteiten
georganiseerd worden. Zoals op zaterdag een
houtzaagshow en op zondag een kerstkoor. Ook
zal er deze dagen een grote verloting gehouden
worden met leuke prijzen. Kom gezellig met de
kinderen. Terwijl de kinderen spelen kunnen de
ouders/begeleiders rustig alle leuke koopwaar
bekijken. Leuk om een dag Aeolus te combineren
met de kerstmarkt.

Speciaal voor deze dagen is Aeolus gratis voor
65+, volwassenen 50% korting en de kinderen
 6,00. De kerstmarkt is van 10:00 tot 17:00 uur.
Kijk voor meer info op www.aeolusfriesland.nl
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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

Op de foto met Sinterklaas en zijn Pieten

Makkum - Op de dag dat Sinterklaas zijn ver-
jaardag vierde konden de kinderen van Makkum
en omgeving op de foto met de jarige en zijn
knechten. Hotel de Waag & Brasserie de Eerste
Rang was de locatie waar het plaats vond. Het
was van 11.00- tot 14.30 uur en de eerste ouders
met kinderen stonden om 11.00 uur al voor de
deur. De Sint nam alle tijd voor de kinderen en

ook aan de twee Zwarte Pieten konden vragen
gesteld worden. De opkomst van kinderen was
boven verwachting en Sinterklaas heeft beloofd dat
hij volgend jaar beslist weer een bezoek aan deze
locatie op de Markt zal brengen. Dus was je er dit
jaar niet bij, volgend jaar een nieuwe kans. Alle
kinderen die met de Sint en zijn Pieten op de foto
gingen kregen ook nog eens een leuke verrassing. 

Sinterklaas met de bus van ITS naar gymnastiek?

Wons - Vrijdagochtend, 4 december, begon niet
zoals altijd op de Salverdaskoalle in Wons. Er
werd namelijk hooggeëerd bezoek verwacht!
Vol verwachting stonden de kinderen op het plein
liedjes te zingen. Iets over half negen kwamen er
twee Pieten aan. De ene Piet was springlevend
en de andere Piet zat in de rolstoel….                 

Na het welkom van juf Nynke de Vries kregen
we te horen dat de 'rolstoel' Piet van het dak
gevallen was, die arme Piet! De Pieten vroegen de
kinderen waar Sinterklaas nu was, die zou toch op
school zijn? De kinderen moesten het antwoord
op deze vraag verschuldigd blijven. Juf Nynke
opperde om nog een liedje te zingen, dan zou de
Sint vast wel komen. Tijdens het zingen kwam
plotseling onze gymbus voorgereden. De kinderen
waren zeer verbaasd, ze hadden toch geen gym-
nastiek?!

Het bleek dat de buschauffeur Sinterklaas langs
de weg had opgepikt. De Sint liep buiten Wons
om zijn Pieten te zoeken, maar de Pieten waren
onvindbaar. De Sint mocht in de bus stappen en
de chauffeur heeft de Sint keurig op school afge-
leverd. Eenmaal op het schoolplein bleken de
Pieten daar te zijn. Gelukkig!! 

Na een warm onthaal in het speellokaal, is Sinter-
klaas met zijn Pieten nog even in de verschillende
klassen geweest. Er werden toneelstukjes gedaan,
kunstjes uitgevoerd en gedichten voorgelezen.
Sint en Pieten hebben genoten!

Wij, iedereen van de Salverdaskoalle, willen
ITS Bolsward in het bijzonder bedanken voor
het afleveren van de Sint.

(eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heerlijke sperziebonen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 0.90

Goudgele Andijvie
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 0.40

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

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

Stichting Ald Makkum ontvangt gift van 2500,- euro

* v.l.n.r. Pier Posthuma de Boer, Hidzer Sietzema, Hendrik van der Veen, Eric Siebel, Otto Gielstra
en  Jan A.Koornstra.

Makkum - De voorzitter van de Stichting Ald
Makkum, de heer Otto Gielstra, heeft  ten gunste
van zijn stichting een donatie van 2500,- euro
ontvangen van de onlangs opgeheven Vereniging
tot Behoud van Natuur en Landschap Wûnseradiel.
De bestuursleden Eric Siebel en Hidzer Sietzema
van de VBNLW en de secretaris van Stichting
Ald Makkum, Jan A. Koornstra waren aanwezig
bij de overhandiging van de cheque door  Pier
Posthuma de Boer.

De Vereniging tot Behoud van Natuur en
Landschap Wûnseradiel heeft zich sinds haar
oprichting in 1995 ingezet voor de natuur en het
landschap in onze gemeente. Zo heeft zij zich
sterk gemaakt voor onder andere het behoud van
het weidegebied ten noorden van Makkum en
zich verzet tegen een grootschalig glastuinbouw-
gebied nabij Kimswerd . Zij verzette  zich tegen
de verrommeling van het landschap en was een
groot voorstander van de ontwikkeling van het
plan oude paden –nieuwe wegen. Op de laatste
ledenbijeenkomst, waar besloten werd de verenig-
ing op te heffen bij gebrek aan nieuwe bestuurs-
leden, is tevens besloten een gedeelte van het
positieve saldo te schenken aan  de vereniging
Fûgelwacht  Makkum, een vereniging met veel
oog en liefde voor het Friese landschap, een ver-
eniging die tegen de verrommeling van het
landschap is en die zorg wil dragen voor behoud
van natuurwaarden. Deze vereniging heeft afge-
lopen voorjaar reeds een donatie ontvangen en
bestemd voor de actieve jeugdafdeling.

Op dezelfde ledenbijeenkomst werd besloten

een ander gedeelte van het saldo te bestemmen
voor de Stichting Ald Makkum. Deze Stichting
heeft zich van meet af aan geschaard achter de
idealen van de VBNLW. De wens van de leden-
vergadering was uitdrukkelijk dat het bedrag
besteed zou worden aan een boek, waarin op
toegankelijke wijze de geschiedenis van Makkum
wordt belicht, steeds uitgaande van de menselijke
beleving en “lieux de memoires”, zichtbare
sporen  van het verleden. Hoe ontstond Makkum
en juist waarom daar? Is dat nog te herkennen in
het huidige landschap, is er nog zoveel  bewaard
gebleven dat we dat kunnen zien en opnieuw
beleven?? Overeengekomen is dat het een mooi
uitgevoerd boekwerk gaat worden, met verhalen,
kaarten en illustraties. Otto Gielstra is zeer ver-
heugd met  de bijdrage,omdat, zoals hij zegt:”
Een dergelijke uitgave vergt een fors budget, en
dankzij de gift komt de realisatie dichterbij”. 

Dat het doek gevallen is voor de Vereniging tot
Behoud van Natuur en Landschap Wûnseradiel
door een gebrek aan opvolgers in een te lang
zittend bestuur is jammer, maar het hoeft voor
mensen die een actieve rol willen spelen of die
graag plaatselijk landschap, natuur en milieu
willen ondersteunen geen belemmering te zijn
deel te nemen aan het werk van de Stichting
Milieuwerkgroep Boalsert of de Stichtingen tot
Behoud van Natuur en Landschap in Nijefurd
en Gaasterlan- Sleat. Zij werken tenslotte ook
binnen het gebied van het Nationaal Landschap
Zuidwest Fryslân en beogen dezelfde doelstel-
lingen als die van de VBNLW. Aldus Pier
Posthuma de Boer.

Makkum - Op dinsdag 4 mei 2010 is er een
reünie in Makkum vanwege 65 jaar bevrijding.
We hopen op deze reünie weer Makkumers en
oud-Makkumers te treffen, maar ook mensen die
op één of andere manier Makkum een warm hart
toedragen en zich verbonden voelen met Makkum
en haar verleden. Vanaf 17.00 uur is er een Friese
koffietafel en vanaf 19.00 uur kan een ieder die
dat wil, deelnemen aan de stille tocht en doden-
herdenking. Na afloop hiervan komen we terug

in het feestpaviljoen, waar de koffie klaar staat.
Dit is een vooraankondiging, kosten e.d. volgen
nog, maar u kunt zich nu reeds aanmelden. Ook
vragen wij u: geeft u dit door aan anderen, dat
ook zij zich kunnen opgeven voor de reünie op
4 mei. Komt u ook? De reüniecommissie zal u
graag begroeten!
Secretariaat: 
T.H. Groeneveld-Binnema, tel. 0515 232607
email: info@koninginnevereniging.nl 

Vooraankondiging reünie
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World Servants actief in
Wûnseradiel 

Wûnseradiel - Ieder jaar steken honderden
jongeren en volwassenen uit heel Nederland hun
handen uit de mouwen om mee te helpen aan de
bouw van huizen, klinieken en scholen in ver-
schillende ontwikkelingslanden. De projecten
worden onder het motto ‘bouwen aan jezelf
door te bouwen voor een ander’ georganiseerd
door de christelijke organisatie World Servants
uit Wolvega. In Wûnseradiel is een plaatselijke
World Servants-groep actief, bestaande uit
Geertina Nota en Jildau van den Berg. 

In de maand november hielden zij een aantal acties,
waaronder een voorlichtingsavond over World
Servants, deelname aan Sintwilledei en een loterij.
Op maandag 30 november mocht hoofdsponsor
Karin Koornstra drie prijswinnaars trekken voor
deze loterij. De volgende mensen werden blij
gemaakt. Familie Klink uit Piaam met een Schoon-
heidsbehandeling (twv. 50,-) van  Schoonheids-
instituut Karin Koornstra te Makkum Familie  S.
vd. Woude uit Schraard met een slagroomtaart
van Echte Bakkerij Kluft te Makkum. De heer
R. de Vries uit Exmorra met een rollade van
Slagerij Brattinga te Makkum.

Naast deze acties zullen Geertina en Jildau te
vinden zijn op de jaarlijkse Kerstmarkt in Makkum.
Deze wordt gehouden op zaterdag 12 december
aanstaande, van 16.00 en 20.00 uur. Hier worden
diverse lekkernijen verkocht, waaronder snert
en koffie. Verder kunt voedertakken voor de
vogels kopen en zijn er spelletjes waarbij leuke
prijzen te winnen vallen. Zet het in uw agenda
en zegt het voort! 

Meer informatie over deze World Servants
groep en hun (toekomstige) acties is te vinden
op www.worldservantswunseradiel.web-log.nl 

Lekker uitwaaien op het strand van Makkum en
dan struikelen over de kreeftjes op het strand.
Zou het dan toch goed gaan met onze zee? 
schrijft de inzender van deze foto
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Adverteer in de Makkumer Belboei

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Commissie vergadering middelen en welzijn
Witmarsum - Het ziet er niet goed uit voor het
toeristisch informatie punt “Het Friese Hart”.
De recreanten kunnen het informatiepunt steeds
beter vinden dat is te zien op de gegevens die
vastgelegd zijn. Er zijn meer mensen die het
kantoor bezoeken en de informatie via Internet
neemt toe. Toch zijn er nog steeds te weinig
onder-nemers die bij de club aangesloten zijn.
Dit betekent dat er onvoldoende geld beschikbaar
is om het kantoor open te houden. Dit ondanks de
grote bijdragen van Zeedesign uit Witmarsum.
Er is  15.000,- te kort. De vraag aan de gemeente
is dan ook steun ons nog eens extra en we kunnen
open blijven. Er wordt al beknibbeld op allerlei
kosten maar meer is echt niet mogelijk. Er komt
bij de gemeente veel geld binnen via de toe-
ristenbelasting en het tekort is nog geen 10% van
de inkomsten van de gemeente. In een gesprek met

de 5 gemeenten die gaan fuseren is ook over deze
toeristeninformatie gesproken en men zou graag
willen dat er in de toekomst ongeveer  4,- á 5.-
euro per inwoner aan de toeristische informatie-
punten geven wordt. Dit is iets voor de toekomst
en hier kan het Friese Hart niet op wachten. Alle
partijen in de commissie zijn van mening dat de
kosten eigenlijk door de ondernemers in de
gemeente opgebracht moeten worden en dat dit
geen taak van de gemeente is. Het is natuurlijk
mooi dat er een dergelijk punt in de gemeente is,
maar waarom delen de ondernemers de kosten
niet. Misschien is mogelijk om een bepaald per-
centage van de boekingen te krijgen, zoals vele
VVV kantoren nu ook al doen. De mannen van
Het Friese Hart, die bij de vergadering aanwezig
waren konden niet met een blijde boodschap
terug gaan naar hun achterban.

25 AED’s extra in de gemeente
Witmarsum - Tot aan 2011 zullen door de
gemeente 25 defibrillatoren aangeschaft worden.
De meeste zullen terecht komen in dorpshuizen.
Om goed met deze apparaten om te kunnen gaan
moeten 10 vrijwilligers per apparaat bereid zijn
een training te volgen. Dit zal voor de gemeente
betekenen dat er 250 mensen getraind moeten
worden. Dit gebeurt in samenwerking met het
Antonius ziekenhuis in Sneek. Iedereen is
natuurlijk voorstander van deze apparaten,
waarmee mensenlevens gered kunnen worden.
De vraag van één van de commissieleden was,
wat gebeurt er als in een klein dorp iemand een
hartstilstand krijgt. Je belt dan vaak 112, maar

hoe bereik je de mensen die de AED kunnen
gebruiken. In Twente heeft men het systeem dat
deze mensen per sms op de hoogte gesteld worden.
Is hiervoor ook een mogelijkheid in onze
gemeente? Hierover zal de betreffende wethouder
contact opnemen met de mensen van het Antonius
Ziekenhuis. Dit systeem is nog niet van toepassing
in Friesland. Toch zou dit een goede aanvulling
zijn op het hele systeem. Alle dorpshuizen
krijgen per brief informatie van de gemeente
over de subsidieregeling die er is voor de instal-
latie van een AED (Automatische Externe
Defibrillatoren). De kosten van aanschaf en
opleiding worden door de gemeente vergoed.

Pingjum wil sporthal houden
Witmarsum - Er wordt al heel lang gesproken
over het bouwen van een brede school in Pingjum.
Voorlopig gebeurt er nog niets. Wel is er sprake
van dat de sporthal gesloten wordt. Dit zou voor
het dorp betekenen dat er voor verschillende
sociale gebeurtenissen geen ruimte meer is en de
sporters naar Arum of Witmarsum moeten. De
gymnastiek club bestaat 60 jaar en zou niet meer
kunnen blijven bestaan. Juist het feit dat je in
eigen dorp kunt sporten is belangrijk. De school-
kinderen moeten dan naar omliggende dorpen.

Ook geen ideale situatie. Dorpsbelang wil nu
graag dat de sporthal geprivatiseerd wordt en zij
nemen hiervoor het initiatief. 
Er zijn volgens de wethouder drie opties. 
1. De gymzaal blijft behouden en de school
wordt afgebroken. 
2. Alles gaat plat
3. Er komt een school met gemeenschapsruimten.
De gemeente wil de school bouwen en het dorp
moet nu zelf nadenken over de exploitatie van
de eventueel geprivatiseerde sporthal.

Kerstmarkt in Arum
Arum - Het Thomashuis in Arum heeft vrijdag
11 december in de tuin een Kerstmarkt. Er zullen
de komende weken veel Kerstmarkten zijn, maar
deze in Arum is toch wel een beetje bijzonder.
Het Thomashuis in Arum is een huis waar mensen
met een beperking terecht kunnen. Over heel

Nederland zijn deze huizen verspreid. Deze huizen
kunnen ieder extraatje best gebruiken en op vrij-
dag 11 december van 16.00- tot 21.00 uur kunt
u hier terecht. De meeste markten zijn op zater-
dag dus om alvast even in de sfeer te komen,
eerst naar de kerstmarkt in Arum, Allengaweg 12.

Kerstconcert in de Johanneskerk 
Oosthem - Op zondag 20 december om 16.00 uur
wordt er een Kerstconcert gehouden in de Johannes-
kerk in Oosthem. Onder leiding van dirigent Marco
Rypma zullen drie koren optreden t.w. Int. Kerk.
Mannenkoor “De Flevosanghers” uit Makkum,
Chr. Gem.Zangver. “God is mijn lied” uit Burgum
en “It Woldinghekoar” uit Wons. De koren brengen
eigen nummers ten gehore en een aantal gezamenlijk.

Tevens werkt mee de Chr. Muziekver. “Hâld moed”
uit Oosthem onder leiding van dirigent Siemen
Hoekstra die ook hun Kerstrepetoire ten gehore
zullen brengen. Ook zullen ze de koren bij enkele
stukken begeleiden. De muzikale begeleiding op
piano en orgel wordt verzorgd door Henk Lyklema
en de presentatie is in handen van Ria Groen. Er is
een collecte bij de uitgang.
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

* Het prachtige authentieke platbodem schip 
“De Wieringer Aak WR 48” op 23 december 
2009 wel HONDERD jaar wordt? 

* en stichting VEM deze verjaardag met ieder-
een wil gaan vieren op de krystwilledei 12 
december 2009 vanaf 16 uur?

* Dat er prachtige prijzen te winnen zijn zoals 
een vette piratentocht voor de kids en voor 
volwassenen een romantische moonlight sail-
ingstocht…..

* De kids de vette piratentocht kunnen winnen 
door mee te doen aan de kleurwedstrijd van de 
Wieringer Aak WR48!

* Deze kleurplaat af te halen is vanaf 12 december 
op Krystwilledei in de kraam van de Wieringer
Aak WR 48 en in de bibliotheek!

* De volwassenen kunnen de romantische 
Moonlight sailingstocht winnen door op 
Krystwilledei bij de kraam te gaan “zwaard” 
wegen.

* Dus…mis dit mooie verjaardagsfeest van de 
Wieringer Aak WR48 op Krystwilledei 12 
december vanaf 16 uur niet en zet hem op de 
kalender. Tot dan!!!

Politie gaat fietsverlichting
controleren de komende
maanden

Zoals aan alle vervoermiddelen stelt de wet ook
eisen aan een fiets voordat die de weg op mag.
Het zal bekend zijn dat een fiets in het donker of
bij slecht zicht overdag verlichting moet hebben.
‘s Nachts moeten fietsers altijd voor- en achter-
licht voeren. Maar soms ook overdag, namelijk
als het zicht wordt belemmerd, bijvoorbeeld bij
mist of tijdens de periode van schemer. Technisch
gesproken is het dan nog dag, want de zon is nog
niet onder of net al op. Toch is fietsverlichting
ook tijdens de schemer verplicht. 

De fietsverlichting moet aan de fiets zijn
bevestigd, mag niet knipperen en mag niet ver-
blindend zijn. Sinds 1 november 2008 mag de
fietsverlichting ook op de borst of de rug van de
bestuurder worden bevestigd. De kleur van het
voorlicht moet wit of geel zijn. Het achterlicht
moet rood zijn. Verder moet elke fiets altijd in
alle omstandigheden een rode reflector achterop
hebben, gele reflectoren op de trappers en cirkel-
vormige. Het gaat om eigen veiligheid en die
van een ander dus zorg dat uw verlichting in
orde is. De politie zal hier streng op controleren.

Wist u dat...
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is gesloten van
19 december t/m 27 december
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick

Als zo´n grote supermarkt
ook al kerstbomen verkoopt
Dan is het voorgoed CRISIS.

Wij verkopen ook kerstbomen
maar in diverse soorten 

en grootte.
En kerststukken, 

en ook nog kwaliteit 
voor een hele scherpe prijs

Want wij verkopen geen
levensmiddelen, vandaar!

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

Column
De elfde Krystwilledei: Makkumer Meteorieten
Als u Hoho, Hoho, Ha Goeie, aHasHaHa Goeie,
op de Krystwilledei in Makkum op zaterdag 12
december a.s. hoort, weet u dat de kerstman in
aantocht is. Net als de Sint in Leeuwarden zal hij
dit jaar zowel in het Nederlands (of is hoho
Fins?) als het Fries de gasten welkom heten,
hoopt een aantal Makkumers die het Fries graag
promoten. Wa wit, mooglik hearre jo ek noch wol:
Jûn jimme, jûn jimme. 

Piet Paulusma heeft een tropische winteravond
voorspeld maar ondanks dat krijgt men, als men
van de heerlijke warme glühwein proeft een
ijzig gevoel. Alsof men na een barre Elfsteden-
tocht, net de eindstreep op de Bonkefeart gepas-
seerd is met gloeiende wangen: van trots en van
de glühwein.

De muzikale klanken van o.a. Hallelujah en de
alom geliefde biljartballenboys, hoe heten ze
ook weer, o ja, de Vallaatsjongers, begeleiden de
bezoekers tijdens hun tocht langs de kramen,
waar elke standhouder zijn meest exclusieve
collectie heeft uitgestald. Laat u verrassen door
de kerstcreaties van kerststukjes tot kerstkleding
en alles wat daartussen zit, hangt, ligt of staat.
Ook de getoonde kunst van grote klasse is een
streling voor het oog en een uitdaging om de
kamer thuis nog knusser te maken met iets
blijvends, iets wat in januari, wegens het zich
door het hele huis verspreidende dennennaalden
niet bij het grofvuil gezet hoeft te worden.

Het water loopt je in de mond door de heerlijke
geuren die de wind meevoert vanaf o.a. de panne-
koeken-, worste-, oliebollen- en heerlijke hapjes-

kramen en niet te vergeten het snertkraampje.
Snert van zo’n echte ouderwetse turbo-kwaliteit,
dat het een aantal jaren geleden bijna tot een
echtscheiding leidde. De vrouwelijke helft hield
absoluut niet van snert, zij werd er altijd een
beetje misselijk van, maar de man greep zijn
kans en lepelde drie bakken achter elkaar naar
binnen. Stralend en diepgelukkig kwam hij thuis,
waar hij haar in zijn armen nam en hartstochtelijk
begon te knuffelen. Zij verwees hem met gestrekte
arm naar de logeerkamer, vanwege de winden,
tot voorbij windkracht àcht, die hij produceerde
De vrede op aarde was die avond ver te zoeken.

De “levende” kerststal staat gelukkig muurvast,
maar de levendige bewoners vertederen altijd
weer. De buuf heeft vorig jaar een giga rollade
gewonnen bij het draaiend rad van de Prins,
waarvan zij, met haar gezin en de hele wijk,
nog tot vér na de kerstdagen konden smullen!
Ald Makkum projecteert weer beelden van
Ald Makkum. Voor veel mensen een, druk
becommentarieerd, feest der herkenning. 

En als klap op de vuurpijl na afloop met z’n allen
massaal naar het Achterdijkje voor de Makkumer
Meteorieten. In de afgelopen weken zijn er van-
uit de ruimte, zichtbaar door de lichtgevende banen,
talrijke meteorieten naar de aarde geschoten. De
organisatie van Krystwille-dei heeft besloten om
iets spectaculairs terug te doen in de vorm van
vuurpijlen die richting maan geschoten zullen
worden: De Makkumer Meteorieten. 

Zo’n Krystwilledei mag je niet missen! 
Altijd wat aparts in Makkum!!

Makkum - Nadat de Krite de feestelijkheden
rond de opening van het Multifunctionele centrum
in gang heeft gezet op vrijdag, wordt op zaterdag
9 januari 2010 de officiële opening van het
Multifunctionele Centrum opgeluisterd met een
spetterende Night of the Proms van Hallelujah.
Het complete harmonieorkest, het jeugdkorps de
Notenkrakers en drumband/lyrakorps verzorgen
voor een show die zijn weerga niet kent. Als special
guest treedt Sytse Haima (vroeger Pigmeat) op.

Sytse Haima maakte met Jankobus Seunnenga
zo’n twintig jaar de podia in en buiten Friesland
onveilig als het semi-akoestische duo Pigmeat.
Haima en Seunnenga speelden eerder in de punk-
popband Kobus Gaat Naar Appelscha. In maart jl
gingen de heren vriendschappelijk uit elkaar. Tijd
voor nieuwe uitdagingen. In ruim 2000 optredens
in binnen- en buitenland bouwde Pigmeat een
gigantische live-reputatie op en die maakt Sytse
Haima ( drums, gitaar, banjo en ukelele) ook in
zijn eentje meer dan waar. 

Het laatste promsconcert van Hallelujah ligt alweer
meer dan vijf jaar achter ons. De show uit 2004

ligt nog vers in ons geheugen en was in alle
opzichten een succes. Maar helaas, financieel was
het voor Hallelujah niet meer voor herhaling
vatbaar. Dankzij de Stichting Nieuw Maggenheim
die een spectaculaire opening wilde voor het MFC,
kan het 34e Nieuwjaarsconcert plaatsvinden in
de vorm van een Promsconcert. 

Wie bedenkt dat ook de Makkumer Krite op
vrijdag 8 januari met ‘Wát in Teater!’ met een
heel bijzondere voorstelling komt, weet dat Nieuw
Maggenheim erin geslaagd is om een bijzonder
openingsspektakel te creëren: van, voor en door
Makkumers. De Krite speelt het stuk nog een keer
op zaterdag 16 januari.

Kaartverkoop op Kristwilledei
De kaartverkoop voor zowel het Promsconcert
als de Krite begint op de Kerstwilledei in de
rooms-katholieke kerk. De prijs er avond is
 10,00. Er kan een combi worden gekocht van
1x Krite en 1x Promsconcert voor  17,50.
De combi mag zijn voor 8 en 9 januari of voor
9 en 16 januari. Voor 2x Krite of 2x Proms geldt
geen korting.

Hallelujah Proms concert op zaterdag 9 januari
met Sytse Haima
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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 33:
A. OOtter, SSielansreed 11 tte GGaast

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 44 // BBelboei nno. 11317)
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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will

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

ai e
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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 - Voorstraat liggen gepavoiseerde vaartuigen.
Op deze schepen wordt gedurende de gehele Krystwilledei
markt muziek verzorgd door verschillende groepen en
artiesten o.a.;
- Sipke de Boer verzorgd div. Krystwilledei Acts - Show,

dans en muziek.
- 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.
(z.o.z. en in de Makkumer Belboei)
Deze kleurplaat kunt u inleveren tot 11 januari 
div. prijzen te winnen, verdeeld in 2 categorieën,
Een totaal van  100,00 aan prijzen d.m.v. waardebonnen.

- Diaprojectie verzorgd door de “Stichting Ald Makkum” 
op een van de gepavoiseerde vaartuigen, in het Vallaat.
Tevens is deze Stichting actief op de markt.

- De R.K. Kerk is geopend van 16.00 uur tot 20.00 uur
Gedurende deze openingstijden kunt u hier terecht voor een 
kop warme chocolademelk ook worden er prachtige kerst-
stukjes 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.
Ook is er een optreden van een kinderkoor uit Makkum e.o.
met instrumentale begeleiding o.l.v. Monique Katsburg.



- 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 volgorde te plaatsen 
vormen deze een slagzin. Hierbij zijn vele prijzen te winnen 
t.w.v.  100,00, doormiddel van waardebonnen.
De oplossing kunt u invullen op het formulier dat verkrijgbaar 
is bij de twee vrolijke LetterNarren die over de Kerstmarkt 
rond lopen. Bij deze twee vrolijke LetterNarren 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 
en u krijgt hiervan bericht.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.
4e prijs: Diner bon van Gasterij Hennie Fan Richt t.w.v. 75,00 
5e. prijs:Voor  50,00 euro aan brandstof 
aangeboden door Taxicentrale van der Bles.

- Om 20.00 uur een spetterend vuurwerk op het Achterdijkje
m.m.g. door de Holle Poarte en Marina Makkum.

Tot ziens in Makkum;
de KrystwilleDei kommisje van de Ondernemers Vereniging Makkum.
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Acties voor Tsunami slachtoffers

v.l.n.r: Steffen – Matthias – Iwan

Makkum - Tijdens de werelreis van zijn ouders
is Matthias geboren op American Samoa. In sep-
tember is American Samoa verwoest door de
tsunami. Omdat Matthias en zijn ouders vaste
banden hebben met bewoners op Samoa zaten
ze behoorlijk in spanning of hun “Samoaanse
familieleden” het overleefd hadden. Gelukkig
kregen ze na weken proberen telefonisch contact
en is gebleken dat hun vrienden nog leefden. Ze
waren de bergen in gevlucht en op zoek naar
water en eten. Veel dorpen moeten weer opnieuw
worden opgebouwd. Matthias wil graag zijn steen-
tje bijdragen voor de mensen van zijn geboorte

eiland en slaat de handen met hulp van vrienden
in elkaar. Ze zijn in te huren voor diverse klusjes
bijvoorbeeld: uw straatje bladervrij maken,
boodschapjes voor u doen, enz… Ook gaan ze
de deuren langs om lege flessen op te halen.
Zijn ouders verzorgen op verzoek lezingen van
de wereldreis en ook deze opbrengsten gaan
naar de Tsunami slachtoffers toe. 

Hebt u een leuk klusje voor de jongens, dan kunt
u altijd even bellen naar 06-12 79 77 69.
U kunt ze herkennen aan de groene kaart om hun
nek met daarop uitleg over het doel van de actie.

(eigen foto)

Kerstfair in Schraard
Schraard - Zondagmiddag 13 december aan-
staande organiseert de damesclub DO uit Schraard
een gezellige kerstfair. Van 16.30  tot 20.00 uur
bent u van harte welkom in het dorpshuis De
Utwyk. De afgelopen maanden zijn de leden van
DO druk in de weer geweest om allerlei leuke
kerstgeschenken te maken. Zoekt u dus nog een
leuk kerstkado? Kom dan naar Schraard. Naast het
kopen van een kerstkado kunt u ook gewoon voor
de gezelligheid komen. Er is warme chocolade-
melk, zelf gebakken koekjes, glühwein en snert

te verkrijgen. De kinderen kunnen zich vermaken
in een speciale kinderhoek. Alle opbrengsten van
deze kerstfair komen ten goede aan een goed
doel: Jeugdhulpfonds Friesland. Dit fonds helpt
jongeren die om wat voor reden dan ook niet in
aanmerking komen voor financiële ondersteuning
van officiële instanties maar die wel dringend
behoefte hebben aan hulp. Het betreft bijvoor-
beeld hulp op het gebied van zorg of welzijn.
Help ons het Jeugdhulpfonds te steunen en kom
naar de Kerstfair.

Zingen met de Jongerenwerkplaats 
in de  Matthäus Passion ?
Bolsward - Oratoriumvereniging Bolsward start
opnieuw ‘jongerenwerkplaats’. In de stille week
voor Pasen wordt de Matthäus Passion van J.S.
Bach op veel plaatsen in Nederland uitgevoerd.
Zo ook in de Martinikerk te Bolsward. Vanwege
de grote publieke belangstelling wordt deze op
twee achtereenvolgende avonden uitgevoerd. De
Oratoriumvereniging Bolsward o.l.v. Pauli Yap,
wil ook het komend jaar 8 jongeren, in de leeftijd

van 16 t/m 27 jaar de kans bieden om de Matthäus
Passion mee te zingen. Een unieke kans om
klassieke zangervaring op te doen met afsluitend
twee concerten op 30 en 31 maart 2010 in een
uitverkochte kerk voor wel 1200 luisteraars! 
Deelname is gratis en opgeven kan via de website
www.ovb-bolsward.nl waar ook meer informatie
te vinden is. Bellen kan met: Lidwien van der Veer
0515 413489 of Gerda Groeneveld 0566 602159

Kom in actie tegen 
herindeling Súdwest-Fryslân!
Het herindelingsadvies Súdwest-Fryslân ligt op
dit moment bij de Tweede Kamer. U kunt uw
mening over de herindeling van de gemeenten
Wûnseradiel, Nijefurd, Bolsward, Wymbritseradiel
en Sneek te kennen geven de leden van de
Tweede Kamer. Bent u het niet eens met deze
grote herindeling, maak dit dan kenbaar! Een
voorbeeldbrief kunt u opvragen bij T. Algra
(tel. 0517-532046, e-mail: tinekealgra@online.nl). 
Op 29 januari brengt de Tweede Kamer-
commissie een werkbezoek aan het herindeling-
gebied en organiseert hier een hoorzitting.
Iedere belanghebbende, belangenvereniging,
dorps- en wijkbelang kan inspreken. Laat deze
kans niet voorbijgaan en laat uw stem horen,
zoals u dat ook heeft gedaan door een hand-
tekening te zetten tegen deze grote gemeente.
De groep 'herindeling nee' organiseert een
bustocht naar Den Haag op dinsdag 19 januari
om de handtekeningen van Wûnseradiel aan te
bieden aan de Tweede Kamer. Wilt u mee naar
Den Haag? Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij
T. Algra (tel. 0517-532046, e-mail: tinekealgra@-
online.nl). De kosten zijn slechts  10,-.
Deze herindeling is nog te keren als wij met
elkaar in actie komen. Eén van de toetsings-
criteria is: er moet draagvlak zijn onder de
bevolking. Laat zien dat dat draagvlak er niet is!

Actiecomité Herindeling Wûnseradiel Nee 

Makkumse automobiliste
55 km te snel
Schettens – De politie heeft vorige week dinsdag-
avond het rijbewijs ingevorderd van een 50-jarige
vrouw uit Makkum. De automobiliste passeerde
op de Van Osingaweg een snelheidcontrole met
135 kilometer per uur. Hier geldt een maximaal
toegestane snelheid van 80 kilometer per uur.
Agenten hielden de bestuurster staande waarna
haar rijbewijs werd ingevorderd. Er werd proces-
verbaal opgemaakt.
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Juf Jeltje Koops-Benedictus wordt 65 jaar

* Juf Jeltje Koops temidden van haar leerlingen van groep 6/7

Makkum - Op 13 december a.s. viert Jeltje
Koops-Benedictus – Juf in groep 6/7 op het CBS
“De Ark” in Makkum - haar 65e verjaardag. Ze
wist als kind altijd al dat ze juf  wilde worden.
Ze speelde als oudste in haar gezin van herkomst
al graag ‘schooltje’ waarbij zij juf was en haar
jongere  zusjes de leerlingen. In 1965 heeft ze
haar opleiding aan de Kweekschool te Dokkum
afgerond.  Na haar opleiding ging ze als juf aan
het werk in Witmarsum. Toen ze in 1970 in het
huwelijk trad, moest ze van de toenmalige school-
directeur stoppen met werken. Dit nog steeds tot
haar grootste frustratie; “Hiir bin ik noch altyd
lilk om”. Door opvolgingsproblemen, mocht ze
nog een jaar doorwerken. In Franeker kon ze
wel als getrouwde juf aan het werk. Toen de
kinderen klein waren heeft ze altijd invalwerk
gedaan op verschillende scholen binnen Wûnse-
radiel. Vanaf 1989  is ze weer officieel aan het
werk gegaan als vaste invalkracht. In 2006 is ze
op de Christelijke Basisschool “De Ark” in
Makkum komen werken, voor 3 dagen in de week.
Bijzonder is dat ze het schooljaar afmaakt, ze
blijft werken na haar 65e verjaardag. Daarna
blijft ze beschikbaar als invalkracht. 

Er is in de loop der jaren veel veranderd in het
onderwijs. Volgens Juf Jeltje is de belangrijkste
ontwikkeling in het onderwijs flexibiliteit.
Vroeger werd er klassikaal les geven. Juf Jeltje
prefereert het eerste, er is nu meer aandacht voor
de zwakkere leerling. Ook vindt ze de kinderen
van tegenwoordig mondiger en vrijer. Mede
door de komst van de computer is de algemene
ontwikkeling van de kinderen veel groter. Juf
Jeltje vindt de lesmaterialen nu veel uitdagender
voor de kinderen. Werken naar eindresultaat en
goed werk afleveren is altijd haar drijfveer
geweest. Bovendien houdt ze ervan zichzelf uit
te dagen en zich door te ontwikkelen en te ont-
plooien. ‘Meegaan met de tijd’ is haar motto. Ze
kan iedereen het onderwijsvak aanbevelen. 

Als ze na dit schooljaar meer vrije tijd heeft, wil
ze genieten van haar kleinkinderen, hobby’s en
vrijwilligerswerk. En natuurlijk zal ze met haar
65 jaar uitdaging blijven zoeken en zich als
actief persoon inzetten. 

Juf Jeltje, Van Harte Gefeliciteerd met uw 65e
verjaardag!

Makkum - In september 2009 was het alweer
30 jaar geleden dat een groepje Makkumers het
idee kregen om een bridgeclub op te richten. Het
waren de heer Lieverdink, de heer Hutchinson
en de heer Greydanus, die het allereerste en in
eerste instantie voorlopige bestuur vormden.
Omdat onze huidige voorzitter Arend Poog dit
feit toch niet ongemerkt voorbij wilde laten
gaan, was er op maandagavond 30 november j.l.
een jubileum bridge-avond gepland. De heer
Hutchinson (al die tijd nog steeds lid) had wat
gegevens verzameld over de voorbijgaande jaren,
en dit werd verwoord in een openingsspeech
door de voorzitter. Ook werd aandacht besteed
aan 2 zieke leden, de heer Jelle v.d. Meer, ook al
lid vanaf het begin, en de heer Age Tolsma. Bij
hen werd een mooi boeket bloemen bezorgd.

Na de openingswoorden mochten de bridgers
“los” en het leuke was, dat er steeds van partner
gewisseld werd, dit in tegenstelling tot normaal
bridgen, dan heb je altijd je vaste partner. Er
werd dan ook heel wat afgelachen, gemopperd
(je had het zó moeten doen, of zó moeten bieden)
en goede raad gegeven. Er werd in 2 lijnen
gespeeld, en om half twaalf werd de balans op-
gemaakt. Tine v.d. Veen had heel wat werk verricht
om alle kleine prijsjes te voorzien van een cadeau-
papier, en het was daarna om de beurt grabbelen
en grijpen. Bijna iedereen had wel een aardig-
heidje. Het was al na twaalven toen het laatste(?)
“slokje van Sietze” werd besteld, met dank aan
laatstgenoemde, omdat de bridgeclub aldaar een
prettig onderkomen heeft. Op naar de 40!
HBA. 

30 jarig jubileum bridgeclub
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Burgerlijke stand 
november 2009

Geboren
Jip Jan, zv Jan E. Schober 
& Mirjam M. Jansen te Schettens;

Djento, zv Patrick T.A. Ruivenkamp 
& Angela Punter te Makkum;

Dinand Jan, zv Lolke Akkerman 
& Ramona P. Huizinga te Lollum.

Huwelijk/Partnerschap                        
Eduard B. Mullers & Fenneke van Hecke 
te Pingjum.

Overleden          
Fedde Haarsma te Parrega, 49 jaar, 
ev Esther Vrolijk;

Froukje van Kalsbeek te Makkum, 88 jaar, 
wv Melle de Boer;

Johannes W. van Gelderen te Leeuwarden, 
68 jaar, ev Tjitske Kloetstra;

Lamberta H. Berendsen oud Lammers 
te Witmarsum,88 jaar, wv Engel Schuur;

Sibbel de Vries te Parrega, 77 jaar.
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21e Kerst-Zing-Mee 2009 in kerkelijk centrum “Het Anker”

Makkum - Op DV. Zondagavond 13 december
vindt voor de 21e maal de jaarlijkse Kerst-Zing-
Mee plaats in het k.c. ”Het Anker”, (voorm.
Geref.Kerk), Buren 17, en NIET in de sporthal,
zoals voorgaande jaren, dit i.v.m. uitbreiding tot
multifunctioneel centrum.
Sinds 1989 wordt deze traditionele “Volkskerst-
zang” gehouden met veel muziek, koor- en
samenzang van bekende Kerstliederen. Voor
deze gelegenheid heeft men uitgenodigd; het
Workumer Mannenkoor “Laus Deo”, het Fries
Mannen Ensemble en het Koraalorkest “Hymne”,
alles o.l.v. dirigent Jan Brens. Pianobegeleiding

is van Jan Moens en Koos Dreunhuizen. De
algehele leiding is in handen van Hannie en Dirk
Tamminga. Er zal weer veel te zingen en te
luisteren zijn en het belooft een fijne avond te
worden die het bezoeken meer dan waard is. De
toegang is gratis, wel is er een collecte. De aan-
vang is om 19.30 uur. Dus op 13 december in
k.c. ”Het Anker” mooie kerstliederen zingen
en genieten van prachtige koorzang en muziek.
U bent van harte welkom.

St.Goed Nieuws Makkum
voor info: tel. 0515-542126 – 231618 - 231148. 

(eigen foto)

Makkum - De Wieringer aak WR 48 is in
december 1909 te water gelaten bij Zwolsman in
Workum. Dit in opdracht van Jan Numeijer uit
Wieringen voor een aanneemsom van 1525,--
gulden. Volgens de factuur van toen: lang 41 vt,
wijd 15 vt, ¼ vt dieper dan gewoon. De van
eikenhout gebouwde aak heeft met name gevist op:
alikruiken, mossels,  zeegras,  oesters, en paling.
Zowel op de Zuiderzee als op de Waddenzee
werd er gevist. De Wieringer aak heeft tot 1953
gevist en is daarna als recreatieschip in de vaart
gehouden. Stichting VEM (Stichting Varend
Erfgoed Makkum) heeft het schip in 2008 in bezit
gekregen en het voorjaar van 2009 gebruikt om het
bevaarbaar te krijgen. Met inzet van vrijwilligers
en bestuur zijn er nieuwe delen in gezet en is de
beun droog gemaakt. Het schip is volledig op-
nieuw gebreeuwd(naden gedicht) en het voordek
is (voor zover mogelijk) waterdicht gemaakt.
Uiteindelijk zal de WR 48 gerestaureerd moeten
worden maar ze kan nu al voor tochtjes ingezet
worden, die dan weer ten goede komen aan de
restauratie.

De feestelijkheden rond het 100 jarig bestaan
gaan gevierd worden op de kerstmarkt (kryst-

willedei) op 12 december bij de sluizen van
Makkum.  U kunt het schip bezichtigen, óók van
binnen waar een hapje en een drankje klaar
staan. Voor de kinderen is er ranja en een kleur-
wedstrijd uitgeschreven daarnaast is er een leuk
spel bedacht om het gewicht van het zwaard te
raden. De winnaars krijgen een gezellige zeiltocht
aangeboden en de kinderen kunnen een heuse
piraten middag winnen(in de zomer). 

In samenwerking met stichting WON kunt u
zowel informatie over de WR 48 krijgen als over
de voortgang van de realisatie van de Traditionele
werf. Stichting WON zal op de kerstmarkt verder
gaan met de verkoop van Certificaten met de
daarbij horende fles Beerenburg van Boomsma,
één van de grote sponsors van stichting WON.
De realisatie van de werf komt steeds dichter bij.
Er is nog   140.000,- nodig en er lopen nog een
aantal mooie subsidieaanvragen. De stichting
verwacht eind van dit jaar, begin volgend jaar de
begroting rond te hebben en in augustus 2010
met de bouw van de werf te kunnen beginnen.
Dus 12 december naar de kerstmarkt en bezoek
de WR 48 en de stand van de Won voor de cer-
tificaten verkoop van de traditionele werf!

Wieringeraak WR 48 viert 100 ste verjaardag!
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Friesland 
trekt extra veel toeristen
Gerichte aanpak van recessie blijkt effectief

Leeuwarden - 2009 belooft een uitstekend toe-
ristisch jaar te worden voor Friesland. Volgens de
jongste cijfers van het CBS wisten in de eerste 7
maanden van dit jaar 17,3% meer toeristen hun
weg te vinden naar Friesland. Het aantal over-
nachtingen lag daardoor 13% hoger dan in
dezelfde periode vorig jaar. Vooral de maand
juli sprong er uit met een groei van +20,8% ten
opzichte van een jaar eerder. De groeicijfers
vallen des te meer op als deze worden vergeleken
met de rest van Nederland. Daar vertoont de
sector de laatste maanden weliswaar een licht
herstel, maar staat toch nog op een -0,5%. 

De groei in Friesland doet zich al een aantal
jaren voor, maar was nimmer zo groot. Op basis
van de grote groei in aankomsten en overnach-
tingen verwacht Fryslân Marketing dat ook de
omzet groter zal zijn dan voorgaande jaren, zij
het van beperktere omvang. Consumenten gaven
per persoon immers minder uit en de prijzen
stonden onder druk. Volgens directeur Paul van
Gessel van Fryslân Marketing heeft de provincie
goed ingespeeld op de economische recessie en
de veranderende behoefte van consumenten. De
groei doet zich vooral voor vanuit de binnen-
landse markt en vanuit Duitsland en België.
“We hebben tijdig met de markt meebewogen en
plukken daar nu de vruchten van”, aldus Van
Gessel. Samen met het bedrijfsleven hebben we
ons meer dan voorheen gericht op de consument
dichtbij. Niet alle bedrijven profiteerden overigens
van de groei. Vooral moderne campings en bun-
galows deden goede zaken. De hotels in
Friesland bleven steken op het niveau van 2008.
Zij zagen het aantal overnachtingen slechts met
0,4% groeien (rest van Nederland: -4%).

Voor Fryslân Marketing zijn deze nieuwste cijfers
aanleiding bij de Tweede Kamer en bij het
ministerie van EZ aandacht te vragen voor de
ontwikkelingskansen van het toerisme in gebieden
als Friesland. EZ zet haar beleid in op buiten-
landse toeristen en vooral op Amsterdam. Daar-
mee gaat het echter al een aantal jaren niet goed.
Men geeft de schuld aan de recessie. Voor het
binnenlands toerisme en de gebieden buiten de
Randstad is in Den Haag weinig belangstelling.
Van Gessel pleit ervoor dat het Kabinet zich niet
teveel door bedreigingen moet laten leiden,
maar zich meer moet gaan richten op kansen.
“Friesland bewijst dat ook in tijden van econo-
mische recessie toerisme een aantrekkelijke
economische activiteit kan zijn. Dat is belangrijk
voor de regionale werkgelegenheid en het op peil
houden van de investeringen van het bedrijfs-
leven”. Fryslân wil zich de komende jaren ont-
wikkelen tot Toeristische Topattractie en wil
daarvoor erkenning en steun van het Kabinet.

In Friesland zijn ruim 3.000 toeristische bedrijven
actief. Zij bieden werk aan ruim 22.000 mensen
(11% van de Friese werkgelegenheid) en leveren
een omzet van ruim  900 miljoen. De Provincie
investeert ruim  345 miljoen in het Friese
Merenproject. Daarnaast vormen de Elfsteden
en het Waddengebied de Toeristische Top-
attracties van Friesland.
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VV Makkum
zaterdag 12 december
Zeerobben 1  - Makkum 1 14.30 uur
QVC 2      - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3   - Oeverzwaluwen 3 12.45 uur
Makkum 4   - Mulier 3 14.30 uur
Makkum B1 - SDS B1     12.45 uur
Makkum C1 - ODV C1 10.15 uur
Mulier C2  - Makkum C2     11.00 uur

NeVoBo
vrijdag 11 december
20.15 uur 
Makkum B1 MB 1 - ANO B1 MB 1
20.30 uur
Makkum DS 1    - A.V.C. ’69 DS 2
21.30 uur 
Makkum 2 DS 2  - Vc Sneek 6 DS 6
21.30 uur 
Makkum 3 DS 3  - Oeverzwaluwen 2 DS 2

De Waardruiters
Cornwerd - Springen donderdag 3 december ging
Marijke Bonthuis met twee paarden naar Tolbert.
Met Zaragosa startte zij in het L-springen, foutloos
en een 8e prijs en met Universe in het M-springen
foutloos en een 1e prijs. Zaterdag 5 december ging
Marijke Bonthuis eveneens met twee paarden op stap,
deze maal ging de reis naar Warga, met Zaragosa,
L-springen, foutloos en een 2e prijs, en met Amor
in het BB-springen, ook foutloos en een 2e prijs.

Ook afgelopen zaterdag waren er wedstrijden in
Koudum, hier werd dressuur verreden. Hier kwamen
Sabien Mollema met Urbanus, Nynke Steigenga met
Wancy en Pauline Wielma met Mindert vd Terpen
aan de start in de L2, met zeer verdienstelijke
resultaten. Een 1e plaats voor Sabien en Urbanus,
196 punten, een 2e plaats voor Nynke met Wancy,
194 punten en een 4e plaats voor Pauline met
Mindert v d Terpen, 191 punten.

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Op 1 december ging Anne-Murk
Okkema met Romie naar een springconcours in
Emmeloord. Er werd 1 parcours gesprongen in de
klasse L. met de barrage weer er direct achteraan.
Anne-Murk kwam foutloos rond en heeft weer 2
winstpunten binnen. Op 5 december deed hij mee
in Warga met Romie. Hier won hij de 6e prijs en
kwam ook weer foutloos rond wat 2 winstpunten
betekende. 

Wiepkje Fennema ging met Lipkje van Bommel-
steijn naar Koudum en reed daar 2 proeven.In de
eerste proef behaalde zij in de klasse B 180 punten
en in de 2e 183 punten. Zij kan weer 2 winstpunten
bijtellen. 

Sanna v d Heide ging kwam met Minke vd Blokken
uit in Koudum en won de 2e prijs in de klasse M1
met 182 punten.

Voetbalprogramma

Sporthal
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Craptellica, het ultieme eerbetoon aan Metallica!

Craptellica is een van de beste Metallica tribute
bands in Nederland. Een professionele band die
de live Metallica ervaring met techniek en precisie
naspeelt. Craptellica is 100% about the music,
dus verwacht geen copy cat. 

De band is opgericht in 2008 voor een eenmalig
optreden op een plaatselijk festival. Sindsdien is
Craptellica uitgegroeid tot een serieuse act en
heeft het een prominente plaats in de Neder-
landse Tribute-scene ingenomen. De show duurt
ruim 90 minuten en is voor de vele fans herken-

baar van begin tot einde. Craptellica komt uit de
regio Leiden. De huidige line-up: - Stefan Brand
(gitaar / zang) - Bart Schoenmaker (gitaar / backing
vocals) - Chris Brand (drums / backing vocals) -
Richard Olyerhoek (bas / backing vocals) Laat
Craptellica je meenemen op een reis door 25 jaar
van de beste metal ooit gemaakt! Mis dit metal
feest niet en zorg dat je er bij bent zaterdag
avond aanvang 22.30 in Swing Café September
te Workum entrée 5 euro. 
Meer info www.swingcafeseptember.nl 
CRAP UP YOUR ASS!

Koninklijke De Vries Scheepsbouw heeft in 2005
de productiefaciliteiten en zeventig werknemers
van de voormalige Amels werf in Makkum
overgenomen en heet nu De Vries Makkum.
Dit bedrijf bouwt zeer luxe zeegaande jachten
met een lengte vanaf 75 meter. Op dit moment
heeft DVM ongeveer 180 werknemers in dienst.
Een erg interessant bedrijf dus voor de studenten
Bedrijfseconomie met de minor Intergraal
Bedrijfseconomisch Management. 

Speciaal voor deze 22 studenten was er dan ook
een excursie georganiseerd naar DVM op
woensdagmiddag 11 november. Allereerst kregen
de studenten een presentatie van John Blaauw
(controller) over het bedrijfsprofiel van DVM. Na
deze presentatie kwamen Tom (27) en Rein (24),
twee vierdejaarsstudenten van de NHL, aan het
woord. “We wilden een Administratieve Organi-
satie en Interne Controle (AO/IC) opdracht doen
en kwamen zo bij De Vries Makkum terecht”,

aldus Rein. In de presentatie die de twee studenten
gaven, ging het over hun eigen project: My Alcor.
Dit is een jacht dat in het bedrijf ook wel bekend
staat als ‘de leerlingenboot’. My Alcor wordt
namelijk (onder begeleiding) gerenoveerd door
25 studenten vanuit verschillende MBO-opleidin-
gen. Tom en Rein zorgen er voor dat de jacht
binnen het budget verbouwd wordt en zijn de
controllers van dit project. Na dit studenten-
verhaal moest er natuurlijk even in de werf
gekeken worden bij een jacht van maar liefst 88
meter lang! Met zwembad, hamman, sauna,
fitnessruimte, kapsalon en trimsalon. Tom en
Rein gaan ook nog eens afstuderen bij DVM.
“Dit is voor ons een uitgelezen kans om heel
veel te gaan leren op het gebied van een control-
lerfunctie”, vertelt Rein. “Los daarvan is DVM
een reuze interessant bedrijf waar bijzondere
dingen gebeuren, er komen hier heel exclusieve
producten tot stand. Wie weet ligt hier in de toe-
komst een baan voor ons in het verschiet.” 

De leerlingenboor in Makkum

(eigen foto)

(eigen foto)
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TE KKOOP

Bleekstraat 9
MAKKUM

Royaal winkelpand 
in het centrum 
van Makkum.

Vraagprijs:
 225.000,00 k.k.

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

Spartamet electro-start met kenketen. De fiets
is nog i.g.st. kleur donkergroen vr.pr.  175.-
n.o.t.k., tel. 06-36175115

Prima ski’s Blizzards 1.85 voor schoenmaat
ongeveer 39-41,  10.-; Warme winterlaarzen
van Olangs type Canadian maat 39 (iets te
groot gekocht), paar uur gedragen, waren  65.-
, nu voor  25.-, tel. 0515-232272

Wegens overcompleet ter overname 2 x 1 pers.
traagschuimmatras 80x120 cm. i.g.st.  50.-
per matras, tel. 0517-532199

Klein model biljart 1.00mx1.10m.  25.-; 
tel. 0515-579312

Zonnehemel Alisun 12 lampen t.e.a.b., 
tel. 06-36275895

Mooie damesfiets slechts 1 jaar oud 28 inch.
kleur blauw/zilvergrijs metalic met 6 versn.
heerlijke lichte fiets merk Ranger vr.pr.  200.-
n.o.t.k., tel. 06-36175115

Dell kleurenprinter  10.-, werkt prima,
alleen toner erbij kopen, tel. 0515-232272
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VVrriijjddaagg 88 jjaannuuaarrii 22001100 

14.00 uur Officiële opening

14.00 - 14.30 uur Toespraken

14.30 - 16.00 uur Optreden Triolala

15.00 uur Oplaten ballonnen schoolkinderen

15.15 uur Onthulling kunstwerk 

gemaakt door de schoolkinderen

15.00 - 16.00 uur Ontvangst ouderen

15.00 - 16.00 uur Optreden Nostalgia.

19.30 - 01.00 uur Openingstuk Doarpskrite Makkum 

met muzikale begeleiding

ZZaatteerrddaagg 99 jjaannuuaarrii 22001100 

10.00 - 16.00 uur Open dag + avond

Draaiorgel/skydancers buiten.

10.00 - 16.00 uur Opening Peuterspeelzaal en BSO

10.00 - 16.00 uur Otto Gielstra met foto’s en film 

Ald Makkum 

11.00 uur Poppentheater Roosmarijn 

voor de kinderen

11.00 - 15.00 uur Demonstraties verenigingen

Tussendoor muzikale omlijsting.

15.00 - 16.00 uur Happy hour voor Makkum

19.30 - 02.00 uur Makkumer Night of the Proms 

door Hallelujah + afterparty

Vrijdag 8- zaterdag 9 januari 2010

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

GRATIS AF TE HALEN

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

Partij zwerfkeien, tel. 0515-231906

Box, ideaal voor oppasadres of voor buiten,
tel. 0515-232551

Gouden ring, omgeving Rabobank, tel. 0515-
232294

“Leuke oppas” voor af en toe een avond door
de week of in het weekend bij ons thuis.
Graag bellen voor een kennismaking, tel.
0515-433607

GEVONDEN

GEZOCHT
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