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Wij wensen u hele fi jne feestdagen 
en een gelukkig en succesvol 2011!

Burgemeester Theunis Piersma benoemd 
tot Ridder in de orde van Oranje Nassau

Witmarsum - Toen Commissaris Jorritsma de raads-
zaal binnen kwam en de hele familie Piersma aan-
wezig was leek het voor iedereen wel duidelijk. Ook 
Burgemeester Theunis Piersma zou een Koninklijke 
onderscheiding krijgen. Nadat alle speeches geweest 
waren, was uiteindelijk de commissaris aan de beurt 
om zijn zegje te doen. Hij had zijn toespraak totaal 
in het Fries. Bij een FNP burgemeester kun je ook 
moeilijk anders. De gemeente heeft bijna 750 jaar 
bestaan en nu is het over. Het is de gemeente waar 

commissaris Jorritsma zijn moeder geboren is en 
de eerste en voorlopig de laatste gemeente met een 
FNP burgemeester. Sinds 1997 is Drs. Theunis Piersma 
burgemeester geweest en het was een gemeente, die 
de financiën goed op orde had. Ook de gemeente 
waar de laatste onschuldige Koninginnedag gevierd is. 
Drs. Theunis Piersma kreeg de versierselen opge-
speld, die horen bij de benoeming tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. 

Koninklijke onderscheidingen

Witmarsum - Het is meestal wel bekend dat bij het 
afscheid van een raad mensen een Koninklijke onder-
scheiding krijgen. Voor Sjoerd Kooistra die sinds 
1998 deel uit maakte van de raad en verder ook nog 

veel activiteiten voor de burgerij heeft gedaan, was 
er de onderscheiding die behoort bij het lid in de 
orde van Oranje Nassau zijn. Burgemeester Theunis 
Piersma spelde hem de versierselen op zijn revers. 
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Kerkdiensten   
vrijdag 24 december 
Van Doniakerk 
21.30 uur Oecumenische Kerstnachtdienst pastor G. Visser

Cornwerd – Dorpshuis ‘De Bining’ 
20.00 uur Kerstavondviering, dit jaar in het Dorpshuis! 

R.K. Kerk 
20.00 uur Kerstnachtviering te Witmarsum

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum 
21.30 uur Oec. Kerstavond

1e Kerstdag zaterdag 25
Van Doniakerk 
9.30 uur pastor G. Visser

R.K. Kerk 
9.30 uur pastor G. Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
10.00 uur br. D. Tamminga

Doopsgezinde Gemeente dienst te Bolsward 
10.00 uur zr.F.Viser-v.Enkhuizen

Makkum  
17.00 uur Kerstviering jeugd/jongeren

zondag 26 december               
Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                               

Ferwoude – Kerk 
10.00 uur Kerkdienst “Feest Fan Frede” 
m.m.v. ‘Doarpssang Ta Gods Eare          

R.K. kerk geen dienst            

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 uur br. H.de Vries, Koudum 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum geen dienst                
                                           

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek.(via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

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
24 december (vanaf 12.00 uur) 
Tandartspraktijk Dentwork, Hammole 1, Workum. 
tel. 0515-541345
25/26/27/28/29 december (29 dec. t/m 12.00 uur)
Tandartspraktijk De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward. 
tel. 0515-238980
- 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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

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
tijdelijk meldingsnummer tel. 0517-531654

Info Familieberichten

Uit eigen regio

Genieten van het leven deed je iedere dag,
nu stierf je iedere dag een beetje.

Na een leven van hard werken, kaatsen en genieten 
van de natuur is, na een slopende ziekte van 
ons heengegaan onze vader en pake

Douwe de Boer
* 30 augustus 1934          † 17 december 2010

Sinds 10 april 2008 weduwnaar van Alie Nauta.

 Sneek: Douwe en Bea
    Angela

Correspondentieadres: De Hekken 14
 8608 XC Sneek

De begrafenis heeft vandaag, woensdag 
22 december plaatsgevonden op het kerkhof
van Zurich.

Ondertussen gaat het dagelijks leven stukje 
bij beetje weer verder, maar de glans is er af. 
In warme herinnering leeft verder in onze 
harten
                 

Aant Roorda
“Aant was het leven en het leven was Aant”

Overweldigend was de enorme hoeveelheid 
steunbetuigingen en uitingen van medeleven 
die we ontvingen na het overlijden van Aant. 
Uit alle windstreken, maar zeker ook uit de 
Makkumer gemeenschap. Honderden kaarten 
en vele berichten via sms, e-mail, facebook 
en hyves, bloemen, telefoontjes, bezoekjes, 
een praatje.
Lieve mensen, iedereen die aan ons heeft 
gedacht: heel erg bedankt hiervoor! 
Dit medeleven heeft ons erg goed gedaan 
en is vrijwel dagelijks nog een opsteker.

 Lemmer:  Rolanda, Iris en Vera

 Makkum:  Hieke Bakker

 Makkum:  Tjerk en Marijke

 Sneek:  Wim en Els
  Marleen, Lucas, 
  Tim en Marijn 

 Groningen: Marco en Hadewij
  Fleur Marin en Jules

Een handdruk zo warm, een arm om je heen. 
Zoveel liefde en steun ons gegeven. 
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, 
is ons een troost in deze moeilijke tijd. 
’t Geeft ons moed om verder te gaan.

De vele blijken van medeleven na het over-
lijden van mijn vrouw, onze moeder en beppe

Klaasje de Witte-Amels
hebben ons diep ontroerd. 
Daarvoor onze grote dank.

Siep de Witte
Gonda en André, Vera en Fien
Mark, Lena en Syb

 

Makkum, december 2010

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Piaam – Nynke Pleats expositie van Auke Dijkstra 
uit Makkum van pentekeningen en schilderijen. 
Te bezichtigen tijdens de openingstijden van het 
restaurant op za. en zo. vanaf 11.00 uur. Toegang 
is gratis

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske. De workshop is voor iedereen die een dag 
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken. 
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden, 
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit 
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel.  0515-579323 
www.gerritwijngaarden.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Pudding met saus, 2x 125 gram.........................99 cent

Gegrilde Achterham...........................25 cent per pakje

Boursin Naturel, 80 gram...................................................1.29

van der Meulen Melba Toast, 100 gram.....................59 cent

Rivella Light, 1 literfles.............................................99 cent

Johma Huzarensalade, 400 gram..................................nu 1.49

Galia Meloenen....................................................per stuk 1.89

Spruitjes, net 500 gram.................................................nu 0.89

Aanbiedingen geldig van do. 23/12 t.e.m. wo. 29/12

Profiteer van 23 t/m 31 december
van dit smakelijke voordeel

Diverse soorten Rollade's
per kilo

Gourmet - Foundue of Steengrill
p.p. vanaf

Een compleet kerstdiner en/of 
Oud & Nieuw volledig verzorgt
p.p. vanaf 

Diverse soorten Ovenschalen
per 100 gram vanaf

Wild op bestelling

Uitgebreid 
assortiment Wild
voor vrijdag bestellen

Kalkoen en/of 
Gevogelte op bestelling
uitgebreid assortiment

9,99
5,25
5,75
1,45

* Raadslid Hans Waterlander in Friese Zurich woont. 
 Hij tijdens zijn raadsperiode drie keer de vergader-
 stukken niet ontvangen heeft. Deze uiteindelijk via 
 Zwitserland, Zürich, in Friesland terecht kwamen. 

* Drs. Piersma nadat zijn ontslagbrief voorgelezen 
 was, een open sollicitatie richting de commissaris 
 deed, de Commissaris hierop niet reageerde.

* Deze ster spot kwam niet helemaal goed aan. Ex 
 wethouder Rein Boersma weer naar zijn schapen 
 gaat, en Ex wethouder Wigle Sinnema zich weer 
 op de akkerbouw gaat richten.

* Drie raadsleden waarschijnlijk naar Sneek verhuizen, 
 anderen een andere vrijtijdsbesteding gaan zoeken.

* er woensdag 29 december om 20.00 uur in HCR 
 “De Prins” Oudejaarskaarten is o.a. klaver- en 
 schutjassen met mooie prijzen

* de schilderlessen voor beginners weer starten op 
 dinsdag 4 januari, in het nieuwe atelier op de 
 boerderij aan de Oude Hichtumerdijk 2 Bolsward 
 en u zich kunt aanmelden bij Aukje Gietema, tel. 
 0515-572741 of 06-21895644

Wist u dat...

Oproep
Omdat ik een fotoboek aan het maken ben voor mijn 
vader Jacob Hiemstra, afkomstig uit Gaast, geboren 
12 mei 1919, ben ik op zoek naar oude foto’s van 
Gaast waar hij gewoond heeft op 2 boerderijen aan 
de Boerestreek nummer 13 en later nummer 37 
(waar nu de fam. Oenema woont). Hij ging naar de 
lagere r.k. school in Makkum, zij liepen door het 
land en daarna via de weg naar de school. Tussen 
de middag aten zij een broodje bij omke Germ 
(Gerben Jacobs) de Boer die aan het water woonde, 
ik weet niet precies waar. In de hoop dat oudere 
bewoners van deze mooie streek nog wat foto’s e.d. 
in hun archief hebben. Ik zou het heel erg leuk 
vinden en mijn vader zeker weten ook!

Reacties graag naar:
Odilia Hiemstra, Pr. Bernhardweg 41, 
8453 XC Oranjewoud, tel. 0513-636505.
e-mail: jwvdzee@chello.nl
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Vw polo GTI 1600 16 V
Bouwjaar 2000, Kleur rood, 5 deurs, Km 158.000 
elektrische ramen, centrale deur vergrendeling

xenon verlichtiging, stuurbekrachtiging, Nieuwe apk

prijs  4750,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk (klaar) 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen

Nieuwjaarsfeest Us Stek 
al voor 50 % uitverkocht
Makkum - Zo vlak voor de kerst schiet het al 
aardig op met de kaartverkoop voor het nieuw-
jaarsfeest bij Us Stek. Ondanks de winterse 
omstandigheden belooft het een warme en gezel-
lige nieuwjaarsnacht te worden. Zoals ieder jaar 
zorgen de leden van Us Stek voor een aangename 
en veilige feesttent waarbij de bardienst, EHBO, 
bewaking en vooral de gezelligheid door eigen 
leden vrijwillig georganiseerd wordt. Een feest 
door- en voor Makkumers waarbij iedereen elkaar 
de beste wensen kan geven of gewoon even 
helemaal los gaan in de tent om zo fris en fruitig 
2011 in te duiken!

De organisatie is er klaar voor al zijn er een aantal 
leden, dat de warme Zuid-Amerikaanse of Aziatische 
zon verkiezen boven de kou in Makkum. Daar 
staat tegenover dat onze globetrottende-voorzitter 
weer veilig teruggekeerd is na een wereldwijde 
stage om te zien hoe andere landen met het keet-
beleid omspringen. Dit jaar een geheel verzorgde 
tent met verwarming, zeer diverse barconsumpties, 
warm vlees en shoarma en een uitgebreide licht 
en geluidshow. DJ KC uit ons buurdorp Skuzum 
verzorgt de muziek en kijkt muzikaal terug op het 
afgelopen jaar. Daarnaast zorgt de organisatie voor 
een veilige en verlichte toegang gadegeslagen door 
onze eigen toezichthouders. 

Heb je al een kaart maar je vrienden nog niet 
schroom dan niet om bij één van de keetleden 
langs te gaan of om op vrijdagavond even bij Us 
Stek achter de tennisbaan aan te gaan om een of 
meerdere kaartjes af te halen. In de voorverkoop 
zijn deze kaartjes € 5, - en aan de deur zijn ze 
€ 7,50. Dat is je eerste 50 % winst voor 2011. 
Kan het jaar nog mooier beginnen? Een lage entree, 
een laagdrempelig feest voor jong en oud. 

De actie op Twitter en Facebook loopt nog steeds. 
Bezoek je deze media vaak of zorg je ervoor dat 
al je vrienden zich aansluiten bij de accounts dan 
maak je kans op vrijkaarten! Bezoek gerust onze 
website en je kunt doorlinken naar Twitter of 
Facebook. Adressen zijn: Twitter; @oudennieuw-
party en Facebook; oudennieuwfeestmakkum. 
Adres van onze website is www.usstek.nl. Ook 
in de nieuwe media is het feest vooraf, tijdens en 
na afloop helemaal te volgen en terug te zien.
Ouders, ouderen, jongere ouderen en jongeren 
zijn allen van harte welkom op nieuwjaarsnacht. 
Vanaf 00.15 uur is de tent open!

Alvast tot ziens voor een kaartje of tot 1 januari 
bij Caravan Us Stek in Makkum.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 
06-53542243
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Geen eerste las maar een eerste paal voor K&M Yachtbuilders

Makkum – Zo’n vijf keer per jaar wordt er een 
eerste las gezet in een nieuw te bouwen aluminium 
schip bij K&M Yachtbuilders, voor een blije klant. 
Maar afgelopen donderdag was K&M Yacht-
builders zelf de blije klant. De eerste paal voor 
de verbouwing van hun bedrijfspand is geslagen.
In zo’n anderhalf uur tijd zijn er 14 palen de 
grond ingeslagen aan de Stienplaat 7 te Makkum. 
De verbouwing, welke vooral inpandig zal plaats-
vinden, is noodzakelijk omdat het bedrijf de laatste 
paar jaar hard gegroeid is, zowel wat opdrachten 
van custom-built schepen als medewerkers betreft. 
Na de verbouwing zal op de begane grond een 
centrale ontvangsthal zijn, waaraan alle kantoren 
grenzen. Het wordt een open geheel dankzij het 
gebruik van veel glazen wanden, lage muurtjes 
van maximaal 1,60 m hoog en een lange gang 
welke bijna als een aanlegsteiger de verschillende 
kantoren verbind. De houten vloeren en wand-
meubelen geven een nautisch tintje aan het geheel. 

Eigenaar van K&M Yachtbuilders, Eeuwe Kooi 
legt uit: “We zijn bijna 14 jaar geleden begonnen 
met Kooi Makkum in dit pand. Vrij snel daarna 
kregen we de mogelijkheid om onze buurman, 
die aluminium casco’s bouwde, over te nemen. 
Het aantal kantoren en werkplaatsen zijn sinds-
dien eigenlijk nooit meer rigoureus aangepast of 
vergroot terwijl we toch van 2 naar bijna 30 
medewerkers gegaan zijn. Ook past een nieuw, 
moderner en fris kantoor beter bij het soort schepen 

wat we bouwen en de klanten die we hebben. De 
voorgevel van het pand wordt ook aangepakt. 
Op de uitstekende gevel zal het nieuwe logo van 
K&M in gestileerde vorm terug te vinden zijn. 
Ook buiten wordt er veel hout gebruikt in com-
binatie met aluminium, een duidelijke referentie 
naar de schepen die hier gebouwd worden. Hans 
Achterbosch Architectuur uit Leeuwarden zorgde 
voor het ontwerp en Bouwbedrijf Johan Dijkstra 
uit Workum zorgt voor de uitvoering. Naar ver-
wachting zal de verbouwing begin van de zomer 
gereed zijn.

Recreatie ondernemers niet blij met verhoging toeristen belasting
Witmarsum - De verhoging van de toeristen-
belasting van € 0,85 naar € 1,00 ligt de onder-
nemers in de recreatie slecht op de maag. Er is 
het laatste jaar geen stijging van de overnachtingen 
geweest en de mensen die een seizoensplek hebben 
betalen 33% meer. Dit werkt niet gunstig. Er is 
toch al veel weerstand bij de recreanten tegen 
toeristenbelasting. Momenteel is men druk met 
het realiseren van een VVV zuidwest Friesland en 
dit vraagt veel geld. De recreatie is een belangrijke 
inkomensbron voor deze hoek van de provincie. 

De ondernemers doen er alles aan om de recre-
anten een goede vakantie te bieden. Gerke Boersma 
wilde dit nog even duidelijk onder de aandacht 
brengen van de oude raad. Een raadslid van de 
VVD die veel verstand van de recreatiesector heeft, 
dacht dat de toeristen wel zullen blijven komen, 
wel is hij van mening dat er meer overleg met de 
ondernemers moet zijn, over de besteding van de 
gelden, die binnen komen door de toeristen belas-
ting. Het punt recreatie en alles wat er bij hoort 
komt in de nieuwe raad vast wel weer aan de orde.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Feest in Skippers!
Danscafé Skippers pakt uit met twee 
top-acts  in de kerstvakantie!

Makkum - Op kerstavond, vrijdag 24 december 
a.s. treedt Jelle B. op in Skippers. Jelle B. zit op 
dit moment in Afghanistan om op te treden voor 
de Nederlandse Militairen. Donderdag 23 december 
landt hij weer op Nederlandse bodem en zijn 
eerste optreden na zijn tour in Afghanistan vindt 
plaats in Makkum. Jelle B. stond dit jaar in de 
top 100 met zijn debuut single: “Vriendinnen”. 
Regelmatig was hij daarmee op televisie te zien. 
In Makkum trad Jelle B. al vele malen met groot 
succes op. Jelle B. is de meest geboekte Friese 
act van dit moment. In 2010 deed hij al meer dan 
200 optredens, verspreid over heel Nederland. 

De Suskes - Nieuwjaarsdag
Op zaterdagavond 1 januari, nieuwjaarsdag (dus 
niet oudejaarsnacht) spelen de Suskes in Skippers. 
De Suskes waren deze zomer te zien op het matinee 
tijdens de festiviteiten rondom Koninginnedag. 
De Suskes bestaan uit Koos Keus, Sipke de Boer 
(voorheen in de Beugelband) en Sytse Haima 
(voorheen in Pigmeat). De Suskes komen zeer 
binnenkort met hun eerste single: “Mayonaise”.

Dit nieuwjaarsbal biedt alle Makkumers de 
gelegenheid om elkaar op een vrolijke wijze te 
ontmoeten om elkaar op een redelijk normaal 
tijdstip een voorspoedig Nieuwjaar te wensen.

eigen fotoeigen foto

Plaats uw 
zoekertje 
in de 
Makkumer 
Belboei
bel 
0515 - 23 16 48
of 0515 - 23 16 87
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
voor  DECEMBER
 Droog gebakken 
 Kip Kerrie
 Foe Yong Hai
 Saté Ajam
 Witte rijst

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

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Raad van Wûnseradiel voor de laatste keer bijeen

Witmarsum – Maandag 13 december was de 
laatste vergadering van raad van de gemeente 
Wûnseradiel. Het werd een heel bijzondere ver-
gadering. Er waren geen besluiten meer die geno-
men moesten worden. Als eerste mocht Klaas 
Jansma het boek uitreiken, wat geschreven is voor 
het afscheid van de gemeente. Alle bewoners 
zullen dit boek thuis ontvangen en het ziet er 
aantrekkelijk uit. Daarna kwamen Aart Cornelissen 
en Otto Gielstra. Zij hadden s’ochtends de school-
kinderen van Wûnseradiel al een stripboek gege-
ven. De tekst is van Otto en de fraaie tekeningen 
van Aart. Daarna was het de beurt aan alle raads-

leden om afscheid te nemen van een collega 
raadslid. Per mail was de opdracht en naam van 
de persoon gegeven. Verrassende speeches, 
waarin duidelijk was dat men toch respect voor 
de collega van de andere partijen heeft gehad. 
Bijzonder om te horen hoe men over elkaars 
capaciteiten dacht. Helaas waren niet alle raads-
leden in staat om het in een leuk verhaaltje te 
gieten. Er was één die hier duidelijk moeite mee 
had. Jammer een gemiste kans. Het was een 
lange avond, maar dankzij de flitsende speeches 
een vrolijke avond.

ads-

1e Kerstdag Kerstmorgen zang door het dorp
Makkum – Op 1e Kerstdag (zaterdag 25 december)  
start evenals voorgaande jaren ’s morgens om 
o6.oo uur  vanaf het Plein in het centrum van 
Makkum de traditionele rondgang door de straten 
van het dorp. Het eindpunt is elk jaar Zorgcentrum 
“Avondrust”. Hier worden allen getrakteerd op 

heerlijk kerstbrood, koffie of chocolademelk. Er 
wordt aan de kerstzang rondgang meegewerkt 
door muzikanten van het korps, en iedereen die 
graag zingt is van harte welkom om dit unieke 
gebeuren  mee te beleven. 
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TE HUUR
Mooie woning aan de zeedijk te Zurich.

Huurprijs e  500,- per maand.

Tel. 06-22938599

Makkum - In de recensie in de Belboei van 15 
december j.l. heeft u kunnen lezen  over de 22e 
“Kerst Zing Mee” dat de solozang door de 14 
jarige Aletta Been uit Sneek ten gehore werd 
gebracht. De leeftijd van het gastoptreden van 
deze talentvolle zangeres moet echter 19 jaar zijn!

Burgerlijke stand
november 2010

Geboren     
- Roan, zv Jean H. van Swinden Koopmans 
 & Anna S. Hannema te Exmorra;
- Fimme, dv Pieter Y. van der Valk 
 & Lian de Jong te Ferwoude.

Gehuwd         
- Luitzen H. Ykema & Antje van Althuis 
 te Witmarsum.

Overleden          
- Cornelis A. van Schijndel te Exmorra, 76 jaar;
- Klaasje Amels te Makkum, 68 jaar, 
 ev Sijbren de Witte;
- Klaas Salverda te Makkum, 95 jaar, 
 wv Taetske Hoekstra;
- Akke Reinsma te Witmarsum, 92 jaar, 
 wv Hotze Steringa;
- Margje Spoor te Exmorra, 56 jaar, 
 ev Durk Elgersma.
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Woningen in De Dôle worden verwarmd doormiddel van aardwarmte

Witmarsum - De bouw van het uitbreidingsplan 
De Dôle in Witmarsum is met succes afgerond. 
Voor het eind van 2010 krijgen de bewoners de 
sleutel van hun nieuwe huis. Het zijn bijzondere 
woningen. Ze moeten bijna energie neutraal zijn. 
Er is in de huizen geen gasaansluiting en de 
woningen worden verwarmd door middel van 
aardwarmte. Ook zijn er veel andere maatregelen 

genomen om er voor te zorgen dat de bewoners 
zo weinig mogelijk energie van de nutsbedrijven 
gebruiken. Het plan in de Dôle bestaat uit 6 
levensloopbestendige woningen en 14 eengezins-
woningen. Als één van de laatste handelingen, 
als wethouder van de gemeente Wûnseradiel, 
mocht wethouder Rein Boersma de officiële 
openingshandeling verrichten.

Kerstconcert in Van Doniakerk te Makkum

Makkum – De Zanggroep “Samar” uit Makkum 
gaf zondagavond in de in kerstsfeer Van versierde 
Doniakerk een kerstconcert o.l.v. van dirigent 
Luuk de Vries. Aan het programma werd mede-
werking verleend door Alie Geel uit Franeker op 
piano en Petricia Veslinga uit Makkum op dwars-
fluit. Behalve zang waren er enkele gedichten. 
Het concert werd geopend met ‘Wylst hoeders 
pasten op har fee’. Afgewisseld met het muzikaal 

intermezzo “Largo from Manfrediris” Chritmas 
concerto door Alie geel op piano en Petricia 
Veslinga op dwarsfluit. Na de pauze vervolgde 
het programma voortgezet met “Joseph lieber 
Joseph mein” Aukje van der Meer (sopraan) en 
Reinder Jan Postma (bas). Als slotoptreden klonk 
het “Cantique de Noël”. Het concert was gevari-
eerd en er werd goed gezongen, en is door ruim 
honderd belangstellenden bezocht.

Oecumenische  Kerstnachtdienst in de van Doniakerk
Makkum - Ook  dit jaar is er weer de traditionele 
Oecumenische Kerstnachtdienst in de prachtige 
verlichte Van Doniakerk. Het Thema is “Welkom 
maar geen [t]thuis?” Voorganger is Pastor Gerrit 
Visser. Medewerkenden aan deze dienst zijn, Jan 

Sterenberg orgel, Frank Gietema trompet en 
Welmoed Tilstra op dwarsfluit. Er zal veel 
gezongen worden. 
U/jij bent van harte welkom, aanvang van de 
kerstnachtdienst  is 21.30 uur.
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Seat Leon Tdi business,a/c,nav,107dkm   2007  €  13850,-
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  12950,-
Opel Meriva 1.8-16v,airco,cruise,77dkm  2007  €  11850,-
Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  10945,-
Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  11450,-
Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm  2008  €   9945,-
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   9445,-
Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008  €   9450,-
Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   9250,-

VW Golf V Fsi, 5drs,airco,cruise,trekh. 2004  €   8950,-
Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm      2007  €   8445,-
Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm  2008  €   6945,-
VW Polo 1.4-16v,airco,cruise,navigatie  2003  €   5845,-
Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   4850,-
Citroen Xsara Break 2.0Hdi,zilver,airco 2003  €   3995,-

Verkoop in opdracht;
Volvo V70 2.4i Lpg/G3,halfleer,airco     2001  €  6650,-

Vw Bora Station 2.3 V5
Blauwmett. airco-ecc, 
Cruisecontr. radio-cd, l.m velgen, 
trekhaak, Xenon verlichting
208 dkm  bj 2000

 3850,-
uniGar Horjus

 In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318

De Zwaan 
10 over rood toernooi 2010
Makkum – Er hadden zich 20 deelnemers aangemeld 
voor dit toernooi. De nummers 1 uit de finale poules 
speelden om de 1e plaats. Nummer 3 en 4 speelden 
om de 3e plaats. Er werd een keu verloot onder alle 
deelnemers, aangeboden door Rick. Deze werd 
gewonnen door Harm J. Cuperus. Aan de winnaars 
werden bloemen aangeboden door Meta.
Uitslag:
1. Piet Genee met 12 pnt. gem. 0.690. 
2. William Aukes met 9 pnt. gem. 0.665. 
3. Harm J. Cuperus met 9 pnt. gem. 0.808. 
4. Menno v.d. Eeems met 9 pnt. gem. 0.800.
5. Rick Hack met 6 pnt. gem. 0.745. 
6. Johannes Lenters met 6 pnt. gem. 0.741. 
7. Theo Adema met 6 pnt. gem. 0.643. 
8. Otto v.d. Eems met 3 pnt. gem. 0.600. 
9. Jurien Verbiest met 3 pnt. gem. 0.416. 
10. Piet Werkhoven met 0 pnt. gem. 0.615.

Schoolbasis Beeld en Brein 
voor kinderen vanaf groep 5
Witmarsum – In januari 2011 start er weer een 
training Schoolbasis Beeld en Brein. Gedurende 
deze training is er aandacht voor het leren leren. 
Door met beide hersenhelften te werken en alle 
leeringangen te gebruiken, zal leerstof beter worden 
onthouden en toegepast. We gaan aan de slag met 
begrijpend lezen (tekstverklaring), het organiseren 
van werkstukken en spreekbeurten. Hierbij maken 
we gebruik van de Beeld en Brein Kaart. Daarnaast 
wordt kinderen geleerd hoe je kunt omgaan met 
faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en stress. 
Schoolbasis Beeld en Brein wordt gegeven in 
groepjes van 4 - 6 kinderen. Individuele training is 
ook mogelijk. De training bestaat uit 8 lessen van 
75 minuten op woensdag- of vrijdagmiddag. 
Informatie: www.leersleutel.nl of neem vrijblijvend 
contact op via info@leersleutel.nl

Kerstfeest in het Antonius 
Ziekenhuis   

Sneek - Ook dit jaar wordt er op kerstavond – vrijdag 
24 december – in de centrale hal van het Antonius 
Ziekenhuis in Sneek weer kerstfeest gevierd voor 
en met patiënten, medewerkers, artsen en  belang-
stellenden. De viering begint om 19.30 uur. Het 
thema is “Een stille en heilige nacht…??” Ds. Sijbren 
Poelman, geestelijk verzorger van het ziekenhuis, 
stelt deze vraag centraal in zijn overdenking. 
Medewerking aan deze avond wordt verleend door 
muziekkorps Excelsior uit Scharnegoutum en het 
chr. Gemengd koor “Lytse Krêft” uit Gauw.

Op 25 december – 1e kerstdag – begint om 10.00 uur 
een kerst- en communieviering (ook in de centrale 
hal van het ziekenhuis). Medewerking wordt dan 
verleend door het koor “New Creation” uit Joure. 
Ook deze viering staat onder leiding van de geeste-
lijk verzorgers van het Antonius Ziekenhuis. Ds 
Margreet Jongsma-Visserman mediteert over het 
thema : “Goede machten…” Belangstellenden zijn 
bij beide vieringen van harte welkom!
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Thema tijdens afscheidsfeest over Relatie Politiek en de Burger

Witmarsum - In de hal van het gemeentehuis 
was een bijzonder afscheidsfeest. Een forum onder 
leiding van Tsjebbe Hettinga ging in op het gevolg 
van de fusie van de gemeenten. In het forum 
zaten Eric Fennema van Omrop Fryslân, Gerard 
Huitema, nieuw CDA raadslid in Sûdwest Fryslân, 
Klaas Koornstra voorzitter Dorpsbelang Pingjum 
en de nieuwe gemeentesecretaris Johan Krul. 
Volgens de heer Krul komt het wel goed met de 
nieuwe gemeente. Alles ligt op koers, al is het 
wel hard werken om op 1 januari 2011 alles rond 
te hebben. Ook het nieuwe college moet dan 
klaar zijn voor de nieuwe klus. Klaas Koornstra 
was bijzonder kritisch en hoopt dat met het aan-
trekken van enkele dorpen coördinators er een 
betere samenwerking en overleg komt met de 
dorpen. Hij was niet tevreden over de historie. 
Volgens Eric Ennema komen de burgers nooit 
meer op het gemeentehuis. Bij de vorige samen-
voegingen van gemeenten was men nog niet zo 
ver met het gebruik van Internet en dat maakt 
een groot verschil. Gerard Huitema zal in de 

nieuwe raad zeker de belangen van de agrarische 
sector aan de orde stellen en heeft vanuit de LTO 
hier veel affiniteit mee. 

Het was de bedoeling dat Maarten van Rossem 
eerst aan het woord kwam. Hij had gebeld dat hij 
vanwege het winterweer niet kon komen. Er werd 
een taxi gestuurd en nadat hij er drie en een half 
uur over gedaan om van Utrecht naar Witmarsum 
te komen, deed hij, zoals insiders van hem gewend 
zijn, een boeiend betoog over het platteland. De 
bewoners van het platteland en de kleinere 
steden hebben nog een emotionele band met hun 
omgeving. In de grote stad is dit totaal verdwenen. 
Wees verstandig gaf hij zijn toehoorders mee. 
Geen grote gebouwen, geen grote industrie 
terreinen, die toch maar leeg staan. Makkum 
Noord afgeschreven, een verstandig besluit. 
De grote gebouwen noemde hij zelfs zaken 
penissen. Probeer niet de rest van Nederland na 
te doen, maar blijf jezelf en probeer het unieke te 
behouden.
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Vanuit Kenia binnenkort weer terug in Makkum
Familie van der Weerdt in Kenia schrijft

Kenia - Inmiddels verblijven wij bijna zeven 
maanden in Kenia vanwege de adoptieprocedure 
van onze zoon Clive Junior. Een adoptieprocedure 
in Kenia duurt ongeveer zes tot acht maanden. 
Het kan natuurlijk altijd korter of langer duren 
want het blijft natuurlijk wel een Afrikaans land. 
Kort gezegd bestaat deze adoptieprocedure uit twee 
periodes. De eerste drie maanden is de foster-
periode en de laatste drie maanden is de recht-
bankprocedure, waarin je twee rechtbankzittingen 
hebt. Wij hebben afgelopen vrijdag onze tweede 
rechtzaak met goed resultaat afgerond. En is het 
nu echt Clive Junior van der Weerdt.  Nu moeten 
we het Keniaans paspoort en het Nederlandse 
visum regelen. En als dat klaar is, kunnen we 
samen terug naar Nederland. 

Doordat  wij dus in Kenia verblijven, lezen wij 
de Makkumer Belboei via internet. Via de mail 
kregen wij de vraag of wij een stukje kunnen 
schrijven over het leven in Kenia. Kenia is een 
land in Oost Afrika en het ligt aan allebeide kanten 
van de evenaar. Kenia is een republiek en is 
veertien keer zo groot als Nederland. Kenia heeft 
ongeveer 30 miljoen inwoners. Wij wonen in 
Naïrobi, de hoofdstad van Kenia. Naïrobi heeft 
ongeveer 3 miljoen inwoners. Het verschil tussen 
arm en rijk ligt hier dicht bij elkaar. Naast slop-
penwijken heb je hier ook vele luxe villa’s en 
appartementen complexen. Iedere complex staat 
weer op een compound, dit is een terrein met een 
omheining er omheen en met 24 uurs bewaking. 

Het eerste wat je opvalt als je in Kenia bent, is 
het verkeer. Ten eerste rijden ze links wat voor 
ons al voor enige verwarring zorgt. Daarbij hebben 
de Kenianen nog nooit van verkeersregels 
gehoord. Stoplichten zijn er wel maar daar wordt 
eigenlijk niet naar gekeken, als je door kan rijden 
dan rij je gewoon door. Er zijn vele voertuigen 
op de weg. Vooral rijden er zeer veel matatu’s een 
onderdeel van het openbaar vervoer, het is voor 
de Kenianen het goedkoopste openbaar vervoer. 
De matatu is een soort opgepimpte minibus die 
er af en toe uitzien als een kermisatractie met vele 
godsdienstige spreuken en daarbij hebben ze de 

muziekinstallatie ook op hard staan. De matatu’s 
zijn levensgevaarlijk. Ze rijden als gekken, hebben 
hun eigen verkeersregels en denken dat ze alleen 
op de weg zijn. Daarbij mogen ze maximaal 14 
personen vervoeren maar wat er in kan, kan er 
in. Past de bagage er niet meer in dan wordt dat 
gewoon aan de achterkant of op het dak vast-
gebonden. Elke keer verbazen wij ons er weer 
over hoe deze “gekken” op de weg rijden. 

Kibera is een grote sloppenwijk in Naïrobi. Hier 
wonen ongeveer 1 miljoen mensen op 2,5 vier-
kante kilometer. Op zo’n klein gebied wonen de 
mensen dus echt dicht op elkaar. De mensen 
wonen in kleine golfplaten huisjes. Je kan door 
Kibera een georganiseerde tour maken. Vorige 
maand heb ik eindelijk deze tour gedaan. Het 
geld wat je hier voor betaalt, komt ten goede van 
een aantal projecten in Kibera, waaronder ook 
een schooltje. De kinderen die op deze school les 
krijgen, krijgen hier ook eten. De school moet 
bestaan van het geld wat ze uit liefdadigheid 
krijgen. Afhankelijk van hoeveel geld er is, krij-
gen ze maaltijden. Is er genoeg geld dan krijgen 
de kinderen drie maaltijden, is er niet zoveel geld 
dan krijgen ze maar één maaltijd. Door Kibera 
heen loopt een spoorlijn hier dendert twee keer 
op een dag een trein langs. De huisjes staan erg 
dicht op deze spoorlijn. Deze tour was erg indruk-
wekkend vooral al de kinderen die je ziet lopen 
en dat ze overal het afval maar neer donderen. 
Wij hebben deze tour gedaan met zonnig weer 
maar als het regent is het gewoon een grote mod-
derpoel.

Vorig weekend hebben we zelfs sinterklaas en 
zijn zwarte pieten verwelkomd in Kenia. Dit is 
natuurlijk wel een vreemde gewaarwording. Als 
je aan sinterklaas denkt dan denk je ook aan de 
winter. Hier is het nu echter zomer. Het was deze 
dag ongeveer 30 graden en dan sinterklaas zien 
is toch wel een beetje raar. Clive vond het alle-
maal erg leuk en spannend. Op zijn school 
(Nederlandse school) hebben ze elke dag het 
sinterklaasjournaal gevolgd en heeft hij ook de 
nodige sinterklaasliedjes geleerd. Ook was er een 
sinterklaaswinkeltje waar wij heerlijke sinter-
klaaslekkernijen konden kopen. Zelfs in Naïrobi 
hebben we heerlijk pepernoten gegeten.

Na bijna zeven maanden in Kenia gewoond te 
hebben, kunnen we terug zien op een geweldig tijd 
die wij mochten doorbrengen in het geboorte-
land van onze zoon. Het is een geweldig land 
waar veel te zien is en iedereen aardig is maar nu 
verlangen we ook weer naar het koude Makkum. 
Wie weet tot gauw!!

Jacob, Margriet en Clive Junior van der Weerdt

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de Makkumer Belboei
Neem contact op met onze acquisiteur 06-53542243
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Sint & Kerst - November & December Actie 2010

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 
en Kerst maanden November-December 2010, diverse acties op touw worden gezet. 
 
PuzzelActie
Van 17 november t/m 22 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei, 
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aan-
dacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2010, 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 Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. 
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

Prijsvraag van deze week:
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.

Uitslag puzzel nr. 3 / Beboei 1366:
J. Nooitgedagt, Tjalkstraat 31, 8754 AW Makkum

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

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

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

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 6 / Belboei no. 1369)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr.  4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m e blijft

n als

igen s

 vegen.
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Opening- en sluitingstijden december

(voor de Kerst) vrijdag  24-12-2010 09.00 - 16.00 uur

Oudejaarsdag vrijdag  31-12-2010 09.00 - 16.00 uur

Nieuwjaarsdag zaterdag  01-01-2011 gesloten

ieder het e
n weege

 bete traat j en gaa

r bew

Sam
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

De medewerkers van Recreatie De Holle Poarte en
Marina Makkum wensen u allen een goed en gezond 2011

Wij wensen iedereen 
een heel goed 2011 toe!

Jouke Hilt
Albertje Plantinga
Klam 28 Sneek

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2011

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

Wenst iedereen prettige feestdagen en een 
gezond 2011 met veel veilige kilometers

wenst u allen 
fijne Kerstdagen

en een 
voorspoedig Nieuwjaar

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2011

Fonger en Riemie Smink

Wensen een ieder

prettige Kerstdagen 
en een gezond 2011

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2011 toe

Piet en Henny

Wij wensen alle lezers van de Makkumer Belboei 
prettige kerstdagen en een gelukkig 2011.

wenst iedereen Prettige kerstdagen
en een Gelukkig nieuwjaar

Petra, Willem en Wilma
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2011

Lucas 1-68

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2011

Klaas en Pleunie Poepjes
Iris en Eeltje Hans

Hoekseize 5, 8711 HR Workum 0515 - 233161
info@sailtoday.nl

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2011 toe

Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996

info@roosma.nl

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

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 2011

[BENT wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2011]
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

wenst u prettige feestdagen
en een

waterdicht 2011

www.dakenzinkwerken.nl

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

 gezond 2011

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2011

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

wenst u fijne feestdagen
en een bijzonder 2011 

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

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2011

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

De winterschilder wenst u
Fijne Kerstdagen en 
een heel goed 2011
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

wenst u
Prettige K erstdagen
en een verzorgd 2011

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2011

Klaas en Mieke
Strânwei 17

Makkum

Alpha Yacht Charters

wenst iedereen

fijne Kerstdagen toe

en voor 2011

een behouden vaart

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier

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

Wenst u een gezond
en een haarfijn 2011 toe

Akke, Bas en Paulina

Markt 15, 8754 CM Makkum
Tel. 0515-232340
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2011

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

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

Directie en hun medewerkers  
wensen u prettige feestdagen en een 

voortvarend 2011   

J. de Boer Schoenen

wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2011

Wenst U een goed 2011

TUINCENTRUM
MAGGENHEIM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2011 toe

Yn ferbân mei de kryst en jierwiksel
binne wy freed 24 en 31 desimber

iepen fan 8 oant 12 oere

In goede Kryst en in sûn 2011 tawinskje

Jentje en Maaike Oostenveld

Wij wensen vrienden, kennissen, 
buurtbewoners en verder u allen

fijne Kerstdagen en een
positief 2011 toe.

Andries en Martje Quarré

Blazerweg 2, Makkum

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2011
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Bêste freonen en kunde,

Noflike krystdagen en
in sûn 2011 tawinske!

Jan en Fenny Poepjes

Koninginnevereniging 
Makkum

Het bestuur van de Koninginnevereniging 
wenst alle leden en -nog-niet-leden 
fijne Kerstdagen toe en voor 2011 
vele momenten van rood-wit-blauw

Wij wensen iedereen 
gezellige Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2011

Tjeerd en Hieke Adema

’Het Anker’ 
tel. 0515-231200

Fijne Feestdagen
en een 
Gelukkig 2011
Toegewenst
E. Wuite 0630728484
TNT PAKKETSERVICE

Sietze en Gerrie de Vries-Lukkien
Wensen familie, vrienden en bekenden

Prettige kerstdagen 
en een 

Veilig Gezond 2011

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2011

Buren, vrienden en bekenden wensen wij 
gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Pieter en Hiltje Terpstra Makkum.

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2011

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

Strânwei 11 - 8754 HA  Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

wenst u een gelukkig 2011

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

D.I.O. Drogisterij

BOLINK
Plein 4, 8754 ER  Makkum

0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2011

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 2011

Wij wensen alle leden en niet leden Fijne kerstdagen en een goed 2011
Met veel zomerse dagen.
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2011.

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

 
Donovan Roemer

wenst u veel woongenot
in 2011

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

www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2011!

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

De Keatsferiening Makkum 
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een 
boppeslach foar it nije jier.

Vereniging

Plaatselijk Belang Makkum

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

Begin het nieuwe jaar goed en word lid in 2011!

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

Vogelwacht Makkum e.o.

wenst al haar leden 

en donateurs

een fijne kerst 

en een vogelrijk 2011
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Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

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

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar

wenst kinderen, ouders 
en grootouders vrolijke

kerstdagen en een
dartel spelend 2011 

* Zeilen   
* Sprayhoods  
* Achtertenten  
* Zeilhuiken Werkplaats;
* Rocon’s Op’e Wâl 10
* Kuipkleden 8721 GJ  Warns
* Wintertenten            
* Rolfoksystemen 0514-681962
* Diverse reparaties 06-25331354
www.zeilmakerijwarns.nl
info@zeilmakerijwarns.nl
                 
Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig 2011 !
           
George en Elske Valkema

Fysiotherapie en Fitness

Wenst u een fit 
en gezond 2011

Anette Meina
Linda Hoekstra
Johan Methorst

Langezand 2C - 8754 HR Makkum
0515-231551
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
Wy winskje famylje, freonen en kunde 

noflike krystdagen en in lokkich nijjier ta.

Grietje Freitag-Koornstra

Bouwe en Betsie Koornstra-Freitag
  Brecht 
  Berber

Aloysius Freitag

Autobedrijf Tolsma Exmorra
wenst u

goede feestdagen
en een voorspoedig 2011

Wenst iedereen

Fijne Feestdagen 
en een Gezond 2011

Paul en Fré Doedel

Doedel Agenturen H.V.L.Doedel Agenturen H.V.L.
(Handel, Verhuur en Logistiek)

Boekhandel Coufreur
prettige feestdagen en een 

gezond en leesvol 2011 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

Hoveniersbedrijf Hoveniersbedrijf 
HiemstraHiemstra

Wenst u een gelukkig en gezond 2011
Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum - Telefoon (0515) 23 01 51

www.hoveniersbedrijfhiemstra.nl

De drie Ouderenbonden van Wûnseradiel,

PCOB, ANBO en KBO 

wensen al haar leden fijne Kerstdagen en een

voorspoedig Nieuwjaar.

Wij wensen onze leden prettige Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Bestuur Tennisvereniging Makkum

Fijne feestdagen 
en een goed 2011

Fam. Rinke de Boer, Skuzum

Jan, Rommy, Jacob en Jeltje Schilstra 

wensen familie, vrienden en bekenden 

fijne kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 2011
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Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2011

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2011
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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

Colofon

J.V.C. t.v. 67 cm. vr. pr. € 50.-,  tel. 06-16817992 

20 aardappelbakjes (voor hobby?) samen € 15.-, 
tel. 06-16817992
 
Thermopane voorzetdeur kunststof omlijsting, past 
op ieder binnenkozijn links- en rechts draaiend, 
afm. 2.05x0.90 m € 25.-, tel. 0515-231940

2 zits en 3 zits, queen anna zitbanken odrose. vr.pr. 
€ 220.-, tel. 06-16817992 

Kinderzitje voor achter op de fiets € 15.-, tel. 
06-43023470

A.E.G. wasdroger vr.pr. € 75.-, tel. 06-16817992

Ballinggrud speciaal noren maat 41 z.g.a.n. met 
leren beschermhoezen in doos € 50.-, tel. 06 
16817992 Witmarsum

Oude eiken tafel uit 1920 100x110 cm. vr.pr. € 65.-, 
tel. 06-16817992

Schaakcomputer rating 1750 ELO, compleet met 
adapter en schaakstukken € 25.-, tel. 0515-231940

Doos met borduurpatronen o.a. elfsteden, vogels 
etc., tel. 0515-233006

TE KOOP

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
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AANGEBODEN

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

TE HUUR

Zoekertje

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

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een complete 
zorgverzekering speciaal voor jongeren tussen 18 en 30 jaar
inclusief aanvullende verzekering en tandartsdekking! 

PLUSPUNTEN:

  12 behandelingen fysiotherapie   Vaccinaties buitenland 100% tot € 100,- 
  Brillen en lenzen tot € 100,-    Sportmedisch onderzoek 
  Alternatieve geneeswijzen 100% tot € 150,-   Tandarts 75% tot € 450,- 

VOOR STUDENTEN IS ER EEN GOEDKOPE VERZEKERING 
MET RUIME DEKKING VOOR € 102,48 PER MAAND!

SPECIAAL VOOR JONGEREN TUSSEN 18 EN 30 JAAR

EEN COMPLETE ZORGVERZEKERING VOOR € 111,62 PER MAAND

Op 1e kerstdag Kerstfeest in het kasteeltje

Makkum - Eerste kerstdag 25 december om 
17.00 uur vindt het traditionele kerstfeest van de 
kinderen van Club de Bouwers in het kasteeltje 
van Makkum plaats. Ieder jaar maken ze er weer 
een feest van! Dit jaar is Frâns Faber, u welbekende 
kunstenaar, musicus en verhalenverteller, onze 
spreekstalmeester. Hij begeleid eveneens de kin-

deren met zijn trekzak en verteld een prachtig 
verhaal. Tevens willen de leden van de club, jullie 
de zelfgemaakte kerststal en bijpassende poppen 
op een zeer bijzondere manier presenteren. Nieuws-
gierig geworden? Kom en geniet van de grote kerst-
boom, muziek, verhalen, gedichten, liedjes, choco-
lademelk, glühwein, kerstkransjes en al het andere.

Binnenkort onder voorwaarden tijdelijk te 
huur in centrum Makkum. Zeer ruim luxe 
appartement begane grond, 2 slaapkamers. 
Duurdere prijsklasse, tel 06-53328414 tussen 
16.00-18.00 uur lemminghl@planet.nl

Gratis paardenbox aangeboden in ruil voor 
medeverzorging van onze paarden, tel. 
06-38943085
 

Een/twee persoon bovenappartement in het 
centrum, Inf. tel. 06-23261579
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