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Prettige Kerstdagen
Nofl yke Krystdagen

Veel gezelligheid op Makkumer Krystwilledei    door Sjirk Wijbenga

Het straatbeeld in het winkelcentrum van Makkum 
is veranderd in een gezellig en sfeervol tafereel. De 
geuren van brandend hout, oliebollen, glühwein en 
snert vermengen zich met de toestromende menigte. 
Kraampjes met honderden lichtjes vormen het decor 
van een oergezellige Makkumer kerstmarkt. De 
levende kerststal trekt veel bekijks en Christmas Carols 
klinken op alle hoeken van de straat. Kooplieden 
doen hun best om de bezoekers hun producten te 
verkopen. De 1400 oliebollen van de voetbal/
vereniging vliegen als zoete broodjes over de toon-
bank. “We hienen der noch wol 400 by ha kinnen”, 
zegt Marijke. In de RK kerk is veel activiteit en het 
is er behaaglijk warm. De mensen zingen mee met 
de liederen van het koor “Nostalgia”. Het koor maakt 
furore met de onvervalste kerstkraker “Ga met me 
mee, in m’n ouwe arrenslee”. 

Wat is er nou leuker dan ’s avonds in het donker 
even een bezoekje te brengen aan de kerstmarkt in 
Makkum, in de volksmond “Krystwilledei” genoemd. 
Afgelopen zaterdag organiseerde de commissie de 
jaarlijkse kerstmarkt en de bezoekers konden bij de 
verschillende kraampjes leuke kerstcadeautjes kopen 
tegen betaalbare prijzen. Tevens had de markt veel 
inspirerende kerstideeën en kunstzinnige nijverheid 

te bieden. Jan van der Veen trok veel belangstelling 
bij zijn demonstratie ”zelf handbogen maken”. In zijn 
boek “Houtkoorts” wordt stap voor stap beschreven 
en geïllustreerd hoe je van een balk of stam een 
mooie boog maakt. 

De Kerkstraat was voor deze gelegenheid omgedoopt 
tot “Kerststraat”. Ondernemers hadden de winkel tot 
acht uur ’s avonds open. Durkje Hoeksema vertelde 
over de technieken van hoeden maken en in de “oude” 
scheerwinkel gaf Rianne Stellingwerf gratis advies 
over make-up. In de bibliotheek gaf Vollie Oostenveld 
uitleg over haar nieuwe ondernemingsschap; Kinder-
feestje organiseren en Nagelverzorging aan huis. 
Haar motto is: “Ideeën zijn mooi maar, zonder uit-
voering blijven het ideeën”. 

Ook veel nijverheid in de grote feesttent op het plein. 
Naast de uitgebreide modekraampjes en een door-
lopende modeshow was hier een speciaal “nifel-
hoekje” ingericht voor kinderknutselplezier en 
viltworkshops. Op de markt ontbrak de draaimolen 
attractie niet en er werd door de bemanningsfroulju 
fan it Makkumer Skûtsje volop Skûtsjebitter en 
Skûtsjewyn verkocht. De Krystwilledei 2011 werd 
afgesloten met een spetterende vuurwerkshow.
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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).

Gezondheidscentrum Makkum      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende 
Tandartsenpraktijk Dentwork (van 23-12 t/m 27-12) 
Praktijk 0515 – 541345 / Privé 0515 – 543846/433448
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda

Wist u dat...

Vrijdag 23 december
Kerstconcert in Pingjum 
m.m.v. De Harmonie, aanvang: 20.00 uur
  
Zaterdag 24 December
Danscafé Skippers: 'Jelle B' 
geopend vanaf 20.00 uur
 
Donderdag 29 December
Een boeken, platen en CD markt te Workum Merk 
7a De markt is geopend van 10.30 uur- 13.30 uur

* de foto`s van 200 jaar NUT en de kerst zing mee 
 op de site www. makkumerbelboei.nl staan.
 
* u afgelopen zaterdag op de kerstmarkt een 
 fotoshoot kon winnen bij fspoog-fotografie?

* Deze gewonnen is door Gerlof en Angelique?
 
* er ook een hand gegraveerde pot met snoep te 
 winnen viel bij Atelier Maaike poog?

* Het juiste aantal snoepjes (192) geraden is door 
 B. J. de Hoop? 

* Hartelijk gefeliciteerd met jullie prijs.

Kerkdiensten
Zaterdag 24 December
Makkum – Van Doniakerk , 21.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
 
Cornwerd- De Bining, 20.00 uur
voorganger: Pastor Visser
 
Makkum – R.K. Parochie, 20.00 uur
voorganger: Pastor T de Wolff
 
Zondag 25 December
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – Doopgezinde Kerk
Kerstfeest 11.00 uur 
 
Workum – Baptisten.gem, 10.00 uur
voorganger Br. A van der Haagen

Verslagen zijn wij door het nieuws dat de 
vader van onze penningmeester op 90 jarige 
leeftijd plotseling is overleden.
 

Kornelis Paulusma
Kees

 
Echtgenoot van zijn Baukje.
Wij wensen Anneke en Bauke, verdere kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte 
toe met het dragen van dit grote verlies.
 
Bestjoer IIsklub Makkum

Tankber en tige wiis binne wy 
mei de berte fan ús jonkje

Pier Johan
berne op 7 desimber 2011
                                        

Richard & Froukje
Wieke

van der Schaaf-Jellema
Wytmarsum

Grutsk, tankber en bliid binne wy 
mei de berte fan

FIMME SIETSE
Berne op 8 desimber 2011

Broerke fan Doutsen Nynke

Pyter Genee en Klaske van Dijk-Genee
De Zalm 27, 8754 AX Makkum

23-12-1966     -     23-12-2011

         

             

Op vrijdag 23 december a.s. zijn 
 opa en oma 45 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd!

Anouk & Leon

Zomaar een nieuwe nier gekregen. Wat een 
geschenk. Een begin van een nieuw leven. 
Iedereen bedankt voor de warme belangstelling, 
bloemen en kaarten. Het heeft ons goed gedaan.

Ook wensen wij vrienden en bekenden Prettige 
Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar

Griet en Romke Nijdam
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Feestvla, 1 liter.............................................voor 1.59
Campina Botergoud, 250 gram...........................................1.65
Versunie Tonijnsalade, 150 gram.................................79 cent
Gegrilde Achterham....................per pakje 25 cent korting
Douwe Egberts Koffie Roodmerk, 500 gram................nu 4.69
Appelsientje Dubbeldrank sinas/perzik, literpak.........99 cent
Jisper Jong Belegen Kaas, 500 gram..................................4.75
Martain Koffieroom, 20 cups à 10 gram....voor maar 59 cent
PackIt Aluminiumfolie, rol 20 meter..........................voor 1.79

Wij wensen u prettige feestdagen toe

Aanbiedingen geldig van do. 22/12 t.e.m. wo. 28/12

Profiteer van 22 t/m 24 december
van dit smakelijke voordeel

Geen kerstboom in heel Makkum te krijgen
maar wel volop vlees!!!

Van rollade's to wild. Gourmet of fondue.
Zelfs binnen barbecuen is geen probleem.

Van ovenschalen tot lekkere vleeswaar
moet u bij uw slager Brattinga zijn!

Om teleurstelling te voorkomen liggen de bestellijsten voor u klaar. 
Ook bezorging is geen probleem. In overleg is alles mogelijk.

Prettige kerstdagen gewenst!!!
Johan, Sonja, Femke, Anke, Hinke, Kim, Joke, Iris, Hinke

Jelle B. in Skippers
Zaterdag 24 december 
wordt een zeer speciale kerstavond!

De populairste artiest van Friesland, Jelle B., treedt 
op in Café Skippers. Jelle B. heeft een gigantisch 
druk jaar achter de rug. Bijna 200 optredens, 
waaronder eind november een optreden in Café 
Vagant van Guus Meeuwis te Tilburg. Guus 
noemde Jelle B. na afloop een “koning”!

De tweede single van Jelle B. (De pionier) staat 
op dit moment overal in de hitlijsten. De plaat 
was deze maand zowel paradeplaat bij de TROS, 
Hollandse Nieuwe bij RADIONL en bliksem-
schijf bij Radio Continu. De clip is en wordt op 
de grote zenders overal volop gedraaid, behalve 
bij Omrop Fryslân. De optredens van Jelle B. 
zijn overal een doorslaand succes. Ongetwijfeld 
zal Jelle B. a.s. zaterdag in Makkum weer in een 
stampvol danscafé Skippers staan!

Winterexpositie 
in Gallery Marco Käller
Beeldend kunstenaar Marco Käller werkt aan een 
omvangrijk nautisch oeuvre. Deze winter exposeert 
hij veel nieuw werk in zijn galerie in Makkum 
Zijn, door zeilervaringen geïnspireerde, beweeg-
lijke olieverfschilderijen, weidse impresssies van 
het Wad en kustverkenningen zijn geëxposeerd 
in de twee tentoonstellingsruimten van de galerie. 
Zeefdrukken en giclées vindt u in het prenten-
kabinet. Het atelier is vrij toegankelijk. Daar beleeft 
u hoe de kunstwerken tot stand komen.

Vanaf de tweede kerstdag tot en met oudjaar elke 
dag van 13.00- 17.00uur. Kijk voor meer openings-
tijden op de website. Ook op afspraak bent u van 
harte welkom.

Súderseewei 6B 8754GK Makkum (Holle Poarte) 
tel: 06-21851634
Meer informatie vindt u op: www.kaller.nl
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SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen voor Kerst en Oud & Nieuw

Kerst
Dinsdag 20 t/m zaterdag 24 december  

zaterdags tot 15 uur GEOPEND

Oud&nieuw
Donderdag 29- en vrijdag 30 december GEOPEND

Fondue & gourmet / steengrill schotels
voor divers aantal personen

In luxe verpakking

diverse vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill: 
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk 
schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes – blindevinken

diverse rollades: 
runder - varkens - half om half

ook in kerstverpakking

diverse worstsoorten: 
grillworst – ossenworst – paardenworst – kookworst 

leverworst – droge worst – Zeeuws spek

Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325  

Harlingerdijk 3/ 8754 EC Makkum

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Bij de Binderij Kerst & Zo
Vind je bijzonder kerstbloemwerk,
zowel beneden als op onze bovenverdieping

Nieuw:
Onze kerstkadobon in luxe verpakking
Het december sfeerboeketje voor  9,95

Sfeerbloemwerk bestellen, even de Binderij bellen, 0515-233266

Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Vereniging Hendrick de Keyser
biedt te huur aan:

 

Monumentale 
woning
Turfmarkt 7 
Makkum

Deze ruime 4 kamerwoning aan de gracht heeft 
op de beg.grond een woonkeuken en toilet. 
Op de 1e verd. is de woonkamer met pantry 
en berging. Op de 2e verd. een badkamer met 
douche, toilet, 2 slaapkamers, dakterras en 
vliering. Opp.vlakte is ca. 85 m². 
Huurind.  650,00 per maand (excl. g/w/e).

Info: www.hendrickdekeyser.nl/huren 
tel 020-5210630 of
huren@hendrickdekeyser.nl

Oecumenische Kerstnachtdienst 
in Van Doniakerk

Makkum – Ook dit jaar is er weer de traditionele 
Oecumenische Kerstnachtviering op zaterdag-
avond 24 december a.s. om 21.30 uur in de 
schitterend verlichtte Van Doniakerk. Het thema dit 
jaar is: “Liefde is……” Er is een korte meditatie, 
orgel en  trompet muziek te beluisteren en ook 
veel samenzang van kerstliederen. U/Jij bent van 
harte welkom in deze kerstnachtdienst.

Kerstmorgenzang
Makkum – 25 December Eerste Kerstdag is weer 
de Traditionele Kerstmorgenzang. We starten on 
6.00 uur vanaf het Plein, om vervolgens onze 
liederen te zingen op verschillende punten in 
Makkum. Muzikanten van Muziekver. ̈ Hallelujah¨ 
begeleiden ons bij het zingen. Als eindbestem-
ming in Huize ¨Avondrust¨ waar we op de gangen 
nog zingen voor de bewoners. Na afloop is er 
voor een ieder Kerstbrood en Chocolademelk.

Wilt U met dit oude Traditionele gebeuren mee-
doen zorg dan,  dat U op tijd en voor 6.00 uur op 
het Plein aanwezig bent 

Kerst in het Antonius Ziekenhuis

Op kerstavond, zaterdag 24 december, is er in het 
Antonius Ziekenhuis een speciale kerstavond-
viering. De Martens Cantorij uit Scharnegoutum 
verzorgt haar medewerking en het belooft een 
bijzondere avond te worden. De viering begint 
om 19.30 uur. En ook op 1e kerstdag wordt het 
kerstfeest in het ziekenhuis gevierd; dan is er om 
10.00 uur een feestelijke dienst. Bij deze dienst 
zal het zangkoor Langweer optreden. Daarnaast 
is er muziek van harp en piano. De diensten 
worden geleid door de geestelijk verzorgers ds. 
Poelman en ds. van Dorsten. Bij beide diensten 
zijn ook mensen van buiten het ziekenhuis van 
harte welkom.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Hijlkema Hout ‘Uw idee in hout’!          Door Doutzen Ouderkerke
Een jonge enthousiaste ondernemer!

Arum - Al weer bijna 8 jaar runt Hessel Hijlkema 
zijn bedrijf ‘Hijlkema Hout’ aan de Ald Rij nr 1 
in Arum. Een veelzijdig bedrijf op het gebied van 
houtproducten. Voorafgaand aan het interview met 
Hessel Hijlkema, breng ik eerst een bezoekje op 
de website van het bedrijf. De website ziet er een 
strak en duidelijk uit en geeft een goede eerste 
impressie van het bedrijf weer. De links wijzen 
naar de verschillende productielijnen van het 
bedrijf. Foto’s geven een duidelijk beeld van de 
verschillende houtproducties. Het bedrijf is gesi-
tueerd op het bedrijventerrein in Arum. Een grote 
loods herbergt een ruime showroom en een grote 
werkplaats. In het grasveld aan de zijkant van de 
loods is een deel van het tuinmeubilair opgesteld. 
Op de website heb ik al gelezen dat de show-
room van maandag tot en met vrijdag geopend is 
van 13.00 tot 17.00 uur en elke zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur.

Ik word door Hessel Hijlkema ontvangen in de 
ruime werkplaats waar de houtkachel een lekkere 
warmte verspreidt. Met trots vertelt Hijlkema dat 
in deze werkplaats alles gemaakt wordt. Het steiger-
hout krijgt Hijlkema binnen via bouwbedrijven 
maar soms ook via internet. Alles kan op maat en 
naar de wens van de klant gemaakt worden. Met 
de kerst in aantocht maakt Hijlkema ook kleine 
woonaccessoires die bij deze tijd van het jaar 
passen. De meubels die door hem gemaakt worden 
kunnen zowel voor binnen als voor buiten gebruikt 
worden. Een heel andere tak van het bedrijf is 

dat Hijlkema ook interieurs voor winkels, horeca 
gelegenheden en bedrijven maakt. Zo heeft 
Hijlkema in de loop van de jaren in Makkum en 
omstreken al heel wat interieurs gemaakt en 
geleverd. U kunt ze bewonderen op de nu volgende 
locaties in Makkum: De Binderij, de Nynke Pleats, 
Sopkafee Badhûs de Flevo en vrij recent Van-
Nuyen Hoedenverhuur Makkum. In Kimswerd 
op OBS de Marnewier. Hijlkema maakt ook 
kozijnen en houten vloeren. Ik zie een ondernemer 
die letterlijk druk aan de weg timmert. Een 
ondernemer die 8 jaar geleden de stap durfde te 
zetten om een eigen bedrijf op te zetten! Hessel 
Hijlkema volgde de opleiding transport en logi-
stiek. Kreeg in die branche niet zijn werk, maar 
belandde in de interieurbouw en kreeg toen het 
idee om zelf een bedrijf op te starten. De kracht 
van dit bedrijf is de veelzijdigheid. Met name in 
deze tijd van recessie is dit bijna een must om als 
bedrijf het hoofd boven water te houden en 
winstgevend te blijven.

Nieuwsgierig geworden naar de houtproducten 
van Hessel Hijlkema? Misschien hebt u ‘Hijlkema 
Hout’ op 17 december gezien op de ‘Krystwille-
dei’ in Makkum op de Kerstmarkt. ‘Hijlkema Hout’ 
is ook in maart één van de exposanten op het 
WTC Expo Leeuwarden ‘Huis & Tuin’. Bijna 
vergeten te vermelden. Heeft u thuis ook zo’n 
fijne houtkachel? Hessel Hijlkema kan u ook 
hout leveren zodat ook bij u thuis het heerlijk 
warm blijft!

Kerstconcert muziekvereniging “Harmonie” uit Pingjum
Vrijdag 23 december, aan de vooravond van 
kerstmis 2011, gaat muziekvereniging “Harmonie” 
uit Pingjum een kerstconcert verzorgen in Te Plak 
aan de Pibemalaan. Het voormalig Gereformeerde 
kerkgebouw zal worden omgetoverd tot een sfeer-
vol kerstdecor. Ook de muzikanten dragen op een 
bijzondere manier bij om het concert een zeer 
hoog kerstgehalte te geven. Er zullen traditionele 
kerstliederen ten gehore worden gebracht maar 
ook de moderne kerstliedjes komen aan bod. De 
leden van de “Harmonie” zijn al geruime tijd 
bezig om vooral de hippe kerstsongs onder de 
knie te krijgen. U weet wel die we in deze tijd 

erg veel op de radio horen. Wie denkt dat dit 
gemakkelijk is omdat we ze nu vaak horen heeft 
het mis. Er moet goed geoefend worden en dat 
gebeurd altijd met veel plezier. Het lijkt ons, 
leden van de “Harmonie”, een mooi begin van 
het kerst weekend 2011. Samen met u het kerst-
gevoel te krijgen en te behouden voor deze toch 
altijd bijzondere dagen. Wij nodigen u allen dan 
ook van harte uit om samen met ons dit kerst-
concert te beleven. Nog even alles op een rijtje: 
locatie Te Plak aan de Pibemalaan te Pingjum. 
Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.
Tot ziens op vrijdagavond 23 december.
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Mocht u besluiten thuis te blijven 
tijdens de feestdagen, bestel dan 

één van onze overheerlijke 
vers gemaakte salades

Rundvleessalade met royale opmaak    
5 personen € 24,50
10 personen  € 44,50

Waldorfsalade (vegetarisch)
5 personen € 24,50
10 personen € 44,50

Kipkerriesalade                                  
5 personen € 29,50
10 personen € 49,50

Zalmsalade met visgarnituur                
5 personen € 29,50
10 personen € 49,50

De salades zijn inclusief 1x stokbrood 
per 5 personen met kruidenboter

Kijk voor de prijzen op onze website.
www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

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.

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Kerstmarkt wooncentrum Avondrust een succes!

Notenkrakers speelde op kerstmarkt in Avondrust  door Judith Lavieren

Op donderdag 15 december was het ’s middags 
een gezellige drukte in wooncentrum Avondrust. 
Een 16-tal deelnemers hadden hun standjes uit-
gestald met diverse artikelen. Van sieraden tot 
hobby materiaal, van kerststerren tot verlichting. 
Op de kerstmarkt liep de Kerstman rond die 
chocolaatjes uitdeelde en met menig een op de foto 
ging. De loterij was ook een succes, de kaartjes 
uit een kerstboom in de hal werden gretig afge-
nomen. Stond er in dit kaartje een nummer dan 
kon men in restaurant “Waerdsicht” de prijs 
ophalen die correspondeerde met het nummer op 
het kaartje. In restaurant “Waerdsicht” kwam de 
geur van glühwein je al tegemoet. Hier genoot 
men van heerlijke Erwtensoep en een broodje 
kroket. 

Om half zeven was er een optreden van het 
jeugdkorps “de Notenkrakers” zij speelden een 
kerstrepertoire en een aantal kinderen speelden 
een heuse solo. Veel bezoekers waren vertederd 
door de twee kinderen die “Stille Nacht” zongen. 
De kerstmarkt werd afgesloten met een optreden 
van het dameskoor “Multi Vocaal” uit Franeker 
die onder begeleiding van een dirigent, die tevens 
de accordeon bespeelde, hun kerstrepertoire ten 
gehore brachten. 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde kerstmarkt die zeker voor herhaling 
vatbaar is. De kerstcommissie wil dan ook alle 
deelnemers en vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet. 

Makkum - Enkele maanden geleden werden de 
Notenkrakers gevraagd om te komen spelen op 
de kerstmarkt in Avondrust. Na enkele mails was 
het geregeld en waren de Notenkrakers gecontrac-
teerd voor dit voor Avondrust nieuwe evenement. 
Afgelopen donderdag was het zover. Gedurende 
de middag hadden bewoners en bezoekers zich 
al kunnen vermaken op de kerstmarkt in de hal. 
Daar hadden Makkumer ondernemers en hobby-
isten een aantal gezellige kramen opgesteld. 
Velen waagden ook een gokje in de loterij met 
een royaal aantal prijzen.

Om half 7 namen de Notenkrakers plaats in het 
stampvolle restaurant. De zaal was gevuld met 
toeschouwers van alle leeftijden. De Noten-
krakers hadden traditiegetrouw een grote schare 
fans meegenomen. De Notenkrakers speelden 
hun kerstrepertoire. Het programma werd steeds 
afgewisseld met muzikanten die solo of in een 
duo, trio of kwartet speelden. Het eerste duo 
bestond uit Leah van der Kooij en Luka Dol op 
klarinet. Deze beginnende muzikantes kregen na 
hun kerstmedley een daverend applaus. Toen 
Nynke Jaarsma, dirigente van de Notenkrakers 
en docente van deze talentjes vertelde dat ze in 
september waren begonnen kregen ze nog een 
keer een applaus… Eveneens op klarinet speelden 
Ydwer Oostenveld en Rixt van der Bles. Dat 
Nynke Jaarsma in de aankondiging steeds even 
vertelde”fan wa’t it ien wie” werd vooral door 
het oudere publiek zeer op prijs gesteld. In de 

reeks van klarinettenensembles sloot een kwartet 
af van drie klarinetten en een basklarinet, bespeeld 
door Froukje en Marleen Schippers, Marianne 
Zijlstra en Sietze de Witte. Sietze kwam ook nog 
aan bod op de accordeon die hij kortgeleden van 
zolder haalde. Gelukkig dat hij daar niet is blijven 
staan want Sietze kan er prachtig op spelen. Hij 
werd bijgestaan door twee kerstelfjes: zoon Maarten 
en Annemarique Katsburg. Zij hebben sprookjes-
achtig gezongen. Helemaal alleen bracht Marte 
Oostenveld op hobo het publiek in Venetiaanse 
sferen en het trompettrio Arjan Bijlsma, Elbrich 
Lutgendorff en Sasker Yntema vermaakte ieder-
een met hun spontane en stoere spel. Tenslotte 
speelde Nynke Jaarsma samen met Jelien de Jong 
Rudolph the red nosed reindeer. De Notenkrakers 
sloten het concert af met een medley van bekende 
musicalmuziek.

Na het welverdiende applaus in ontvangst te 
hebben genomen moesten de Notenkrakers snel 
inpakken. Koor Multi Vocaal stond namelijk 
klaar om het muzikale stokje over te nemen. Met 
hun zang hebben zij het tweede deel van het 
programma prima verzorgd. “Dit kin noch 
wolris”, stelde organisator Mireille Galema na 
afloop tevreden vast. Wie de Notenkrakers nog 
een keer wil horen hoeft echter niet tot volgend 
jaar te wachten. Op 8 januari aanstaande om 
15.30 uur spelen zij samen met Hallelujah en 
drumband op het nieuwjaarsconcert in het MFC 
te Makkum.
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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 zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf € 99,90 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 9,95 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 8,95 per maand

PLUSPUNTEN:

 10% korting op alle aanvullende verzekeringen   Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen   Wachtlijstbemiddeling
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,    Reguliere tandartskosten tot 100%
 alternatieve geneeswijzen, etc.  vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING

VOOR € 104,76 PER MAAND!

ZORGVERZEKERING 2012: VANAF € 99,90 PER MAAND

Toekomst zwembad 
Workum onzeker
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 
december jl. stemde de gemeenteraad in met de bouw 
van de Sint Ludgerus school nabij sportcomplex 
De Rolpeal. Dit betekent echter ook dat er in de toe-
komst onvoldoende ruimte zal zijn voor het zwem-
bad op de huidige lokatie. Totaal Lokaal vindt dit zeer 
kwalijk en stemde tegen het voorliggende raads-
voorstel. Het is nog maar paar jaar geleden dat 
Workum zich uitsprak tegen een brede school en voor 
behoud van het zwembad op de huidige lokatie. En 
nu? Met dit raadsvoorstel waarbij naar de mening 
van de inwoners niet is gevraagd, realiseert Súdwest 
Fryslân in Workum een brede school en is de toe-
komst van een zwembad onzeker. Met argumenten 
als ‘De Ludgerus school kan niet langer wachten’ 
en ‘volgens ons is er straks nog wel ruimte voor het 
zwembad’, ging de meerderheid van de gemeente-
raad voorbij aan de in het raadsvoorstel opgenomen 
toekomstvisie. Een visie die geen ruimte biedt voor 
nieuwbouw van het zwembad op de huidige lokatie. 
Hoe de toekomst van het zwembad er wel uitziet, 
blijft onduidelijk. Los van het feit dat de Sint 
Ludgerus school te lang heeft moeten wachten op 
nieuwbouw, vindt Totaal Lokaal het onbegrijpelijk 
dat de raad instemt met een voorstel dat grote con-
sequenties kan hebben voor het zwembad en dus de 
voorzieningen in Workum. Totaal Lokaal stelde dat 
er eerst duidelijkheid moest zijn over deze conse-
quenties alvorens er besloten kon worden over de 
lokatie van de school. En ondanks dat het college 
meldde binnenkort te komen met de uitkomsten 
van een quickscan, ging de meerderheid van de 
raad niet mee met het voorstel van Totaal Lokaol, 
maar koos zij voor een onzekere toekomst van het 
zwembad in Workum.    
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BEDANKT....!!!
Kon. Tichelaar, Panwerk
Hoveniersbedrijf Bosma
Peter's Hout Bolsward

PTH-Geluidstechniek Kollum
Bootsma Sleepbedrijf
Beheerders Sporthal
en alle medewerkers

voor de belangeloze inzet
tijdens de

23e KERST ZING MEE

Wij wensen een ieder
een Gezond en

Gezegend Nieuwjaar toe

Tot ziens op de 1e

Zing Mee Avond
op 8 januari 2012

in de grote zaal van 'Avondrust'
Kerkeburen 66 Makkum.
U bent van harte welkom

St. Goed Nieuws Makkum

Club de Bouwers
presenteert:

 

Het kraamfeest
voor Jezus.

Doopsgezinde Kasteeltje Bleekstraat Makkum
1e Kerstdag 11.00 uur

Komt allen !!!!!!!

Alle 25 leerlingen van groep 7 geslaagd 
voor het EHBO examen!!                                   Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - Een hele klus voor de leerlingen van 
groep 7 van CBS De Ark. Gelijk na de zomer-
vakantie stond EHBO elke vrijdagochtend op 
het rooster. Drie kwartier theorieles en drie 
kwartier praktijk. Vrijdag 16 december was het 
dan zover. Het theoretische gedeelte was door de 
leerlingen al de week daarvoor positief afgesloten. 
Ietwat gespannen kwamen de leerlingen op 
vrijdagochtend het klaslokaal binnen. Het prak-
tische gedeelte van het EHBO examen begon om 
10 uur. Stabiele zijligging, greep van Rautek, 

Heimlich handgreep, aanleggen van een mitella 
gecombineerd met die lastige platte knoop, zomaar 
een aantal onderwerpen die op vrijdagochtend 
de revue passeerden. Om 12 uur kregen de leer-
lingen te horen dat ze allemaal geslaagd waren 
voor het EHBO examen! Blijheid en opluchting 
bij alle 25 leerlingen! 

Top groep 7 en hulde voor Aly Wybenga en 
Sandra de Zee, die al die vrijdagen garant stonden 
voor het oefenen van het praktische gedeelte!

eigen fotoeigen foto

Vuurwerkcampagne voor de groepen 7 en 8 
op ‘CBS De Ark’                                Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - In november werd het bovenbouw 
team van CBS De Ark benaderd door het Marne 
College in Bolsward met de vraag of wij mee 
wilden werken aan een presentatie van hun leer-
lingen van leerjaar 3 Sport Dienstverlening en 
Veiligheid over vuurwerk. De leerkrachten van 
de bovenbouw waren meteen enthousiast over 
deze presentatie. Voorlichting over vuurwerk 
gepresenteerd door jongens en meisjes, die maar 
een aantal jaren ouder zijn, maakt vast indruk op 
onze jeugd in de bovenbouw. Op donderdag 8 
december was het zover. Ietwat gespannen maar 
goed voorbereid werd de presentatie door een 
aantal leerlingen van 3 SDV neergezet. Een 
persbericht schrijven naar aanleiding van de 
voorlichting maakte ook onderdeel uit van deze 
opdracht. In het onderstaande stukje doen de 
studenten Eise Feenstra, Hedwig Folkertsma en 
Petra Postma verslag van hun ervaringen.

Wij, van 3SDV, hebben een voorlichting over 
vuurwerk gegeven aan de groepen 7 en 8 van de 
Ark in Makkum. Wij hadden ons goed voorbereid 
met een powerpoint presentatie. We gingen met 
onze groepen met de bus naar de Ark. Toen we 
daar aankwamen kregen we eerst wat drinken. 
Daarna moesten we alles klaarzetten, zoals 
‘dummiemateriaal’ (nepvuurwerk). Na 4 weken 
werken aan de powerpoint, mailen, dummie-
materiaal regelen, was het eindelijk zover. De bel 
ging en de kinderen kwamen binnen. De spanning 
gierde door ons lijf, de presentatie kon beginnen. 

Bij de meesten moest het nog even op gang komen, 
maar later ging het steeds beter. We hebben o.a. 
verteld over de vuurwerkramp in Enschede, hoe 
je vuurwerk zo veilig mogelijk kunt afsteken, en 
hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn. We hebben 
ook flyers uitgedeeld, zodat de kinderen dit thuis 
nog even door kunnen lezen, dat ze het niet ver-
geten voor 31 december. De presentatie was 
klaar en de kinderen hadden hun vragen gesteld, 
daarna moesten we helaas weer naar onze eigen 
school. We hebben er enorm van genoten en we 
hebben er heel veel van geleerd, zoals goed leren 
voorbereiden, hoe je goed voor de klas kunt 
staan, hoe je je houding moet houden en natuur-
lijk goed presenteren. Het was een leuke, leer-
zame middag!

De vuurwerkvoorlichting maakte zeer zeker 
indruk op de leerlingen van de groepen 7 en 8 
maar ook op de leerkrachten. Aan het einde van 
de presentatie nog met z’n allen op de foto met 
natuurlijk ‘Vuurwerk’! Leerlingen van 3 SDV 
heel erg bedankt voor jullie presentatie. Goed 
gedaan! 

Aan het slot van dit artikel nog even de aandachts-
punten en tips die op de flyer van de vuurwerk-
campagne staan vermeld.
- Fout geknald? Dan naar HALT!
- Afgestoken vuurwerk laten liggen!
- Neem afstand tijdens het vuurwerk.
- Gebruik aansteeklonten.
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VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise  2007  €  13450,-
Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi   2007  €  12950,-
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  12450,-
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  11950,-
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc   2007  €  11445,-
Kia C_eed 1.6-16v,a/c,navi,lm.velgen    2008  €  10450,-
Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie    2007  €  10445,-
Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €   9950,- 
Renault Grand Tour 1.6-16V,navigatie    2007  €   9250,-
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   8995,-

Audi A4 Tdi 130pk,proline.business      2005  €   8950,-
Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   8450,-
VW Passat 2.0i,zilver, airco-ecc,128dkm 2002  €   6850,-
Mazda Premacy 1.8-16v,a/c-ecc,96dkm     2003      verkocht!
VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm 2003  €   5950,-
Opel Meriva 1.6-16V Enjoy,  93 dkm      2004  €   5750,- 
Citroen Berlingo 2.0Hdi airco, 142 dkm  2004      verkocht!
Citroen Berlinga 1.4i,multispace,airco  2003  €   4450,-
BMW 316 4drs, blauwmet,lm.velgen,apk    1995  €   1445,-      
Mitsubishi Galant 5drs,nwe apk, 127dkm! 1991  €    888,-

Peugeot 307SW 20-16V
Premium navteq., Navigatie,
airco-ecc, Cruisecontrol, Lm.
velgen, Trekhaak, bovaggarantie
119dkm  bj 2007

 10445,-
uniGar Horjus

Het is nu de tijd voor winterbanden!  Heeft u nog geen winterbanden??
 Vraag bij ons naar de mogelijkheden!

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. Ook voor aankoopadvies en bemiddeling. 
           

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

Fryske Dream Aktie  
 
Stichting Spirit of Faith is op 7 juli 2003 opgericht 
ter ondersteuning van het werk van Ria Fennema ten 
behoeve van weeskinderen in Kenia. Veel kinderen 
en jongeren in Oost Afrika leven in moeilijke omstan-
digheden. In de omgeving van Malindi (Oostkust 
van Kenia) hebben naar de schatting van de lokale 
kinderbescherming 15000 kinderen op een of andere 
manier hulp nodig. Deze kinderen wonen vaak op 
straat door ontwrichte gezinssituaties. Vaak zijn de 
ouders overleden aan aids en zijn ze zelf Hiv-
positief. Soms zijn er nog oudere broertjes of zusjes 
die zorg dragen voor de vele jonge kinderen. Veel van 
deze kinderen hebben medicatie nodig, een maaltijd, 
scholing en natuurlijk begeleiding van een sociale 
werker. De overheid is nauwelijks in staat deze 
kinderen goed onderwijs, gezondheidszorg of een 
toekomstperspectief aan te bieden.

Om dit goede doel te steunen, geven wij van 
schoonheidsinstituut Karin Koornstra de volgende 
behandelingen:
- Bodymassage Rug € 18,- 
- Benen € 25,- 
- Armen € 12,50
- Gezicht Nek en Decoletté Massage € 15,-
- Stoelmassage € 15,-
- Manicure € 12,50,-
- Handscrub € 5 ,-
- Handmassage € 10,- 
- Nagelslakken € 5,-
- Nagel design € 2,- per nagel
- Opmaken met Mineralen Dag make-up € 10,-
- Avond make up of Smokey eye ‘s € 15,-

Vanaf vandaag kunt uw reserveren op telefoonnummer 
0515-232300. Terwijl u zo ontspannen en genietend 
de kerstdagen te gemoed gaat krijg een kansarm kind 
de warmte en steun die elk kind hoort te krijgen. 
Als dit niet een mooie kerstgedachte is? Kijk ook 
op www.riafennema.nl

Nooit Meer Scheren Harsen 
of Epileren kan dat?
Heeft u last van ontsierende haargroei in het gezicht 
of elders op uw lichaam? U kunt overtollig haargroei 
tijdelijk verwijderen maar er zijn ook behandel-
methoden met definitief resultaat. Naast harsen en 
epileren kunnen wij wij u ook behandelen met IPL/
Laser of via Elektrisch ontharen 

Vergoeding door zorgverzekeraar
Veel zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk of geheel 
de kosten voor verwijdering van overbeharing in het 
gezicht. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. 
Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem 
contact op met uw zorgverzekeraar. Vaak is wel de 
voorwaarde dat de schoonheidsspecialist geregi-
streerd staat bij ANBOS voor deze specialisatie (en 
word elke 3 jaar getoetst 

Schoonheidsinstituut Karin Koornstra is gespecia-
liseerd in Ontharingstechnieken (IPL/Laser en 
Elektrische Ontharen). Tijdens een intakegesprek 
informeert wij u uitgebreid. U krijgt ook vooraf een 
prijsopgave. Wilt u meer informatie Bel 0515-232300

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Praktijk voor psychotherapie

W. J. Geerling 
Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie - 
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining - 

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten - 
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of 
verzachten van lichamelijke klachten en pijn. 
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke 
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën. 
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie, 
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in 
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze 
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens 
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit voort-
vloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
 8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

Spetterend Oud en Nieuwfeest in Makkum       Door Jetze Genee

De laatste week van het jaar is het voor velen een 
drukke week. Kerst voor de deur en nog maar 
net uitgetafeld of Oudejaarsdag staat alweer 
voor de deur. Juist daarom is het goed om voor-
bereiding te treffen om deze dagen goed door te 
komen. Us Stek organiseert de oud en nieuw-
viering in Makkum. Dat doen zij al voor de 
achtste maal. Dit jaar echter een nieuwe locatie 
en een grotere opzet. Zoals eerder al vermeld is 
er in de feestloods aan de Houtmolen 3a (terrein 
Inprotech) vanaf 15.00 uur gelegenheid om een 
oliebol te halen en een overzicht van foto- en film-
materiaal van de afgelopen jaren te bewonderen. 
Tevens een mooi moment om terug te blikken op 
het afgelopen jaar. Us Stek kijkt terug op een 
mooi en actief jaar met hoogtepunten zoals het 
vorige Oud en Nieuwfeest en het Open NK 
Eiwerpen. 

Het echte feest barst na de jaarwisseling los. Een 
Nieuwjaarsbal in een feestzaal waar een dans-
gedeelte en een gezellig gedeelte met touptafels 
aanwezig is. De muziek wordt verzorgd door 
feest DJ KC en oude glorie keert terug in de 
vorm van DJ J.J. alias Jan Wijnia.

Jan Wijnja, de voormalige DJ van bar dancing 
Frisia Schraard en de drive-in ‘The Filaments 
Road Show‘ heeft na het Back to the ’80 -feest 
in de Prins in oktober jl., de smaak te pakken. 
“Mijn vader heeft in een mannenkoor gezongen, 
mijn moeder speelde orgel, zowel thuis als ook 

voor de vrouwenvereniging en in de kerk en mijn 
oudere broer speelde trombone in het muziek-
korps”. Reden genoeg voor Jan Wijnia om DJ te 
worden. Vroeger in de jaren ’70 experimenteren 
met elektra en radio wat uiteindelijk resulteerde 
in een vaste aanstelling als DJ van de illustere 
bar-dancing Frisia in Schraard. Tussen eind jaren 
’70 en begin jaren ’90 dé uitgaansgelegenheid in 
de weide omgeving. DJ Johnny Jason was geboren. 
Ook na zijn officiële einde bij Frisia in 1993 is 
Jan Wijnia met nog enige regelmaat achter de 
‘draaitafels’ te vinden. Want ‘de liefde voor 
muziek’ blijft hoe dan ook bestaan. Nieuwjaars-
nacht kunt u zijn kunsten wederom in Makkum 
aanschouwen.

DJ KC alias Cees Jaspers behoeft geen nadere 
uitleg. Alweer voor het vijfde jaar is de DJ bij 
het Nieuwjaarsbal en ook feesten zoals de Merke 
en de SES-feesten is hij een graag geziene DJ. 
Us Stek verzorgt de organisatie en de beveiliging. 
De organisatie verwacht dit jaar een grote 
opkomst. Dit jaar gratis entree en dus ook geen 
voorverkoop. “Ook zonder voorverkoop ver-
wachten wij ruim voldoende bezoekers. Een 
alternatief in de directe omgeving is er niet en 
zolang wij dit feest organiseren is dat ook niet 
nodig. ”Aldus Chris Kooistra van Us Stek. Lopend 
of met een taxi is het terrein gemakkelijk te 
bereiken. Voor jong en oud wat wils en gratis 
entree. Dat kan niet anders als een volle zaal 
trekken Nieuwjaarsnacht. 

de Waardruiters

PSV de Halsbânruters

Sneek 17-12 Springen Paarden:
In Sneek werd een springwedstrijd voor paarden 
verreden, in de klasse L kwam Teus Breevaart 
met Precious Lady aan de start, een foutloos 
parcours met een tijd van 62,43 wat deze combi-
natie de 3e prijs opleverde.
 
Cornwerd 18-12 Dressuur Pony's:
Op manege Boeyenkamp werd een dressuur-
wedstrijd voor pony's georganiseerd door de 
PSV/PC De Waardruiters. In de klasse L1 D/E 
pony's 2 winstpunten voor Sophie Postma met 
Julita, in de eerste proef180 punten en de tweede 
proef 183 punten, in de klasse L2 D/E pony's 1 
winstpunt èn een 3e prijs voor Eline de Boer met 
Heidenhofs' Dion met 183 punten. In de M1 
A/B-pony's 2x de 1e pijs voor Yara de Vries met 
Speedy met 192 en 188 punten. Een 3e prijs voor 
Gerbrig Bosma in de klasse M1/M2 voor D/E-
pony's met 193 punten en een winspunt in de 
tweede proef met 188, ook een winstpunt voor 

Daphne de Vries met Fallingasate Dewi met een 
score van 189 punten.
 
Sonnega 18-12 Dressuur Paarden:
In de klasse L2 startte Nadia den Hollander met 
Alwin en reden een winstpunt met een score van 
188.
 
Arum 18-12 Dressuur Paarden:
In de klasse L2 startte Hielke Gorter met Max, 
de eerste proef 186 punten en de tweede proef 
187 punten. In de klasse M1 reed Joyce Algra-
Jellema een winstpunt met Leo met 184 punten.
 
Anna Paulowna 18-12 Springen Paarden:
Teus Breevaart ging de zondag met Precious 
Lady de afsluitdijk over naar Anna Paulowna om 
ook daar aan de springwedstrijd deel te nemen. 
Een mooi foutloos parcours met een tijd van 
67,18 sec. èn een foutloze barrage van 45, 2 sec. 
een verdienstelijke 1e prijs.

Hippolytushoef 17 december
Sanna v/d Heide kwam hier uit met Teade fan 
Tritsum in de klasse M1. In de 1e proef won zin 
de 1e prijs met 188 punten goed voor 1 winstpunt.
 
Arum 18 december
Ook hier kwam Sanna v/d Heide met Teade fan 
Tritsum uit in de klasse M1. In de 1e proef reed 
zij 182 punten bijelkaar en in de 2e proef 180 
punten. samen goed voor 2 winstpunten. Sanna 
heft hiermee haar punten bijelkaar om in de 
klasse M2 uit te mogen komen.

Sonnega 18 decdember
Hier werd de 2e selectiewedstrijd verreden voor 
de klasse L2. Yvonne Philipse kwam met Be 
Coo Men aan de start. Zij reed een prima proef 
wat haar de 1e prijs opleverde met 200 punten.
Ook mag zij op de FK uitkomen.
 
Koudum 3 december
Sanna v/d Heide kwam hier uit in de klasse Z1 
met Minke v/d Blokken. Zij reed een winstpunt 
met 207 punten.
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Sint & Kerst - November & December Actie 2011

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 
en Kerst maanden November-December 2011, diverse acties op touw worden gezet. 
 
PuzzelActie
Van 16 november t/m 21 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 2011, 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 prijsuitreiking zal plaatsvinden op 11 januari bij Gasterij “Hennie Fan Richt” te 
Makkum, u krijgt hiervan bericht van ons”
 
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.

Prijswinnaar Puzzel 4:
Annelies Koornstra uit Makkum

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

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

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

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 6 / Belboei no. 1421)
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

vand

le lui

nder

at ka
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Opening- en sluitingstijden december

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

 zaterdag 24 december 9:00-16:00 uur

Oud&Nieuw zaterdag 31 december 9:00-16:00 uur
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Fonger en Riemie Smink

Wensen een ieder

prettige Kerstdagen 
en een gezond 2012

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2012 toe

Piet en Henny

wenst iedereen Prettige kerstdagen
en een Gelukkig nieuwjaar

Petra, Willem en Wilma

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2012

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2012

Firma gebr. Hogeboom
Een staalsterk bedrijf waarop u kunt bouwen...Wenst U een goed 2012

TUINCENTRUM
MAGGENHEIM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2012 toe

Wenst u

fijne kerstdagen
en een gezond en sportief 2012

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

Directie en hun medewerkers  
wensen u prettige feestdagen en een 

voortvarend 2012    

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

De winterschilder wenst u
Fijne Kerstdagen en 
een heel goed 2012

Geachte klant, met kerst en Oud & nieuw zijn wij u graag van dienst. i.v.m de te verwachten 
drukte verzoeken wij u vroegtijdig een taxi te bestellen om teleurstellingen te voorkomen.
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uniGar Horjus
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum

tel. 0515-231318  -  wwww.garagehorjus.nl

KKerst- en Nieuwjaarswensen
Bêste freonen en kunde,

Noflike krystdagen en
in sûn 2012 tawinske!

Jan en Fenny Poepjes

Fijne feestdagen 
en een goed 2012

Fam. Rinke de Boer, Skuzum

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

D.I.O. Drogisterij

BOLINK
Plein 4, 8754 ER  Makkum

0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2012

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

Prettige kerstdagen 
en een 

Veilig Gezond 2012

Jan, Rommy, Jacob en Jeltje Schilstra 

wensen familie, vrienden en bekenden 

fijne kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 2012

Hoveniersbedrijf Hoveniersbedrijf 
HiemstraHiemstra

Wenst u een gelukkig en gezond 2012
Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum - Telefoon (0515) 23 01 51

www.hoveniersbedrijfhiemstra.nl

J. de Boer Schoenen

wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2012

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 prettige feestdagen en een 
gezond 2012 met veel veilige kilometers

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2012
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
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 2012

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

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

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2012

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2012

De drie Ouderenbonden van Wûnseradiel,

PCOB, ANBO en KBO 

wensen al haar leden fijne Kerstdagen en een

voorspoedig Nieuwjaar.

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2012

Koninginnevereniging 
Makkum

Het bestuur van de Koninginnevereniging 
wenst alle leden en -nog-niet-leden 
fijne Kerstdagen toe en voor 2012 
vele momenten van rood-wit-blauw

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2012

Fysiotherapie en Fitness

Wenst u een fit 
en gezond 2012

Anette Meina
Tom Botermans
Johan Methorst

Langezand 2C - 8754 HR Makkum
0515-231551

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
De Binderij wenst U
fijne feestdagen 
en een bijzonder 2012.
Jaqueline, De Binderij

Aardewerk & Siertegels
D. Kuiken
Voorstraat 5, 8754 EV Makkum
Tel./Fax: 0515 - 231616

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2012
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Klaas en Mieke
Strânwei 17

Makkum

Alpha Yacht Charters

wenst iedereen

fijne Kerstdagen toe

en voor 2012

een behouden vaart

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier

De Keatsferiening Makkum 
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een 
boppeslach foar it nije jier.

 

Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2012

wenst u
Prettige K erstdagen
en een verzorgd 2012

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

www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

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

wenst u veel woongenot
in 2012

Boekhandel Coufreur
prettige feestdagen en een 

gezond en leesvol 2012 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2012

Lucas 1-68

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2012

wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2012

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2012 toe

Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996
Turfmarkt 35 info@roosma.nl

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2012

Klaas en Pleunie Poepjes
Iris en Eeltje Hans

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

Wenst iedereen

Fijne Feestdagen 
en een Gezond 2012

Paul en Fré Doedel

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

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 2012

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2012.

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

 
Donovan Roemer

wenst kinderen, ouders 
en grootouders vrolijke

kerstdagen en een
dartel spelend 2012 

Wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2012!

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

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

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

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar

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

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2012

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Alle medewerkers 

van Jumbo Kooistra  

wensen u prettige 

kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar!
Lieuwkemastraat 9
8754 BL Makkum
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

 gezond 2012

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2012

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

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

* 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 2012!
           
George en Elske Valkema

Wij wensen familie, buren, vrienden, bekenden
een Goed en Gezegend Nieuwjaar

P. en H. Terpstra
Lieuwkemastraat 1

Chinees Restaurant Feng Sheng wensen 
Jullie hele fijne kerstdagen & een 

gezond gelukkig nieuwjaar!

Vanaf 19 december a.s. zijn we elke 
maandag gesloten t/m maandag 12-03-2012 

Met vriendelijke groet,
Familie Zhu (nieuwe eigenaar)

NICO MORIEN v.o.f.
annex plaatwerkerij - spuiterij

De Munniksplaat 3   8754 HG MAKKUM
Tel. 0515 232323   Fax 0515 232770

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 2012

 Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen iedereen 
prettige kerstdagen 

en een 
gezond en voorspoedig 2012

Marc, Claudia, 
Erwin en Debby de Boer

Wij wensen onze leden 
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2012

Bestuur  
Tennisvereniging Makkum

Namens alle leden van 

vereniging Caravan US Stek: 

Folle Lok en Seine 

foar it jier 2012

Stichting riemen over en weer 

wenst iedereen en in het bijzonder 
al haar vrijwilligers en sponsoren 

fijne feestdagen een  
voortvarend 2012 toe.

De bemanning en van It Makkumer 
Skutsje "De Zes Gebroeders" 
winskje dat it 
elsenien foar 
de wyn gean 
my in 2012

Gezegende kerstdagen 
en gelukkig Nieuwjaar

Kapsalon 
Kreatief
wenst u:

Noflike Krystdagen en lokkich nijjier                                                
 Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
 Merry Christmas and a Happy New Year
 Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 
 Joyeux Noël et Bonne Année
 聖誕快樂   
Bas, Paulina en Akke

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren

Buurtver. Terra Nova
wenst U 

Prettige Kerstdagen
  en een gezond 

en voorspoedig 2012

wenst u een goed gekapte Kerst 
en een fraai en gezond 2012

cafetaria-restaurant

DE HALTE

prettige kerstdagen
en een gelukkig 2012
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

www.buwalda-products.com

alle mederwerkers van het Sûnhûs 
wensen u fijne feestdagen!

Wenst U allen 
Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

GROS financiële partners en Makelaardij GROS
Papiermolenstreek 2  8754 GE  Makkum
www.grosfp.nl   www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515)232704   (0515)232550

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen 
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2012.

Wij zijn 31 December vanaf 22.00 uur geopend.
Meld je aan voor een gezellig oud-/nieuwjaarsfeest.

Wenst een ieder

fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2012

De allerbeste 
WOON-wensen

 voor 2012 !

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN VOORTVAREND 2012

ROB & MARGA

WWW.RE-TUGS.COM
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ech te  bakkerech te  bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

KKerst- en Nieuwjaarswensen

Fa. J. de Vries
Complete Scheeps- en Woninginrichting

StoneShop
&

wensen u sfeervolle kerstdagen 
en een steengoed 2012

It Gruthof 1 8754 GZ Makkum
de Vries: 0515-231590 / Stone Shop: 0515-230121

Cafe Romano wenst iedereen 
gezellige feestdagen 

en een dorstig en gezond 2012

wenst u smaakvolle feestdagen
en een culinair 2012

Kerkstraat 18  -  8754 CS  Makkum
telefoon 0515-769052
info@peper-zout.eu
www.peper-zout.eu

'Vogelwacht Makkum eo. 
wenst al haar leden 

en donateurs fijne dagen
en een vogelrijk 2012.

 

Vogelwacht Makkum
volgend jaar al 50 jaar 
actief voor de natuur!'

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

prettige kerstdagen
en een 

gelukkig nieuwjaar
prettige kerstdagen

en een gelukkig 2012

wenst U Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wenst een ieder
Fijne Kerstdagen

em een gezond 2012
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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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

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

Colofon

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

vw golf 1.6 benzine
bouwjaar 1998, kilometerstand 189dkm, nwe apk

optie's: st-bekrachtiging, electrische ramen, centraal deur 
vergrendeling+afstandbediening, electrische spiegels, enz. 

Prijs € 2395,-
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

Beroemde mensen ontmoeten?
kom naar onze kerstshow, diverse BM'ers 
hebben onze overdekte en verwarmde 
kerst show bezocht. U wilt weten welke 
bekende mensen onze show hebben 
bezocht? 
We mogen niet alles zeggen maar 
o,a, Mevr I. v.d. B., Mevr S. A., Fam, d. 
V., Drs. D., Mevr. B., Fam. B., Fam v. B. 
t. W. en diverse andere bekende en 
beroemde mensen.

Dus voor een kerst om nooit te 
vergeten, kom naar onze kerstshow 
en neem u handtekeningboek mee! 

NET STINNE DER HINNE!!!!!!

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

Okkinga Communicatie 
is trots op haar 
marathonschaatsteam
Bolsward - Als hoofdsponsor van het vrouwen-
marathonschaatsteam heeft Okkinga Communi-
catie niet te klagen. De successen van de sporters 
stapelen zich op. Team Okkinga Communicatie 
herbergt dan ook een aantal grote namen: Marjon 
Spijkerman, Jane Ravestein en Foske Tamar van 
der Wal. Ploegleider is Thijs de Vries. Met name 
Foske Tamar van der Wal (Nederlands kampioen 
natuurijs 2010) doet het erg goed. Van de tien 
verreden wedstrijden kon zij er zeven op haar 
naam schrijven. Subsponsoren van het team zijn 
Kijlstra Beton, Van der Valk Zuidbroek, Van Wijnen.

Veertien jaar geleden richtte Gerben Okkinga 
een full service communicatiebureau op onder 
de naam Okkinga Communicatie. Hij vestigde 
zich in de oude zuivelschool in Bolsward. In- 
middels is het bureau gegroeid tot 30 werknemers 
en hoort het bij de top 5 van Friese bureaus. De 
liefde voor sport beperkt zich niet tot schaatsen 
bij het Bolswarder bureau, dat onder andere 
marketingpartner is van sc Cambuur en sponsor 
van het Bolswarder Skûtsje en de Kaatsbond 
(KNKB). 

Okkinga Communicatie bouwt dagelijks aan sterke 
merken. Daarbij hoort uiteraard ook het online 
gedeelte. Het klantenbestand is breed. Er wordt 
onder andere gewerkt voor Poiesz Supermarkten, 
ROC Friese Poort, Wetterskip Fryslan, JR Shipping 
Investments, Antonius Zorg Groep, Parc Estate, 
Arriva Personenvervoer, Rabobank, Palet Groep, 
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Jan Sikkes, Troelstra 
en De Vries en Accon AVM. 



pag. 28 MAKKUMER BELBOEI - 21 december 2011

Ik heb een diaprojector plus scherm te koop. 
vraagprijs 35 euro.tel.0517579663

Zilveren Falcon ski-jas maat 38/40 Met afrits-
bare capuchon en sneeuwvanger Z.g.a.n €50  
Tel. 0630445538

Bobike fietszitje “voor”, inclusief windscherm 
en montageblok. Ook geschikt voor verstelbare 
alu-sturen. Kleur zwart/zilver. Gebruikt, maar in 
prima staat. 35 euro. GMG fietszitje “voor”. 
Fietszitje met ophanghaken voor aan standaard 
sturen. Kleur zwart/zilver. Gebruikt, maar in 
prima staat. 10 euro. Z.g.a.n., stoere kinderwinter-
jas, merk Moodstreet, maat 92. Kleur antraciet, 
binnenzijde fleece. Eventueel bijpassend muts 
en sjaal (merk Barts). 25 euro. wipstoel, merk 
Topmark, kleur blauw. Gebruikt maar in prima 
staat. 7,50 euro. Tel. +31-515-431239
 

Op maandag 12-12-2011 omstreeks half 4 in de 
middag heb ik aan het water aan de zalm net 
voorbij het bruggetje 2 sleutels gevonden. het betreft 
een sleutel aan een verbogen ijzeren ringetje en 
een sleutel van het merk silca de sleutel aan het 
ijzeren ringetje lijkt mij een kluis sleuteltje of 
een auto sleutel. sleutels afte halen op de Geep 
17 Makkum
 
Fietssleutel (nr.12049) , gevonden in bus 98 op 7 
dec. Tel 06 - 135 188 36
 
Makkum, Holle Poarte, 01-11: Cypersgrijsbruin 
met witte kat, volw., en zwart-witte kat, volw. 
Zwerven daar al enige tijd samen rond. Foto's 
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West 
Friesland, tel. 088-0064692.
 

ex-kater met de roepnaam: Dex. voornamelijk 
zwart, voor 2 witte sokjes, achter 2 witte kousjes. 
Wit lipje, witte bef en een wit 'hartje' op zijn buik. 
1,5 jaar oud. Voor het laatst gezien op woensdag 
16 november in de Leerlooiersstraat. Graag 
contact op nemen met I. Sieperda 06-28179259 
Voor meer info en foto's: www.amivedi.nl
 
Ferwoude, Djipwei, 11-12: Cypersrood-witte 
ex-kater, 4 jr, heeft chip en halsband. Foto's 
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West 
Friesland, tel. 088-0064692.
 

wij zijn twee meisjes van 12 jaar. wij zoeken een 
baantje (het liefst op een boerderij) als u een 
baantje voor ons heeft kunt u dan contact opnemen 
met ons. graag dicht bij makkum. mob: 
06-11702000 en anders 0621171728 het liefst 's 
avonds bellen.

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

email: belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

VERMIST

GEVONDEN

Zoekertje

Verschijning Makkumer Belboei
In verband met de kerstdagen verschijnt de Makkumer Belboei volgende week op donderdag 29 december.

35 jaar badminton in Makkum

De Badmintonvereniging Makkum werd op 13 
december 1976 opgericht en vierde daarom af-
gelopen vrijdag haar 7e lustrum met een jubileum-
toernooi in het MFC te Makkum. In september 
van het oprichtingsjaar werd de sporthal geopend 
en vanuit de personeelsvereniging van Tichelaar 
begon de vereniging met zo’n 25 leden. Voorzitter 
Harry Stoelinga had diep in een half meter dik 
archief van de vereniging gespit en blikte kort-
stondig terug. De uitdagingen waar de vereniging 
in de jaren 80 en 90 voor stond waren nog immer 
actueel. Maar het ene uurtje op de maandagavond 
is inmiddels verruild voor drie speelavonden 
waarbij bijna 100 leden wekelijks fanatiek met 
veel plezier sporten. De jeugdleiding stond vorige 
week met de junioren al even stil bij het jubileum 
en aan het toernooi voor de senioren namen 32 
leden deel. 

16 Spelers kwamen uit in de A-poule, evenzo-
veel in de B-poule en er werd fanatiek gestreden. 
Voor de winnaars waren er prachtige prijzen 
waardoor er op het scherpst van de snede werd 
gespeeld. Met name in de A-poule lagen de uit-
slagen verrassend dicht bijeen: na 14 minuten 
spelen bedroegen de verschillen vaak maar 1 of 

2 punten. Na 4 wedstrijden werden de scores 
opgeteld, Oepke Bijlsma was 4e met 6 punten en 
115 wedstrijdpunten. Ieke Werkhoven en Leendert 
Kooistra hadden ook 3 wedstrijden gewonnen en 
elk 121 wedstrijdpunten. Aan de hand van het 
aantal tegenpunten werd bepaald dat Ieke 3e was, 
Leendert legde beslag op het zilver. Michel Nesse 
had alleen zijn eerste partij gelijk gespeeld en was 
met 7 punten en 129 wedstrijdpunten winnaar in 
de A’s. 
In de B-poule bleek het niet minder spannend te 
zijn geweest. Ook daar moest voordat de prijzen 
konden worden uitgedeeld naar de tegenpunten 
worden gekeken. Eelke de Vries had een minder 
voordelig saldo dan Pietsy van Dijk en moest 
genoegen nemen met een eervolle vermelding. 
Pietsy had na drie gewonnen wedstrijden drie 
wedstijdpunten meer en legde beslag op een 
bronzen levensmiddelenmand. Rudy Lindeboom 
had 6 punten en 135 wedstrijdpunten en werd 
prachtig tweede. Jelle Smit had net zoveel wed-
strijdpunten maar al zijn partijen gewonnen en 
daardoor glorieus winnaar in de B-poule. Na 
afloop van de prijsuitreiking kwamen de sterke 
verhalen uit de oude doos en bleef het nog lang 
gezellig in de gerestylde kantine van het MFC.

eigen fotoeigen foto

Derde winterwedstrijd vissen
Op zaterdagmorgen 17 december is de derde 
winterwedstrijd op gewicht gevist van HSV de 
Voorn, HSV De Deinende Dobber en HSV Ons 
Genoegen aan het Noordvliet te Leeuwarden. 
Het was guur weer, waarbij regen en hagelbuien 
elkaar afwisselden bij een temperatuur net boven 
het vriespunt. In dit water is het ‘s winters alles 
of niets, of men vangt zich klem of er wordt 
nagenoeg niets gevangen. Dat laatste was helaas 
deze keer het geval, want van de 12 vissers 
waren er maar 4 met vis, waarbij de eindstekken 
zoals zo vaak favoriet waren. De jackpot was 
voor Bert Dorenbos. Zo won hij vorige week de 
roofvistocht, ook deze keer viste hij zich in de 
prijzen. Hij wist niet alleen drie grote brasems 
ter weging aan te bieden, hij had er ook nog de 
nodige verspeeld. De uitslag was als volgt:

1. B. Dorenbos 2680 gram, 3 vissen
2. T. Landskroon 760 gram, 1 vis
3. I. Idzenga 70 gram, 2 vissen
4. B. Altena 30 gram, 1 vis

De andere vissers boden geen vis ter weging aan. 
De grootste vis was ook voor Bert Dorenbos, 
zijn grootste brasem was 46,2 cm.

De volgende winter witviswedstrijd is op zater-
dag 21 januari aan de Leeuwarder Kade (Zwette) 
te Sneek. U dient om 08.15 uur aanwezig te zijn 
voor de loting. Er wordt gevist van 09.00 - 12.00 
uur. Op zondagmorgen 8 januari wordt de twee-
de roofvistocht gevist. Er wordt gevist van 08.30 
- 12.00 uur. De vertrekplaats is het treinstation te 
Mantgum.


