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Drie jubilarissen bij Loonbedrijf van der Meer

* v.l.n.r. Directeur Catrinus van der Meer, Cornelis Elgersma, Andries Postma en Rienk Hoekstra,
geflankeerd door een  trio dames.

Makkum – Als je 25- of bijna 40 jaar bij het-
zelfde bedrijf gewerkt hebt, dan is het wel even
tijd om hier bij stil te staan. Drie werknemers bij
het loonbedrijf Van der Meer in Makkum werden
afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet, in
hotel restaurant De Prins. De heren werden toe-
gesproken door de huidige directeur Catrinus
van der Meer. 

Het is Lammert Steiginga uit Exmorra –geboren
in 1948- die bijna veertig jaar in dienst is geweest
bij het Loonbedrijf Van der Meer. Vorige maand
is hij met de VUT gegaan. Destijds is hij aan-
genomen door Gatse van der Meer als leerling
machinist. Eerst op de mobiele kraan en later
overgestapt op de rupskraan. Lammert werd
veel gevraagd door uitvoeders op de werken en
hij heeft nooit één dag gemist. Jammer dat je
weg gaat, het ga je goed, zei Van der Meer.

Rink Hoekstra (46) uit Bolsward is begonnen als
trekkerchauffeur, vervolgens is hij opgeleid tot
kraanmachinist en sindsdien is hij vele jaren een
bekwame en overal inzetbare machinist.

Cornelis Elgersma uit Wons (45) is begonnen als
trekkerchauffeur, maar hij toonde veel belang-

stelling voor de laadschop. Dit alles heeft er toe
geresulteerd dat hij nu een heel goed machinist
is. Ook de aannemers zien Cornelis graag op de
werken.

Andries Postma (53) uit Exmorra is begonnen
als leerling kraanmachinist, hij heeft zich ont-
wikkeld en gespecialiseerd op de rupskraan.
Liefst grote bulten en grote werken is zijn
motto! Het werkterrein van Andries ligt in
geheel Noord Nederland.

* Directeur Van der Meer speldt Lammert Steiginga
de bondsspeld op, met naast hem zijn vrouw.

De eerst volgende Makkumer Belboei verschijnt op 6 januari 2010

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Info Familieberichten
Kerkdiensten
donderdag 24 december
- Van Doniakerk Oecumenische

Kerstnachtviering 21.30 uur ds. J. van Olffen,
m.m.v. Jan Sterenberg, orgel; Rianne Stellingwerff 
en Aukje van der Meer

- Cornwerd – 20.00 uur
Oecumenische Kerstnachtviering, ds. pastor G. Visser

- R.K. Kerk Kerstnachtviering 20.30 uur
pastor C. Huitema

- Doopsgezinde Gemeente 21.30 uur
Oec. Kerstavond

1e Kerstdag vrijdag 25 december
- Van Doniakerk 9.30 uur

pastor G. Visser en ds. J. van Olffen
- Baptisten Gemeente dienst te Workum 10.00 uur

br. D. Tamminga, Makkum
- Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur

da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
- Kasteeltje 17.00 uur

Kerstfeest van de zondagschool ‘club de Bouwers’
m.m.v. Doopsgezinde mini koor o.l.v. Handré Hieu

zondag 27 december
- Van Doniakerk 9.30 uur

pastor G. Visser                                  
- R.K. Kerk   9.30 uur

gezamenlijke viering te Workum
- Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur

br. J.v.d. Burgh, Heerenveen 

Oudejaar donderdag 31 december
- Van Doniakerk 19.30 uur

ds. J. van Olffen
- Baptisten Gemeente dienst te Workum 19.30 uur

br. D. Tamminga, Makkum
- Doopsgezinde kerk 19.00 uur

Oudejaarsdienst da. C.J.M. Borgers

zondag 3 januari
- K.C. Het Anker 9.30 uur

ds. J. van Olffen, HA
- Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur

br. D. Tamminga, Makkum
- Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur

zr. M.L. de Jong, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
25 december 1e Kerstdag
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494

26 december 2e kerstdag en 27 december
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Nieuwjaarsdag 1 januari
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

2 / 3 januari
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

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

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

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 tandartspraktijk

25 t/m 28 december
Tandartsenpraktijk S,. van Houten, 
Reinier Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049

28 december t/m 1 januari                                            
Tandartsenpraktijk Dentwork, 
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345

2 en 3 januari
Tandartsenpraktijk Tandheelkunde Wiersma, 
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- 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

Beste Dorpsgenoten

Na een verblijf van 9 maanden in de Ielânen
ga ik in Januari 2010 verhuizen naar een
kleinschalige woonvorm in de:
Anna Paulownastraat 31, 
8606 XN kamer 31-3 in Sneek.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
die op wat voor manier dan ook aan mij
gedacht heeft in de afgelopen periode.

Bij deze bedank ik ook voor alle lidmaat-
schappen.

Tevens wens ik iedereen fijne kerstdagen
en een sprankelend 2010 toe.

Groeten Koos van Dijk.

Verdrietig, maar met veel goede herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze
zwager en oom 

Eelze Haagsma
Wij wensen Jetske, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.

Willy en Karst
Harmen 
Tiny en Jaap
Boukje 
Pieter en Akky
Jappy en Siepy
Jellie 
Wiepkje en Sjabbo
Rommert en Liesje (Riekje )
Harmen

en oomzeggers

Makkum, 10 december 2009

(rectificatie)

24-12-1959              24-12-2009

Lieve Sarah,
Hier nog een kleine, onschuldige meid, 

Vandaag Sarah, waar blijft de tijd? 
We wensen je alle goeds voor de komende jaren, 
En hopen dat je nog eens 50 jaar zult vergaren!

Hartelijk gefeliciteerd!

Willem & Marian
Harry

Durk & Winnie
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Riperkrite Kaas, 500 gram.................................................4.95
(met knoflook, bieslook, selderij)
Coburger Ham.........................per pakje 25 cent korting
Campina Roomboter, 250 gram.........................................1.29
van de Warme Bakker
Witte Kadetten................................................nu 5+1 gratis

Pickwick Ceylon Thee, 20x4 gram....................................1.25
Spruiten, net 500 gram...............................................89 cent
Bildstar Aardappels, 5 kilo........................................voor 1.99
Galia Meloen........................................................per stuk 1.89
Deep Blue Tonijn, blik 185 gram...............................89 cent
v/d Meulen Melba Toast, 100 gram............................69 cent
Huismerk Wijnen, 0.75 liter..........................................nu 2.59

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboer
Aanbiedingen geldig van week 51 t/m 52
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Agenda
woensdag 23 december
Makkum – “Het Anker” (Buren 19) 14.00 uur
NUT-organiseert voor kinderen van 4 t.e.m. 8 jaar,
de kindervoorstelling “Draaioargellân”

vrijdag 25 december (1e kerstdag)
Makkum – start Plein v.a. 06.00 uur 
Kerstzang door de straten van het dorp, 
m.m.v. muzikanten van muziekver. “Hallelujah

zaterdag 26 december
Witmarsum – “Otterbar” v.a. 14.00 uur 
kerstbiljarten

maandag 28 december
Makkum – HCR “De Prins” 19.45 uur 
jaarlijks Oudejaar kaarten t.w. Klaverjassen
en Schutjassen, tevens de jaarlijkse verloting

dinsdag 4 januari  
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaarten 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 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 vrijdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur. Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Uit eigen regio
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

 Babi Pangang
 Kip Feng Sheng
 Kerry Ko
 Witte rijst
2 pers.   12.50

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Tuinders zijn ongerust en wethouder onthutst
over de gang van zaken
Witmarsum - De mensen die een volkstuin aan
de Rondweg in Makkum hebben dachten dat
alles voor elkaar was. Voorafgaande aan de raads-
vergadering bleek dit niet helemaal het geval te
zijn. Ze hebben vele vergaderingen met de wet-
houder gehad en iedereen leek tevreden. Groot
was de verbazing toen in de week voorafgaande
aan de vergadering van de raad ineens andere
tekeningen voor het licht kwamen. Age Tolsma
wilde graag weten hoe dit nu helemaal in elkaar
zit en belde en mailde met de betreffende
ambtenaar. Er zou een herziene tekening komen,
zoals afgesproken was. Dit gebeurde niet.

Namens de volkstuinen vroeg Age zich af of
men bij de gemeente de mensen van de tuinen
wel serieus neemt. Ook bij de raadsleden was
verbazing. Alles zou toch in goed overleg
geregeld zijn. De Wethouder was zelfs boos
over de gang van zaken en vertelde dat de
afspraken met de volkstuinmensen duidelijk
waren. Zoals het afgesproken is, moet het uit-
gevoerd worden De gesprekken met de mensen
van de tuinen waren goed en dat moet ook
zo blijven. Het is modderig hoe men nu met de
kaarten omgehannest heeft, waren de woorden
van Wethouder Boersma.

Geen geld voor aanleg parkeerterrein MFC Makkum
Witmarsum - Aan het eind van de laatste
vergadering van de raad dit jaar stelde de PvdA
nog enkele vragen. Zij willen graag weten hoe
het met de aankoop van het gebouw aan de
Zeedijk gesteld is. Voor het bestuur van Nieuw
Maggenheim is het heel belangrijk om te weten
hoeveel dit gebouw op gaat brengen. Zij hebben
geen geld meer voor de aanleg van een parkeer-
terrein nabij het nieuwe MFC. Dit moet  60.000,-
kosten en dat geld is er niet. Als de gemeente nu
even haast maakt en nog voor de Kerst kan zeggen
wat de prijs is en liefst ook nog meteen over-

maken, dan kan voor de opening in januari 2010
het parkeerterrein er ook komen. Wethouder
Sinnema kon de PvdA niet blij maken. Er zijn
momenteel twee taxateurs aan het kijken wat de
waarde van het gebouw is. Eén van de gemeente
en één van de Stichting. Zolang zij nog geen uit-
slag hebben kan er geen beslissing komen en moet
bekeken worden of het allemaal wel haalbaar is.
De Wethouder weet dat er geen dekking voor het
parkeerterrein was en nog steeds niet is en ziet
op korte termijn geen oplossing. Het geld zal in
ieder geval nu niet van de gemeente komen.

Geen financiën van gemeente voor Aula in MFC
Witmarsum - De raad en het college hebben van
de begrafenisvereniging uit Makkum een brief
gekregen waarin ze vragen hoe het staat met de
aula die door bezuinigingen weggemoffeld is in
het MFC. Er is nu toestemming gegeven om aan
de westzijde een aula te maken. Dit gaat de
begrafenisvereniging veel geld kosten, wat ze
niet heeft. Voorheen was er ruimte in Avondrust,
maar deze is voor andere zaken nodig, en het
vertrek hier gaf ook al de nodige problemen.

Gelukkig bood de Doopsgezinde Kerk aan om
gebruik te maken van de kerk, als dit nodig was.
Dankzij de moderne technologie besluiten steed
meer mensen om de overledenen thuis op te
baren tot aan de begrafenis. 

Vanuit de gemeente zal voorlopig geen geld
komen voor de aanbouw bij het MFC. De finan-
ciële onderbouwing van de aanvraag van de
begrafenisvereniging was niet voldoende.

Windmolen weg, windmolen terug in Zurich
Zurich - Nabij het restaurant te Zurich heeft
minister Cramer tijdens het in werking stellen
van de vier grote windmolens een kap van een
bestaande molen verwijderd. Dit gebeurde omdat
alle solitaire windmolens nabij de Afsluitdijk
geruimd moesten worden. Ineens blijkt dat er op
een betonnen onderstel, wat nog niet verwijderd
is, ineens weer een molen geplaatst gaat worden.
Johannes van der Burg sprak de raadsleden maar
weer eens toe en vroeg hoe dit nu allemaal zo
maar kan. Als voor deze plaats nu een bouw-
vergunning afgegeven wordt heeft minister
Cramer waarschijnlijk de achternaam met drie

letters. Ze staat eigenlijk een beetje voor …  het
antwoord van de wethouder op deze vragen was
dat dit een soort proefopstelling wordt voor en
nieuw soort molen die het uiterlijk heeft van een
reclamezuil. De hoogte is maximaal 10 meter en
het heeft een kubus achtige vorm. Eén zijde is
open en die vangt de wind. Het wordt een tijde-
lijke vergunning en het kan op de betonnen
onderlaag van een verwijderde molen. Dit beton
hoeft niet geruimd te worden. Oud-raadslid
Hilarides zal het hiermee niet eens zijn, omdat
hij altijd gepleit heeft voor alles opruimen, bij
verwijdering van oude molens. 



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 23 december 2009

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Let Op !!!       Let Op !!! 
Morgen donderdag 24 december 

zijn wij aanwezig.

Zaterdag 2 januari zijn we gesloten. 

Wij wensen iedereen fijne Kerst
en een gelukkig 

en gezond 
2010 toe.

Alvast voor de feestdagen

Gieser Wildeman stoofperen 
of Goudrenetten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Reünie 5e klas Christelijke lagere school 1962/1963 Makkum

*  v.l..n.r. staand: Sika Kampen, Elly van der Kooy, Fred Postma, Anneke Hoekstra, Reini Broersma,
Annie Hogendorp, Willem Boorsma, Hotze Oosterhaven, Ineke Hartog, Meester Pel, Gerben de
Witte, Siete Horjus, Bonnie Hoekstra, Klaske Oostenveld, Geertje op de Hoek.
Zittend: Hennie Metselaar, Gerrit Terpstra, Ineke de Boer, Riemie Hogeboom, Hotze Elgersma,
Hiekje Grasman, Douwe Kamstra, Jannie Hellingwerf, Rika Bekkema, Cees Amels, Hein Risselada.

Makkum - Door een toevallige ontmoeting van
Sika en Hein in het voorjaar van 2009 in het
ziekenhuis te Sneek (slechts op bezoek!) is het
idee geboren om een reünie te organiseren. Na
veel speurwerk, zoals gezoek op internet en met
de hulp van de moeder van één van hen, en de
stuwende kracht van Bonnie is het aantal deel-
nemers gekomen op 25 reünisten. En dan is het
zover, onlangs was er de reünie bij Gasterij
Hennie van Richt. Het organiserend trio legt
eerst een bloemstuk bij het graf van onze bij een
verkeersongeval omgekomen klasgenote Leentje
Folkertsma in Cornwerd.

Om half drie begint het feest bij Hennie en vol
spanning wachten we op de gasten. De eerste komt
en woont het verste weg, n.l. Hotze Elgersma,
helemaal uit Canada over gekomen, super! En
dan druppelen de anderen ook binnen. Allemaal
heel erg enthousiast en van: hé jij bent niet
veranderd of: goh ik herkende je écht niet!
Eigenlijk heel raar; je ziet elkaar 47 jaar niet en
bent toch direct weer heel vertrouwd met elkaar.

Elkaar uit het oog verloren in de tijd van kalver-
liefdes en elkaar weerzien in het tijdperk van
pakes en beppes. Het is een echte ‘kletsmiddag/
avond’ geworden met koffie en later een borrel
en een heerlijk warm en koud buffet, heel goed
en vooral lekker!!! Met dank aan Hennie en zijn
medewerkers. Tijdens de fotosessie (door onze
eigen hoffotograaf Jan Werkhoven) ontbrak ook
meester Pel niet, wat het plaatje natuurlijk com-
pleet maakt. We ervaren het als heel bijzonder,
dat de meester na 47 jaar in ons midden mocht
zijn in redelijk goede gezondheid en dat hij deze
reünie dus nog mee mag/kan maken.

Dit samenzijn was heel erg gezellig en is voor
iedereen een erg leuke herinnering. Voor herha-
ling vatbaar en daarom doen men het over 5 jaar
nog eens dunnetjes over, wederom bij Hennie
fan Richt.

Het organiserend trio bestond uit: 
Sika Kampen, Koudum; Bonnie Hoekstra,
Makkkum en Hein Risselada, Wijchen.

Pingjum - Op donderdag 24 december a.s.
vanaf  20.15 uur is er in het kader van de maan-
delijkse bijeenkomsten met als naam “Kwesties“,
in het dorpscafé “ de Hollandse Kus aan de
Grote Buren 1 in Pingjum  “een inleiding over
de zorgboerderij te PLAK in Pingjum. Iedere
laatste donderdag van de maand wordt er een
onderwerp behandeld wat direct of indirect van
belang kan zijn voor eenieder die het aangaat of
daarin geïnteresseerd is. Deze avonden worden
goed bezocht en voltrekken zich in een ontspan-
nen sfeer waarin naast de inleiders ook voor
de bezoekers ruimte is te reageren, vragen te
stellen en dergelijke. Niet zelden leidt dit tot
een geanimeerde avond waarin iedereen zijn
zegje kan doen.

De kwestie op kerstavond betreft zoals gezegd
een inleiding over de zorgboerderij en dagvoor-
ziening te PLAK in Pingjum. Een vrij nieuwe
voorziening aan de rand van het dorp rond het
voormalige gereformeerde kerkje met aanpalende
ruimtes en land. De dagelijkse leiding, deze
avond vertegenwoordigd in de personen van
Alida en Johan van de Wal, vertellen de bezoe-
kers over de aard en vorm van deze voorziening
en de relatie met het dorp en de omgeving en zijn
bereid ook vragen hierover te beantwoorden.
Dus komt allen naar café de Hollandse Kus voor
deze avond. Zonder twijfel is het een goede aan-
leiding om de Kerstavond rond een dergelijk
onderwerp met elkaar door te brengen. De toe-
gang is gratis.

Inleiding over zorgboerderij ‘te Plak’
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Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
maandag 28 december a.s.
t/m zondag 3 januari 2010

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770 - praktijk@dierick.nl

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

Wij wensen allen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2010!!!

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

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Verloskundigen gaan in Makkum van start

* Alice Postma-de Wit en Jantine Vogelzang (rechts)

(eigen foto)

Makkum - Graag willen wij ons aan u voor-
stellen. Wij zijn Alice Postma-de Wit en Jantine
Vogelzang, verloskundigen uit Bolsward. Zoals
u al eerder in de Belboei heeft kunnen lezen,
nemen wij vanaf 1 januari 2010 de verloskundige
zorg over van de huisartsen. Voor u als cliënt
betekent dit dat u voor uw zwangerschaps-
controles, bevalling en kraambedcontroles voor-
taan niet meer naar de huisarts gaat, maar bij ons
onder zorg zult zijn. Voor de zwangerschaps-
controles kunt u op maandagochtend bij ons

terecht in Makkum. Wij houden dan spreekuur
in de praktijk van Dr. Steenhuizen. Op woens-
dagochtend zitten we in de huisartsenpraktijk
De Tjasker te Witmarsum. 

Voor meer informatie kunt u onze website
bezoeken www.verloskundigenbolsward.nl. 
Voor het maken van een afspraak of vragen kunt
u ons bereiken op 0515-572804 of u kunt mailen
naar mail@verloskundigenbolsward.nl 
Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Makkum - Beach Resort Makkum geeft
Burggraaff Bouw Leeuwarden wederom opdracht
voor verdere uitbreiding 5-sterren bungalowpark
met o.a. de bouw van 8 zeer luxe 12-persoons
vakantievilla’s. Naast een aantal andere opdrachten
heeft Beach Resort Makkum aan Burggraaff
Bouw b.v. te Leeuwarden opdracht gegeven voor
het bouwen van een nieuwe serie van 8 zeer luxe
vakantievilla’s voor 12 personen. Deze nieuw-
bouw is een vervolg op de bouw van 11, 10-per-
soons vakantievilla’s welke dit voorjaar  gerea-
liseerd is. Het project is gefinancierd door
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

5-sterren woningen voor een 5-sterren park
Beach Resort Makkum is een 5-sterren bungalow-
park. De indeling en uitrusting van de vakantie-
woningen is dan ook van een zeer hoog niveau.
Naast een zeer ruime living met o.a. open haard
en keuken van alle gemakken voorzien is er op
de begane grond een grote slaapkamer met bad-
kamer. Op de verdieping zijn o.a. 5 slaapkamers
en een royale badkamer, met o.a. 2 inloopdou-
ches, ligbad, enz. Er is op de verdieping ook een
aparte w.c. De villa’s hebben een klassieke uit-

straling en zijn buitengewoon energiezuinig.

Snelle bouw maakt start verhuur voor het
hoogseizoen mogelijk
De dit voorjaar opgeleverde serie van 11 vakan-
tievilla’s werd in een recordtijd van ruim 100
werkdagen gerealiseerd. De populariteit van de
luxe villa’s is zo goed dat de woningen praktisch
het hele jaar bezet zijn geweest. Ook de nieuwe
serie van 8 vakantievilla’s wordt zeer snel gere-
aliseerd. Beoogde oplevertijd is in de maanden
maart en april zodat de woningen bij de start van
het hoogseizoen (april) in de verhuur kunnen.

Burggraaf Bouw BV en Beach Resort
Makkum; een goede combinatie
Burggraaff produceert de woningen in haar
fabriek in Leeuwarden. Zowel de bouwmethode
(30% minder CO2) als de woningen zelf zijn
zéér energiezuinig. Dit spreekt de directie van
Beach Resort Makkum bijzonder aan. Daarnaast
streeft Beach Resort Makkum naar een zo hoog
mogelijk niveau van vakantiebeleving. De uit-
straling en kwaliteit van het Burggraaff huis
sluiten hierbij naadloos aan. 

Uitbreiding 5 sterren bungalowpark Beach Resort Makkum
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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!!!

Eindejaarsfeest Us Stek
Makkum - Caravan Us Stek organiseert zoals ieder
jaar weer het oud en nieuw-feest voor Makkumers
nabij het Kaatsveld in Makkum. Dit jaar wordt het
een jaren ’90 feest waarbij muziek en kleding uit dit
illustere tijdperk centraal staan. De jaren ’00 laten
wij achter ons en het is de bedoeling om feestend
de jaren ’10 in te duiken. Hoe kan dit beter door
weer een beroep te doen op de succesformule van
vorig jaar: DJ KC en Friends. Voor diegene die er
vorig jaar niet bij waren: deze muziekmeesters onder
leiding van Cees Jaspers zorgen voor een wervelende
show met diverse live performances, vele specta-
culaire licht en showelementen en legio prijzen te
winnen. Bijna iedere bezoeker loopt de tent uit met
een geschenk van de DJ’s! 

Dit jaar wil de organisatie benadrukken dat kaarten
tevens aan de deur verkrijgbaar zijn. Voor alle leef-
tijden en voor ieder wat wils, er wordt op dit moment
koortsachtig gewerkt aan een onvergetelijke nieuw-
jaarsnacht. Heb jij de jaren ’90 ook bewust meege-
maakt en had je misschien toen wel zo’n fijn matje
in je nek en 2-Unlimited op je walkman? Of was je
meer van Nirvana of toch de Wu-Tang-Clan. Het
maakt niet uit, alles komt voorbij deze avond. Als
je gaat, schroom dan niet om je gepast te kleden. Trek
dan bijvoorbeeld die foute Cavello-broek met een
paar lekke Nike-Air-Max aan of een Dready-trui of
dat mooie Slayer-spijkerjack met Arafat-sjaal. Voor
de mooiste creatie uiteraard schitterende Prijzen!
Muzikaal wordt het nieuwjaarsbal een feest der her-
kenning waarbij de hits van de jaren ’90 de boven-
toon voeren. Maar DJ KC kennende knallen er vast
ook weer enkele hits uit de ’70 en ’80-er jaren door de
boxen. Nieuwsgierig? Kom dan gewoon langs op
nieuwjaarsnacht vanaf 00.30 uur in het feestpaviljoen
nabij kaatsveld en ijsbaan. Kaarten zijn vooraf ver-
krijgbaar bij leden van de keet en bij de Jumbo. Op
de avond zelf voor dezelfde prijs aan de deur ver-
krijgbaar. Alvast tot 31 december – 1 januari!
Caravan Us Stek
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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

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

Illegaal vuurwerk; Weet waar je mee bezig bent!
Waren het de Chinezen of de Bengalen?
Eeuwenlang golden de Chinezen als de uitvinders
van het vuurwerk. Maar wellicht is het Chinese
vuurwerk het resultaat van een vroegere ontdek-
king in Bengalen. Vroeger diende het vuurwerk
ervoor om de boze geesten te verdrijven. Rond
de jaarwisseling moest er veel lawaai gemaakt
worden om de boze geesten te verdrijven.

(Bron: Kennislink)

Iedereen heeft wel eens een rotje of een gillende
keukenmeid afgestoken tot plezier en ergernis
van vele mensen. Vuurwerk is mooi en is leuk ...
maar is ook levensgevaarlijk. De tijd van het
kopen van vuurwerkwerk om de hoek bij de
fietsenmaker is geweest. De laatste jaren zijn de
vuurwerkregels verscherpt. 

Stop Illegaal vuurwerk, maak melding!
Illegaal vuurwerk is vaak veel zwaarder en
reageert veel heftiger dan legaal vuurwerk.
Daarnaast is het gewoon levensgevaarlijk voor
de gebruikers maar ook de omstanders. Reden te
meer om de invoer en handel van dit vuurwerk
uit te bannen. Mocht je vermoedens hebben van
handel in illegaal vuurwerk kunt u contact op-
nemen met de politie via 0900-8844. Ook kun
je gebruiken maken van de Meld Misdaad
Anoniem lijn onder nummer 0800- 7000.  Vaak
voldoet zwaarder vuurwerk niet aan de Nederlandse
regelgeving aan de veiligheidseisen. Het vuur-
werk is doorgaans gevaarlijk en kans op onge-
lukken is vele malen groter. Zo moesten in de
periode 23 december 2008 tot 3 januari 2009
790 mensen zich onder behandeling stellen bij
de Spoedeisende Hulp en ziekenhuizen. Daarom
is het verboden om illegaal vuurwerk te kopen,
te verkopen en het in bezit te hebben. Ook het
opslaan, vervoeren, afsteken of illegaal invoeren
van dit vuurwerk is strafbaar gesteld.

Hoe herken je illegaal vuurwerk:
*Meestal is er geen Nederlandse gebruiks-

aanwijzing aanwezig 
*Het vuurwerk bevat te veel kruit 
*Het vuurwerk bevat “flash” 
*Het knalvuurwerk heeft een strijkkopje 
*De knal van het vuurwerk is te hard 

(meer dan 156 dB) 

Boetes 
In het buitenland mogen lawinepijlen, 100.000

klappers niet meer worden verkocht zonder
geldig bewijs van de Kamer van Koophandel.
Grote strijkers zoals doodskopstrijkers mogen
helemaal niet worden verkocht. Toch worden
regelmatig mensen aangehouden die de regels
aan de laars lappen. Het komt zelfs voor dat
ouders strijkers, vlinderbonnen en nitraatbommen
voor hun kinderen kopen. In andere gevallen
worden grote hoeveelheden vuurwerk, voor de
handel in de woning of garages aangetroffen.
Mensen die worden aangehouden, krijgen dikke
boetes omdat dit bezit onder de Wet Econo-
mische Delicten valt. De bezitter of houder van
dit vuurwerk wordt vele malen zwaarder gestraft
dan gewoonlijk. In de meeste gevallen worden
geldboetes geëist van duizenden euro’s. Voor het
in bezit hebben van dit vuurwerk, anders dan
voor de handel, worden geldboetes gegeven van
honderden euro’s. Dit hangt van de hoeveelheid
af. De schade die door afgestoken (zwaar) vuur-
werk wordt veroorzaakt, moet uiteraard worden
betaald. Als je schade veroorzaakt aan andermans
eigendom dan ben je dus ook verantwoordelijk.

Halt
Voor minderjarigen ligt de situatie even anders.
Ben je tussen de 12-en 18 jaar en je wordt door
de politie aangehouden, dan wordt je naar Bureau
Halt gestuurd. Daar krijg je een straf krijgt om je
fout weer goed te maken. Voldoe je hier niet aan,
dat wordt het proces-verbaal alsnog opgestuurd
naar justitie. www.haltnoordnederland.nl 

En toch kan het veilig.....
Toch zijn er manieren om verantwoord vuur-
werk te kopen en af te steken. Koop daarom
goedgekeurd vuurwerk met een Nederlandse
gebruiksaanwijzing. Je kunt dit vuurwerk alleen
kopen op 29, 30 en 31 december. Ook dit vuur-
werk kan schitterend zijn. Het is veilig wanneer
je het goed afsteekt en bewaard.

Tips
*Maak vuurwerk nooit open 

en ga niet experimenteren met vuurwerk 
*Bewaar je vuurwerk op een veilige droge plaats, 

buiten bereik van kleine kinderen 
*Let tijdens het afsteken op dieren 

die op straat lopen. 
*Na het afsteken, ruim de rommel op. 

Buurtagent Jeroen van de Wouw

Ljouwert - Jan Wiebe Koster(55) fan Ljouwert
wurdt de nije direkteur/bestjoerder fan Stichting
Omrop Fryslân. Koster wennet yn Ljouwert en
wurket op it stuit yn Grins as direkteur/bestjoerder
fan skoallingsmakelder RBO Groningen. De
beneaming troch de Ried fan Kommissarissen
fan de Omrop giet op 1 maart yn.

Koster hat nei syn HBU-oplieding karriêre makke
by it Arbeidsburo, earst yn Ljouwert en letter as
plakferfangend direkteur by it Regionaal Bureau
Arbeidsvoorziening Noord Nederland. Yn 2000

is hy oansteld as regionaal direkteur fan
Arbeidsvoorziening Gelderland. By de gemeente
Maastricht wie hy letter direkteur Sociale en
Economische Zaken. Fan 2004 ôf keas Koster
wer foar it Noarden, earst as direkteur Educatie
fan it Noorderpoortcollege yn Grins en dêrnei as
direkteur/bestjoerder fan it RBO dêr. 
By de Omrop folget Koster Roel Cazemier op,
dy’t boargemaster fan Dinkelland wurden is.
Sûnt 1 septimber hat de Omrop in tydlik direkteur,
Harm Wondaal, earder foarsitter fan de Ried fan
Kommissarissen.

Jan Koster wurdt nije direkteur Omrop Fryslân
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Overlast? Vernielingen?
Maak melding en doe aangifte!
In Fryslân willen we een vooral een gezellige
jaarwisseling, zonder brandstichtingen, vernie-
lingen en geweld. Veel gemeenten zijn lokaal en
actief om er leuke en gezellige feestjes van te
maken om het nieuwe jaar in te luiden. Toch
treffen komen burgers vaak van een koude kermis
thuis. In hun straat of op hun erf zijn grootschalige
vernielingen gepleegd. Maar ook bushokjes,
verkeersborden, brievenbussen moet het ontgelden,
vaak door het gebruik van illegaal vuurwerk.
Jaarlijkse vele kosten voor gemeentes die uitein-
delijk indirect weer bij de burgers terechtkomen.

Van diverse burgers, buurtgenoten en benadeelden
krijgt de politie te horen waar vernielingen worden
gepleegd of waar veel overlast is geweest. Het
probleem is dat er geen meldingen en aangiftes
worden gedaan als er een vernieling plaatsvindt of
plaats heeft gevonden. Hierdoor heeft de politie
geen instrument om te kijken waar en wanneer
een vernieling plaatsvindt of waar vaak overlast
is. Om dit te veranderen is de burger aan zet.
Zonder de hulp van u staan de gemeente en de
politie machteloos. De burger kan helpen door:
> Maak melding van overlast en vernielingen: 
> bel met de politie via 112, 

want met 112 daar pak je ook daders mee
> Schrijf gegevens en signalement 

van de vernielers of overlastgegevens op
> Doe aangifte

Door directe melding: aanhouding op heterdaad!
Regelmatig kunnen de daders van bijvoorbeeld
vernielingen met vuurwerk van speeltuintoestellen
tijdens de oudejaarsnacht worden aangehouden
omdat buurtbewoners ervoor gekozen hadden
hier melding van te maken. Een goed signale-
ment helpt om de daders uiteindelijk te pakken.
Na hun aanhouding zullen ze opdraaien voor de
schade. U kunt uw meldingen doorgeven via:
112, Daar pak je ook daders mee. Tel. 0900-
8844. Aangifte via www.politie.nl/friesland.
Natuurlijk bent u ook welkom op het dichtstbij-
zijnde politiebureau

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Kerstgedachte; Onderweg naar morgen
En het geschiedde in die dagen. Zo begint het
Lucasevangelie over de geboorte van Jezus.
Het Kerstevangelie is bij de meeste mensen in
Nederland bekend en anders zal het via de
media dezer dagen nog vele malen verteld
worden. Tot de beesten in de stal, de herders
en de wijzen toe is dit Lucasevangelie al in
duizenden versies verteld. Het geschiedde
duidt er op, dat het al gebeurd was, ten tijde
dat Lucas deze gebeurtenis op schrift stelde.
Hij heft in vergelijking met de andere evange-
listen het meest gedetailleerde verslag gemaakt
van het Kerstevangelie. Het Kerstevangelie
het meest actueel in december. 

Anno 2009 is de serie
“GTST” en Onderweg
naar Morgen populairder
dan het Kerstevangelie.
Veel mensen kennen
zichzelf in de serie en in
rollen die de acteurs en
actrices spelen. Daarom
is het waarschijnlijk zo
herkenbaar. Soaps als
“GTST” en Onderweg
naar Morgen zijn het hele
jaar, alle dagen en vaak
jaren lang te zien. Het
verschil met het Kerst-
evangelie is, dat Josef en
Maria geen acteurs waren,
maar gewone eenvoudige
mensen, die de opdracht hadden om zich te
melden voor een volkstelling in hun geboorte-
plaats. Dat Maria zwanger was dat was niet
Josefs bedoeling geweest, maar de bedoeling
van God. God zelf had het scenario gemaakt
voor dit realistische gebeuren, en het decor
van dit alles was geen huiskamer met een
open haard, maar een stal met wat beesten en
een voerbak. En de latere mensen die erbij
kwamen waren eenvoudige schaapherders die
zelfs hun schapen in de steek lieten om op
zoek te gaan naar het kind in de stal. Zij waren
in de buurt zegt de bijbel, dus zo heel ver
hoefden ze niet te zoeken. Zij hadden dan ook
geen geboortekaartje gekregen, maar mooier
nog, een  “Hemelmacht” van Engelen had hun
aangezegd met het zingen van “Ere zij God in
den hoge“, en in de mensen een welbehagen.
Dit maakte hun nederig en zij knielden ter
plekke neer toen ze het kind vonden in de stal
met zijn ouders. Het kind lag in de voerbak van
de beesten. Wat doeken was het enigste wat
voorhanden was en waar het kind ingewikkeld
was. En dan de wijzen uit het oosten zij
hadden ook geen geboortekaartje gekregen,
maar volgden de ster die hun de weg wees. De
profeet Jesaja had het hun de geboorte van het
kind al aangezegd in het oude testament, het
boek van de profeten.

De tegenstellingen tussen de geboorte van
Jezus en de geboortes nu is een verschil van
2000 jaar. Onze pasgeborenen worden als
kleine prinsen en prinsessen verwelkomd, niet

alleen door de ouders en de rest van de familie
maar ook door de felicitatiedienst die langs-
komt met een pakket aan proefmonsters, en
informatie hoe droog een bepaald merk
papieren luiers wel niet is. Dat mag ook en
ieder kind dat geboren wordt is het waard om
zo welkom geheten te worden. Maar in die
voerbak daar lag een kleine koning in het stro.
De kraamvisite kwam van ver, namelijk uit het
oosten zij hadden ook geen geboortekaartje
gekregen maar waren afgegaan op een ster die
hun de weg wees naar de stal. Zij hadden de
meest kostbare geschenken bij zich die golden
voor die tijd. Wierook Mirre en Goud, en ook
zij knielden bij de voerbak neer en aanbaden

het kind. 

In de Katholieke kerk
hier in Makkum hangt in
een nis van de kerk een
icoon ”van Maria met
Kind”. Het is de Maria
van de altijd durende bij-
stand. Aan elke kant
bovenin de icon staat een
Aartsengel te weten:
Gabriel en Michael. De
engel Michael draagt de
speer, de stok met de
spons en het kommetje
waaruit Christus zou
drinken. Gabriel de
andere engel; draagt het

kruis, en heft daarbij de handen verstopt in de
mouwen, net of mag het kindje Jezus dat
Maria op de arm draagt niet mag zien wat hen
boven het hoofd hangt. Èen schoentje van het
kind hangt los aan zijn voetje, alsof de moed
hem nu als kind al in de schoenen is gezakt en
het schoentje er al van uit valt. Hij kijkt wat
angstig omhoog naar de engelen met de aan-
kondigingen over zijn latere lijden en sterven.
In de blik van Maria is te zien hoe zij de
toekomst voorvoelt van haar zoon, en hoe
verdrietig het haar maakt. 

Onderweg naar morgen, onderweg met bij je
geboorte al de aankondiging over je latere
lijden en sterven. Als mens zijn wij ook
onderweg naar morgen. Onderweg met ons
allen en op een weg, waarop we van alles
tegenkomen op die weg. Ziekte, lijden blijd-
schap, vreugde, verkeerde wegen, omwegen.
De wijzen uit het oosten gingen met een
omweg weer terug. Omdat ze doorhadden wat
Herodes voorhad met alle eerstgeborenen.
Wij kunnen niet alle wegen ontlopen die ons
van de weg naar het graf leidt, maar het maakt
wel uit of wij die weg gaan in het geloof dat
de kribbe en het kruis ons vergezellen op onze
levensweg. 

En onderweg van de Kerstnacht naar de
eeuwigheidsmorgen wens ik u gezegende
Kerstdagen.  

Gre Caarels

Een schrale wind schuurt
door de winkelstraat
Er wordt geduwd,gesjouwd,
en iedereen heeft haast
en het vertederend geluid van stille nacht
Vergezeld hen op de jacht.

De tijd loopt niet voorbij
Maar raast
We moeten meer
We hebben haast!!

Een man ,een vrouw, gaan langs de wegen
De lucht is koud,de wind is tegen
En af en toe hoor je haar vragen
Met zachte stem;
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja,t’is nog ver naar Bethlehem.

En in de drukke winkelstraat
Staat niemand stil
Maakt niemand plaats.
We moeten door
We hebben haast
De kaarten moeten nog geschreven
De kerstboom moet nog opgetuigd
De kerstnachtdienst begint
om kwart voor negen
Waarin de namaakengel juicht!!

Er loopt een Herder door de straten
Zijn handen hebben diepe gaten
Hij loopt tussen verdwaalde schapen
En niemand heeft Hem in de gaten
En af en toe hoor je Hem vragen
Met zachte stem;
Weet jij nog iets van Bethlehem

De tijd loopt niet voorbij
Maar raast
We hebben haast.

Zo gaat de mens zijn eigen wegen
Naar de onmogelijke vrede
Geen stille nacht,geen Engel juicht
Wie weet er nog wat kerst beduidt?

Een man, een vrouw, gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind is tegen.
Zo trekt de mens over de wegen
Op zoek naar Hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja,ja, t’is nog heel ver naar Bethlehem

O, God, laat mij toch kerstmis vieren
Zonder kaarten, zonder boom
Geef de tijd zijn eigen uren
En plaats in mij de nieuwe droom………..

Dat Uw Zoon ons is geboren
Dat wil ik op t’kerstfeest horen!! 

2008-12-08
hannie tamminga-kamstra.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510 / 233214

Oudjaarkaarten

Klaverjassen 
& Schutjassen

+ verloting

Maandag 28 december

Inleg  3,-
Inschrijving vanaf 19.00 uur

Aanvang: 19.45 uur

Damnieuws O.K.K.
Makkum – Het bevalt de dammers van OKK
best in de nieuwe dambond van de Zuid-
Westhoek. We hebben er nu drie wedstrijden
gespeeld. Na de 8-8 tegen Idskenhuizen en de
12-4 overwinning tegen Sneek speelde OKK
dinsdag gelijk tegen Elahuizen. Lange tijd stond
Makkum er goed voor en het leek er op dat
OKK deze wedstrijd wel zou winnen. Toen er
zeven partijen gespeeld waren was het 8-6 voor
OKK. Maar de laatste partij duurde erg lang. 

Van Schaick dacht door agressief spel ook de
laatste partij te winnen, maar moest toen de
andere spelers al beneden aan de koffie zaten,
toegeven dat alleen maar aanvallen toch verkeerd
kan uitpakken. Hij verloor en daardoor werd de
eindstand 8-8.

Uitslag:
Makkum Elahuizen
B. Tilstra       - I. Bruinsma    0-2
S. Tilstra       - J. van Berkum  2-0
G. Zijlstra      - R. van Gosliga  1-1
A. van Schaick   - S. Laffra       0-2
G. Mensonides    - W. Schaper     2-0
A. Wiersma       - L. Doorspleet   2-0
C. Kooistra     - D. Nagelhout    1-1
Sj. Mensonides   - G. de Jong      0-2

Eerder gespeelde wedstrijden 
voor de onderlinge competitie:
B. Tilstra       - G. Mensonides   1-1
C.E. Kooistra    - Joh. Rinia      1-1
A. van Schaick   - S. Tilstra      1-1
G. Zijlstra      - Sj. Mensonides  2-0
G. Mensonides    - I. Werkhoven    0-2

H. van As        - G. Mensonides    1-1
S. Tilstra       - A. Wiersma      2-0
C.E. Kooistra    - A. van Schaick  1-1
G. Zijlstra      - Joh. Rinia      0-2
B. Tilstra       - I. Werkhoven  2-0
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Adverteer in de Makkumer Belboei Nieuwe aanbieders van Hulp bij het Huishouden per 1 januari 2010

(eigen foto)
* Ondertekening van de raamovereenkomsten door v.l.n.r. mevrouw A.M. Cramer (Thuiszorg Zuid-
west Friesland), mevrouw J. van der Wal-Visch (Zorgkompas), de heer B. van der Zee (Thuiszorg
De Friese Wouden), mevrouw E. van Bezoen (Thuiszorgservice Nederland), de heer J. Veenstra (Hof
en Hiem), mevrouw A.L. Aldenkamp (Zorggroep Tellens).

Op 14 december zijn er raamovereenkomsten
ondertekend door de Wmo-portefeuillehouders
van de acht gemeenten en vertegenwoordigers van
zes nieuwe zorgaanbieders. De overeenkomsten
betreffen de levering van zorg in natura op het
gebied van hulp bij het huishouden. De raam-
overeenkomsten gaan per 1 januari 2010 van
kracht en zijn afgesloten voor een periode van
twee jaar (met tweemaal een optie tot verlenging
van één jaar) 

Met ingang van 1 januari 2007 hebben alle
gemeenten in Nederland de taak uitvoering te
geven aan de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo). De Wmo moet ervoor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen en mee kunnen doen in de samen-
leving. De acht Zuidwesthoekgemeenten:
Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland,
Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en
Wymbritseradiel, hebben in dat kader de Hulp
bij het Huishouden conform Zeeuws model op-
nieuw Europees aanbesteed. Deze aanbesteding
is succesvol verlopen en heeft geresulteerd in een
definitieve gunning van de opdracht aan: Zorg-
groep Tellens, Hof en Hiem, Thuiszorg Service
Nederland, Thuiszorg De Friese Wouden,
Thuiszorg Zuidwest Friesland en Zorgkompas. 

Weerbericht vanaf de ijsbaan Makkum

Makkum - Zondagavond was weerman Piet
Paulusma in Makkum, om op SBS 6 televisie
het weerbericht de ether in te sturen. Omringd

door tientallen schaatsers leverde dit op de tv een
mooi plaatje op. Onze eigen fotograaf maakte
een overzicht van schaatsers op de ijsbaan.
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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 44:
G.E.W. BBaalman-WWeits, PPibemalaan 116 tte PPingjum

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 66 // BBelboei nno. 11319)
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.  

ersie

ren.

n he

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
t we in 
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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

nne
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zó v

men 
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Kerstzangmorgen 
op 1e kerstdag
Makkum – Het is al jaren een traditie dat men
op de vroege morgen op 1e Kerstdag, met
zoveel mogelijk jongeren en ouderen door de
straten van Makkum trekt en kerstliederen ten
gehore brengt. Het geheel wordt muzikale bege-
leid door een groep leden van het plaatselijke
harmonieorkest “Hallelujah”. De start is ’s mor-
gens om 06.00 uur vanaf het Plein, u kunt ook
op de route aansluiten. Het eindpunt is zorgcen-
trum “Avondrust”, waar ook enkele liederen
worden gezongen. Vervolgens krijgt iedereen
hier warme chocolademelk met kerstbrood. 

Wilt u/jij eens mee willen doen aan de vroege
kerstzang, kom dan 1e kerstdag -vrijdag 25
december- om zes uur op het Plein. De organi-
satie begroet u graag! 

Kerstnachtdienst
Makkum – Ook dit jaar is er weer een
Kerstnachtdienst, in de Van Doniakerk op donder-
dag 24 december (morgenavond) om 21.30 uur.
Een wordt een dienst met veel zang en muziek.
Voorganger is ds. Jeroen van Olffen, m.m.v.
orgel Jan Sterenberg, Rianne Stellingwerff
dwarsfluit en Aukje van der Meer-Kamstra,
zang. Komt allen naar het feeëriek verlicht kerk-
gebouw. U bent van harte welkom namens het
Oecumenisch Overleg Makkum c.a.
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Recreatie Centrum De Holle Poarte

De medewerkers van Recreatie De Holle Poarte en
Marina Makkum wensen u allen een goed en gezond 2010

Namens alle leden van 
vereniging Caravan Us Stek:

Folle llok een sseine 
foar iit jjier 22010

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2010

Firma gebr. Hogeboom
Een staalsterk bedrijf waarop u kunt bouwen...

Bij sneeuw en kou,
Garage Horjus blijft u altijd trouw

De VVD Wûnseradiel

winsket elk

in sûn en goed 2010

wenst u allen 
fijne Kerstdagen

en een 
voorspoedig Nieuwjaar

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2010

Fonger en Riemie Smink

Wensen een ieder

prettige kerstdagen 
en een gezond 2010

TTaa xx ii cc ee nn tt rr aa ll ee
QQ uu ii cc kk   ss ee rr vv ii cc ee   cc ee nn tt rr uu mm
TTaa mm oo ii ll   tt aa nn kk ss tt aa tt ii oo nn   vv dd   BB ll ee ss
TTee ll ..   00 55 11 55   --   22 33 22 22 22 22

Directie en medewerkers 
wensen een ieder 

een voorspoedig 2010 toe

Familie S.B. de Witte
Weersterweg 6a, 8754 JD Makkum

Wenst iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2010 toe

Piet en Henny
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2010

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2010

Romeinen 8:39

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Ook in 2010 willen we niet versagen;
Zullen er spijkers met koppen worden geslagen!

Voor een huisje ‘Wel te vree’
Kunt u gerust met ons in ze.

Gebr. Miedema wenst u 
een gezond en gelukkig 2010

Gebr. Miedema
Willem Miedema
Rein Miedema

Brekkerweg 4a
8755 JK Idsegahuizem

Tel.: 0515-231325 / 232934
Mob. 06-54656662

Wij wensen u fijne Feestdagen
en voor u en uw dieren 

een rustige jaarwisseling

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2010

Klaas en Pleunie Poepjes
Iris en Eeltje Hans

Hoekseize 7, 8711 HR Workum 0515 - 233161

Wenst u
fijne feestdagen

Rietdekkersbedrijf // RRiethandel

GGeebbrr.. RRoooossmmaa BB..VV..

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2010 toe

Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996

info@roosma.nl

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

wenst u prettige feestdagen
en een

waterdicht 2010

www.dakenzinkwerken.nl

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

gezond 2010

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2010

Gerrie's Hobby Húske
Gerrie en Oene

Wensen iedereen prettige en 
gezellige Kerstdagen en een 
waanzinnig goed en gezond 

2010! 

Gerrie's Hobby Húske
Markt 25   8754 CM Makkum

Tel. 0515-442929  
E-mail: info@g-h-h.nl 

Website: www.g-h-h.nl 

De gezamenlijke ouderenbonden van Wûnseradiel,

de ANBO, KBO en PCOB wensen al haar leden 

goede Kerstdagen en een  gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Hoveniersbedrijf 
Hiemstra

Wenst u een gelukkig en gezond 2010
Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum - Telefoon (0515) 23 01 51

www.hoveniersbedrijfhiemstra.nl

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

wenst u fijne feestdagen
en een bijzonder 2010

Jaqueline
Silerswaar wenst Makkum e.o.

prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

W a t e r s p o r t
voorstraat 17, 8754 ev makkum
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

* Zeilen Wij wensen iedereen goede kerstdagen
* Sprayhoods en een gezond 2010
* Achtertenten
* Zeilhuiken George en Elske Valkema
* Rocon's Pastorywei 19, 8721 GS Warns
* Kuipkleden 0514-681962 / 06-25331354
* Wintertenten
* Rolfoksystemen Werkplaats: jachthaven "De Stormvogel"
* Reparaties te Warns

 

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2010

 

wenst u een sociaal 2010

Klaas en Mieke
Strânwei 17

Makkum

Alpha Yacht Charters

wenst iedereen

fijne Kerstdagen toe

en voor 2010

een behouden vaart

Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2010

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2010

De Poon 7 Makkum Ronald, Andrea, Riki, Sofie en Marloes
06-41529265 Martin, Anette, Lars en Stan

Bêste freonen en kunde,

Noflike krystdagen en
in sûn 2010 tawinske!

Jan en Jenny Poepjes

Gymnastiekvereniging 

DDDD EEEE SSSS
wenst iedereen een sportief 2010

Autobedrijf KAMSTRA
wenst iedereen prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2010

Kalkovens 13 - 8754 GP Makkum
0515-231691 - autobedrijfkamstra@live.nl

Strânwei 7, 8754 HA Makkum, Tel: 0515-232528, Fax: 0515-233225

Directie en hun medewerkers  
wensen u prettige feestdagen en een 

voortvarend 2010   

J. de Boer Schoenen

wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2010

Fa  J. de Vries
Complete Woning- en Scheepsstoffering

It Gruthof 1
8754 GZ MAKKUM
Telefoon (0515) 23 15 90
Fax (0515) 23 33 17

Noflike Kryst en Lokkich Nijjier
Wenst U een goed 2010

TUINCENTRUM
MAGGENHEIM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2010 toe

Foar earst folle lok en seine yn 2010
It SES-bestjoer

Wij wensen iedereen 
prettige Kerstdagen
en alle goeds voor 

het nieuwe jaar toe.

Andries en Martje Quarré

Blazerweg 2, Makkum

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Koninginnevereniging
Makkum

Het bestuur van de Koninginnevereniging
wenst alle leden en -nog-niet-leden 
fijne Kerstdagen toe en voor 2010 
vele momenten van rood-wit-blauw

Wij wensen iedereen 
gezellige Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2010

Tjeerd en Hieke Adema

’Het Anker’
tel. 0515-231200

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2010

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Kleurrijk 2010

Wij wensen familie, 
vrienden en bekenden 

fijne Kerstdagen en een 
Gelukkig en Gezond 2010 toe.

Sietze en Gerrie de Vries

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2010

Via deze weg wensen wij onze familie,

vrienden, kennissen en relaties

fijne kerstdagen en een gezond 2010

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2010

Uw adres voor: Jacht installatie / reaparatie /
Verkoop van Zeiljachten en
Jachtbouw

Holle Poarte 2B - 8754 HC  Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

wenst u een gelukkig 2010

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

DA Drogisterij
BOLINK

Plein 4, 8754 ER  Makkum
0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2010

O.Y. Hoekstra
fan de Touwenlaan
yn Makkum

Toskedokter Hoekstra, Betty, 
Ankie, Anneke en Carolien

winskje jimme gesegende kristdagen ta
en folle lok en soenens yn 2010



pag. 25 MAKKUMER BELBOEI - 23 december 2009

Kerst- en Nieuwjaarswensen

De medewerkers van
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick
wensen u een voorspoedig en

gezond 2010

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

wenst
cliënten, vrienden en kennissen

Schitterende Kerstdagen
en een rimpelloos

2010
De Makkumer Blues Brothers

wensen u een Rocking Good 2010

De gemeenteried fan Wûnseradiel
winsket alle ynwenners in sûn en
lokkich 2010!

Louis Altenburg Sjoerd Kooistra Gaby Broekhuijsen
Jan Lutgendorff Liskje Flapper Pier Posthuma De Boer
Hielke van der Gaast Lucy Postmus Jan Galema
Siebren Reitsma Thomas Groeneveld Kristiaan Strijker
Hans Haarsma Hans Waterlander Josje Hennink

bezoekadres: postadres: telefoon: e-mail:
(0517) 533333 info@wunseradiel.nl

Arumerweg 53 Postbus 2 fax: website:
8748 AB Witmarsum 8748 ZL Witmarsum (0517) 532030 www.wunseradiel.nl
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

wenst kinderen, ouders 
en grootouders vrolijke

kerstdagen en een
dartel spelend 2010

Markt 15 Makkum
Tel. 0515-232340 - Fax 0515-232833

Wenst u een gezond
en een haarfijn 2010 toe

Akke, Bas en Paulina
gesloten van 29-12-08 tot 6-1-09

Albert en Meta
wensen iedereen
fleurige feestdagen

Kerkstraat 47 - Buren 1  8754 CR
tel: 0515-231390  fax: 0515-233221
email: info@blooemen.nl
Fleurop interflora bloemist

VAN MALSEN
Jacht-  & Inter ieurbet immering

Stranwei 22  Makkum www.vanmalsen.nl
Tel: (0515) 232967 info@vanmalsen.nl

Wij wensen iedereen 
een prettig kerstfeest 

en een voorspoedig 2010

HONDENCURSUSMAKKUM
Dè opleiding voor baasje en hond.

Wenst alle vrienden, 
bekenden, oud-cursisten, 
de baasjes en hun honden:
Prettige feestdagen
en een gezond 2010!

www.hondencursusmakkum.nl
Fam. F. Zijlstra



pag. 27 MAKKUMER BELBOEI - 23 december 2009

Kerst- en Nieuwjaarswensen

wenst u veel woongenot
in 2010

Wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2010!

Houtmolen 3a
8754 GJ  MAKKUM
Tel.: 0515-230002
Fax.: 0515-230007
www.inprotech.nl

 

Wûnseradiel

Wenst iedereen 
prettige kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar toe.

www.pvda.nl

Stranwei 30, 8754 HA Makkum
Tel. 0031 515 231789 - Fax 0031 515 231844

www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Gelukkig Nieuwjaar

VVeerreenniiggiinngg

PPlaatselijk laatselijk BBelang elang MMakkumakkum

wenst alle inwoners van Makkum e.o. een
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar

Begin het nieuwe jaar goed en word lid in 2010!

Namens Tom, Henk, Alie, Jelle, Arjen, Marco en Ronny

Boekhandel Coufreur
Tom, Trijnie en Arjanne

wensen u prettige feestdagen
en een gezond en leesvol 2010

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

Schoonheidssalon Rianne
wenst u een stralend kerstfeest

en een gezond 2010!!

Krommesloot 21
Tel:06-23862732
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2010.

Wij hopen u in het nieuwe jaar,
weer van dienst te kunnen zijn.

Donovan Roemer

Café-Restaurant ’De Zwaan’
tel. 0515-232471

Voor zowel 
gezelligheid
als sportiviteit

Bar-Café voor
jong en oud

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wensen u een Voorspoedig 
en Gezond 2010

[BENT wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2010]

Wij wensen alle lezers van de Makkumer Belboei
prettige kerstdagen en een gelukkig 2010.

Aan alle bekenden 
en onbekenden:

Noflike Krystdagen en in protte
Lok en Seine yn it Nije Jier!

Leafs Menco en Renata

Wij wensen iedereen
prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar

Douwe, Willem 
en Sjoukje Miedema

wenst iedereen 
prettige feestdagen 

en een gelukkig 2010

AUTOBEDRIJF TOLSMA EXMORRA

Wenst u goede feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
wenst u een goed gekapte Kerst 

en een fraai en gezond 2010

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Wûnseradiel

CDA-Wûnseradiel spant zich, ook in 2010, 
voor U en de vertrouwde plattelandsgemeente
Wûnseradiel in, om daarna mogelijk op te gaan
in de mooie grote gemeente Súd West Fryslan

Ook dan zal Het CDA er voor zorgen dat we
VERTROUWD DICHTBIJ zijn

Wij als fractie en bestuur van het CDA wensen u
noflike kristdagen en folle lok en Seine yn it
nije jier ta

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

Blokmakersstraat 14  -  8754 GC  -  Makkum  -  Tel: 0515-231716  -  Mob: 06-40412535

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar
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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

Inbraak woning 
in Arum opgelost
Arum – Op maandag 30 november werd er een
woning inbraak gepleegd aan de Sytzamaweg te
Arum. Hierbij werden weggenomen een laptop
en een mobiele telefoon. De bewoner deed aan-
gifte bij de politie van inbraak in de woning.
Hierna werd door de politie een buurtonderzoek
gehouden. Mede dankzij het buurtonderzoek is
de woninginbraak opgelost en zijn er twee ver-
dachten in de leeftijd van 60 en van 42 jaar uit
Tzummarum aangehouden. Bij de verdachten
werden de gestolen goederen aangetroffen. De
verdachten bekenden de inbraak gepleegd te
hebben. Tegen hen zal proces-verbaal opgema-
kt worden. De weggenomen goederen zijn terug
naar de eigenaar.

Hond spartelt in wak rond

Makkum - Vrijdagmorgen spartelde op de
Sânkop een hond in een wak in het water rond.
Het dier kon er zelf niet meer uitkomen. Zijn
bassin pakte een surfplank en kroop over het ijs
naar hond toe en redt hem. Inmiddels was ook
de politie op een surfplank het ijs opgeschoven
en haalt de vrouw met haar hondje terug. Knap
staaltje van samenwerking en dierenliefde!

Foto: Jan Riemersma
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Verstelbare kinderschaats (mt. 24-30) met dubbele
ijzers, tel. 0515-231069

Bijna niet gebruikte Philips 1persoons elektrische
onder deken, tel. 0517-531824

Houtdraaibank 100 cm met toebehoren, tel. 0517-
531824

GRATIS AF TE HALEN
Hoge Noren mt. 45, tel. 0515-232432

GEVONDEN
Horloge in Exmorra, ter hoogte van de voormalige
slagerij J. Postma, Dorpsstraat 9, Exmorra

VERMIST
Sinds 15 dec. wit/rode ex kater omgeving Stranwei
roepnaam Ozzi. Graag telefoontje als u hem heeft
gezien of gevonden 0515-232185 of 06-23767036

Een sleutelbos met o.a. fiets- en huissleutel verloren
in Klipperstraat in Makkum op 17 december, tel.
0515-231937

AANGELOPEN
Een fret, omgeving Klipperstraat, terug te halen op
Klipperstraat 21 in Makkum of tel. 0515-852485/
06-10000134

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
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