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Gelukkig Nieuwjaar
Protte lok en seine yn it Nije Jier

Krystmoarn en 50 jier Henk de Hoop            troch Sjirk Wijbenga

“It sil sa’n 30 jier ferlyn wêze”, fertelt Henk de 
Hoop, “Wouter Bouma rûn mei in stôk en in oalje-
lampe op Krystmoarn betiid mei te sjongen troch 
Makkum. Thús hie der it skúfke fan de kachel 
iepen set. Hy fertroude it net en healwei Makkum 
sei der: “Ik mei earst wol nei hûs ta”. Hy wie krekt 
op tiid want de keamer stie al blau fan de reek”. 

It is ien fan de ferhalen dy’t Henk de Hoop fertelle 
kin oer de tradisjonele Krystmoarn troch Makkum. 
Moarns betiid om 6 oere krystlieten sjonge. Dit 
jier rûn er foar de 50ste kear mei. Fjirtich sjon-
gers en 10 muzikanten fan Hallelujah kamen 
sneintemoarn byelkoar op it plein. Henk hat de 
lieding en bepaald de rûte. Op it plein klinkt it 
“Eare sy God” en “Stille Nacht”. De ynstruminten 
binne waarm, de stimmen binne los. “De folg-
jende lokaasje”, seit Henk, “is Blokmakersteech 
en dêr sjonge we nûmer 4 en 5”. Op sa’n 13 
hoeken en krúspunten yn Makkum bliuwt de 
groep eefkes stean en sjongt; “Er is een Kindeke”, 
“Komt verwondert U”, en oare bekende lieten 
fan de Kryst. Âlderen en jongeren dogge mei. 
De jongste muzikanten binne Ydwer Oostenveld 
en Rixt van der Bles. Beide spylje se klarinet en 
rinne foar de earste kear mei. De âlderjongste is 
Sem Talsma. Hy is 2 en leit lekker efter op de 
rêch fan mem Baukje te sliepen. Healwei de 
tocht slút dûmny Jeroen van Olffen oan by de 
groep. Sa no en dan ferskynt der in Makkumer 
foar it rút om it goed te harkjen. Se genietsje fan 
de muzyk en it sjongen. Guon klappe nei de tiid. 

Henk is der wat yn de organisaasje rûgele, fynt 
er sels. “Ik fyn dit wol moai om te dwaan. Foar my 
wie it Harmen Couperus dy’t it regele en dêrfoar 
Feike de Boer. Hoe’t it ûntstien is wit ik net krekt. 
Mar ik tink dat it eartiids troch de Evangelisaasje 
kommisje op priemmen setten is. Dy stienen wol 
mear op hoeken yn Makkum te sjongen”. Yn ’t 
earstoan soarge Terpstra út Boalsert foar de 
muzyk. Terpstra wie de oargelist yn Makkum. In 
traapoargel waard op in âld boerewein setten en 
der spile hy op. De wein waard treaun troch 
Makkum. Letter kamen de muzikanten fan 
Hallelujah derby. Henk: “We ha in kear 90 diel-
nimmers hân. Dirigint Piebe Bakker kaam 
moarns om 6 oere spesjaal út Koudum. Lou van 
der Weerd en oare trompettisten fan Hallelujah 
ha wol op it dak fan it postkantoar stien te blazen. 
Dat heardest oer hiel Makkum, wat doe noch net 
sa grut wie as no. It hat ek wolris sa kâld west 
dat der net troch Hallelujah spile wurde koe. Dan 
brochten se de ynstruminten earst mar nei 
Avondrust”. 

Lykas altiten eindiget om likernôch 8 oere de tocht 
yn Avondrust. Op de fjouwer ferdjippings fan it 
hûs wurdt ek noch spile. De doarren fan de 
bewenners gean iepen. Inkelen komme eefkes op 
‘e gong en sjonge mei. En dan stiet de krystbôle, 
de kofje en de sûkelarjemolke klear. Henk wurdt 
tasprutsen troch Klaas Groeneveld en tasjongen 
troch de oare dielnimmers. Tiny Koornstra skreau 
spesjaal foar Henk it liet: “50 jaar…50 jaar Henk”.
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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 van 28/12 t/m 1/1 De Witte Heren Praktijk 
Tel. 0515-238980 / Privé 0515-238981 / 0515-238982
- 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
Donderdag 29 december:
Wintermalen Cornwerdermolen
Aanvang: 20.00 uur
 
Zaterdag 31 December:
Oudjaarsmatinee aanvang: 15.00 uur
 
Zondag 1 januari:
Nieuwjaarsfeest aanvang: 00.15 uur
 
Dinsdag 3 januari:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 31 December
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
voorganger: Pastor Visser
organist: Dhr. Sterenberg
 
Makkum – Men. Mienskip, 17.00 uur
Oudejaarsmiddag
 
Zondag 1 Januari
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Bolsward – R.K. Parochie, 10.00 uur
 
Workum – Baptistengem.  10.00 uur

Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
Hij bracht hen naar een veilige haven.
                                                      Psalm 107: 30

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, 
laten wij u weten dat van ons is heengegaan, ús heit, pake en oerpake

Douwe Amels
Markant scheepsbouwer

* Makkum  Makkum
   10 december 1924    27 december 2011

Sinds 11 januari 2009 weduwnaar van Uke Couperus.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 31 december om 11.00 uur in kerkelijk centrum 
‘Het Anker’, Buren 17 te Makkum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd centrum.

Correspondentieadres: Strânwei 2, 8754 HA Makkum

 Makkum: Cees en Lia
     Christina
     Marije

 Drachten: Rein en Sijkie
     Hanke en Sjoerd
     Maaike
     Douwe

 Waaksens: Anna en Douwe
     Nynke en Ronny, Ylva Anna
     Teake en Houkje
     Jildert en Ilse

 Joure: Wiebe en Ingrid
     Lars
     Nick

 Groningen: Willem en Diana
     Frank
     Laura

Plaats uw
 familiebericht in de 
Makkumer Belboei
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Wist u dat...
als U van zingen houdt en van gezelligheid kom
dan op de eerste avond van de Flevo Sanghers 
op 5 januari in Het Anker om 20.00 uur inclusief 
een Nieuwjaars Borrel 

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. 29/12 t.e.m. wo. 4/1

Profiteer van 29 t/m 31 december
van dit smakelijke voordeel

Wij wensen u allen een voorspoedig 2012

en alles toegewenst wat u ons ook toewenst

We zijn 2 en 3 januari gesloten.

We beginnen weer op woensdag 4 januari

met Woensdag Gehaktdag!

Midwintermalen 
Cornwerdermolen

Cornwerd – Donderdagavond 29 december as. 
is de Cornwerdermolen geopend van 18.00 - 
23.00 uur voor het Midwintermalen. De maal-
ploeg van de Cornwerdermolen verzorgt in en 
om de sfeervol verlichte molen een gezellige 
avond met glühwein, warme chocolademelk en 
heerlijke oliebollen die ter plaatse tegen een 
kleine bijdrage voor u worden gebakken. Bij 
voldoende wind is de molen in bedrijf en kan u 
een kijkje in de molen nemen om de sfeer van 
vroeger proeven. De Cornwerdermolen staat in 
de schijnwerpers en is van verre al te zien. De 
Cornwerdermolen is door middel van beweg-
wijzering prima te vinden.

Komt allen! Entree en rondleiding zijn gratis. 
Komt allen!

eigen fotoeigen foto
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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.

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

'Scrooge' opgevoerd in de kerk van Wons

Op 18 december jl. werd het toneelspel 'Scrooge' 
opgevoerd in de kerk van Wons. Het bekende 
kerstverhaal waarin de vrek Scrooge zijn leven 
wilde beteren. Dit deed hij pas nadat hij drie keer 
werd bezocht door een geest. Het toneelspel 
werd gespeeld door, zo bleek, talentvolle toneel-

spelers uit het dorp zelf. It Woldinghekoar en 
Chr. Muziekvereniging Hosanna zorgden voor 
een sfeervolle, muzikale omlijsting. Iedereen kon 
genieten van spel, zang en korps: Waar een klein 
dorp groot in kan zijn!

eigen fotoeigen foto

Oogartsen Antonius en opticien De Jong uit Balk 
delen vuurwerkbrillen uit aan kinderen
Op donderdag 15 december kregen alle kinderen 
uit de bovenbouw van basisschool De Bolster in 
Balk een vuurwerkbril van oogarts Vermeulen 
van het Antonius Ziekenhuis Sneek-Emmeloord 
en opticiën De Jong uit Balk. Zij vertelden de 
kinderen wat er kan gebeuren met je ogen als je ze 
niet goed beschermt terwijl je vuurwerk afsteekt of 
als je toe kijkt. Met deze actie willen de opticiën 
en de oogartsen aandacht vragen voor het belang 
van een goede bescherming.
 
De vuurwerkbrillen zijn ook tegen kostprijs 
(€ 2,50) verkrijgbaar in het Antonius Ziekenhuis, 
in zowel Sneek als Emmeloord. De brillen zijn 
verkrijgbaar bij de centrale receptie en bij de poli 
oogheelkunde. De oogartsen van het Antonius 
Ziekenhuis willen zo bijdragen aan het voor-
kómen van oogletsel door vuurwerk. De bril is 
van plexiglas en sluit aan alle kanten goed af. De 
vuurwerkbril van het merk 'Firegoogs' is ook 
geschikt om te gebruiken bij het klussen in de 
tuin en in huis. De brillen zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en er zijn monturen voor 

volwassenen en kinderen. Een vuurwerkbril 
biedt de beste oogbescherming bij het afsteken 
van en kijken naar vuurwerk. De verkoop van 
vuurwerkbrillen in ziekenhuizen is een initiatief 
van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 
(NOG). De brillen zijn verkrijgbaar zolang de 
voorraad strekt.

De vuurwerkbrillenactie was in voorgaande 
jaren een doorslaggevend succes. In korte tijd 
raakten alle brillen uitverkocht. Toch is er elk 
jaar weer veel vuurwerkleed. Bij mensen die zelf 
vuurwerk afsteken, maar ook bij omstanders en 
voorbijgangers. Alle oogartsen in Nederland 
willen vuurwerkletsels, die heel veel leed voor 
de slachtoffers teweegbrengen, graag voorkomen 
en roepen daarom iedereen op een vuurwerkbril 
te dragen tijdens de jaarwisseling. Tijdens de 
jaarwisseling 2010-2011 werden in heel 
Nederland 251 mensen slachtoffer van oogletsel 
door vuurwerk. Zestien ogen werden door vuur-
werkschade blind, in zeven gevallen moest het 
oog zelfs verwijderd worden.

Beste mensen,

Na een hectisch en spannend jaar zijn we weer in 
rustiger vaarwater gekomen. We beginnen te 
beseffen wat er allemaal gebeurt is. In februari 
heeft Marije de hele maand in het UMCG
gelegen. De artsen zijn nog steeds bezig om een 
diagnose te stellen voor haar ziekte. Marije is nu 
rolstoel gebonden en ook kan ze niet meer 
praten. In het voorjaar heeft Marije een rolstoel-
fiets gekregen van club de Bouwers. Dit is zo 
hartverwarmend en we willen iedereen die daar aan 
me heeft gewerkt ontzettend bedanken. En dan 
vooral de kinderen en hun leidsters Diny en Durkje. 
De zomervakantie heeft Marije ook in Groningen 
gelegen. Toen is ze zo ziek geweest dat we bijna 

afscheid van haar hebben moeten nemen. Maar 
wonder boven wonder is ze weer zo opgeknapt 
dat alles nu weer wat stabiel bij haar is. Eind 
September zijn we bij de zaak gaan wonen waar 
alles aangepast is zodat we Marije de beste zorg 
kunnen geven. Dit heeft ook weer meer rust in 
ons gezin gegeven. 

We willen iedereen die op wat van manier dan 
ook met ons mee leeft en aan Marije denkt heel 
erg bedanken. En wensen wij iedereen fijne 
feestdagen en een gezond 2012.

Groet van Sander en Greetje,
Jurre, Marije en Jildert Rinia
Munniksplaat 1 Makkum
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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

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Ingestuurd door de 12 jarige Peter Swieringa uit Allingawier.

Vroege vuurwerk gewonden op OBS De Opslach Arum???

Gezien het aantal mitella’s en meters verband 
leken de slachtoffers op OBS De Opslach te 
Arum zwaar toegetakeld. Gelukkig ging het op 
bijgaande foto om de feestelijke uitreiking van 
het Jeugd EHBO diploma.

Op dinsdag 20 december werd er op “De Opslach” 
in Arum het praktisch examen Jeugd EHBO 
afgenomen. Met de theoretische kennis was het 
toen al prima in orde, want alle 21 deelnemers 
uit groep 7 en 8 waren een week eerder al dik 
geslaagd voor het bijbehorende theorie examen. 
Op deze dinsdag werden zij, onder toeziend oog 
van de examencommissie, geëxamineerd op hun 
praktische vaardigheden en moesten de leerlingen 
o.a. “slachtoffers” vlot vervoeren met de nood-
vervoersgreep van Rautek, bij bewusteloosheid 
het “slachtoffer” in de stabiele zijligging leggen 
en een melding doen bij 112. Ook waren er 
“gewonden” die met een hand-, arm- of vinger-
verband verbonden moesten worden. Alle theo-
retische en praktische kennis hadden de kinderen 
geleerd tijdens een tiental Jeugd EHBO lessen, 
die werden gegeven door mevrouw Klazien v/d 

Veen van de plaatselijke EHBO vereniging 
Arum-Achlum-Kimswerd. De kinderen kregen van 
de examencommissie, bestaande uit mevr. Akke 
Gietema (Kaderlid EHBO), mevr. Corry Nota 
(bestuurslid Rode Kruis), mevr. Annie-Gryt 
Akkerman en mevr. Klazien v/d Veen (beide van 
EHBO vereniging Arum-Achlum-Kimswerd), 
een groot compliment, want alle “slachtoffers” 
werden door de leerlingen goed verzorgd en de 
examenopdrachten werden prima uitgevoerd. De 
examencommissie had dan ook met groot plezier 
dit examen bij de kinderen afgenomen.

Allemaal weten we dat een ongeluk in een klein 
hoekje zit, zoals het verslikken in een kerstkransje, 
maar de leerlingen van OBS “De Opslach” uit 
groep 7-8 staan dankzij deze Jeugd EHBO lessen 
niet meer met de handen in het haar bij het zien 
van een ongeluk(je), maar steken direct de handen 
uit de mouwen om Eerste Hulp Bij Ongelukken 
te verrichten, waaronder: Brandwonden?: Water, 
de rest komt later! Nu maar hopen dat ze de 
opgedane kennis niet te vaak in praktijk hoeven 
te brengen.

eigen fotoeigen foto
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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 5:
J. de Vries, Trasmolen 33 Makkum

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

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

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

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 7 / Belboei no. 1422)
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

ens

M. en p

ars W uw
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Opening- en sluitingstijden december

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

spoe

en u V

dig Nie
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Afsluitdijk moet een icoon 
van duurzaamheid worden

Kornwerderzand - Rijk en regio gaan samen-
werken om van de Afsluitdijk naast een veilige 
waterkering ook een waterbouwkundig visite-
kaartje en een icoon van duurzaamheid te maken. 
Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) 
heeft vandaag samen met zijn collega bestuurders 
van de provincie Fryslân, Noord-Holland en de 
gemeenten Wieringen en Súdwest-Fryslân de 
Bestuursovereenkomst Afsluitdijk getekend. 
Hierin wordt beschreven hoe deze samenwerking 
eruit gaat zien en wat de rollen en verantwoorde-
lijkheden zijn bij de uitwerking van de plannen 
voor de dijk. 

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de normen 
en wordt opgeknapt door de dijk over de hele 
lengte een verstevigde toplaag met een groene 
uitstraling te geven. De spuisluizen en schut-
sluizen ondergaan een flinke renovatie. Staats-
secretaris Atsma zorgt voor de 600 miljoen euro 
die nodig is om de dijk weer aan de normen te 
laten voldoen. Daarnaast heeft hij 200 miljoen 
euro gereserveerd om te investeren in extra spui-
capaciteit. Aanvullende ambities rond de dijk 
voor bijvoorbeeld de recreatie, de natuur en het 
opwekken van energie kunnen met een bijdrage 
vanuit de andere overheden en de markt worden 
toegevoegd aan de veiligheidsfunctie van de dijk. 
De regio heeft daarvoor een Ambitie Agenda 
Afsluitdijk opgesteld en deze vandaag aan de 
staatssecretaris aangeboden. “De Afsluitdijk is een 
unieke ontmoeting van vier werelden; het wereld-
erfgoed de Waddenzee, het IJsselmeer, het nieuwe 
land van het westen en het oude land van het 
noorden”, aldus Apotheker. Enkele ideeën die de 
regio verder gaat uitwerken zijn blue-energy,  een 
zonne-energiecentrale, de bouw van een duur-
zaamheidscentrum en plannen om van de 
Afsluitdijk ook een recreatieve trekpleister te 
maken. Atsma: ’Veiligheid staat voor mij voorop. 
Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de 
wettelijke normen voldoen. Maar we mogen de 
kans niet laten liggen om méér met de dijk te 
doen. Samen met de regio kunnen we van de 
Afsluitdijk in de toekomst een icoon van duur-
zaamheid maken’’. 

De eerste stap is intussen al gezet: de regio inves-
teert samen met de markt acht miljoen euro voor 
een proef met een blue-energy - waarmee energie 
wordt gehaald uit het verschil tussen zoet en 
zout water. In de bestuursovereenkomst is ook 
opgenomen dat de versterkte dijk alle mogelijk-
heden en ruimte biedt om de extra ambities op 
termijn toe te voegen. De planning van de aan-
vullende ambities verschilt; sommigen worden 
volgend jaar al gerealiseerd, anderen lopen 
gelijk op met de versterking van de dijk die in 
2015 begint. 

eigen fotoeigen foto
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

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

De Binderij wenst iedereen 
een fijne jaarwisseling.

Wij zijn de eerste week 
van januari gesloten.

Kerstinstuif ondernemersvereniging Witmarsum

Nieuw evenementenbeleid voor Súdwest-Fryslân

Zaterdag 17 december trakteerden de O.V.W. 
(ondernemersvereniging Witmarsum) alle dorps-
genoten weer op de jaarlijkse Kerstinstuif. Op 
het Kaatsplein voor De Gekroonde Roskam waren 
er gratis snert, broodjes worst, glühwein en, voor 
de kleintjes, warme chocolademelk. De zingende 
kerstman (troubadour Sipke de Boer) vermaakte 
iedereen met een medley van bekende Kerst-
nummers.

De Kerstinstuif is een belangrijke bijdrage aan de 
gezelligheid in Witmarsum en ook dé plek waar 
weer prachtige prijzen te winnen waren. Kap-

salon Amarant stelde twee gratis knipbeurten 
beschikbaar, glazenwassersbedrijf Ed Thuis en 
zn. maakt wederom voor niks de buitenkant van 
een huis volledig schoon, de gebroeders Ypma 
gaven een zuivelpakket weg en Platinum Spas 
Friesland doneerde een handdoekenpakket. 
Hovenier Pier Reitsma gaf een gratis voorjaars-
beurt voor de tuin weg, bij Fysio Witmarsum kan 
een dorpsgenoot gratis een aantal zumbalessen 
volgen en Guus de Groot trakteerde op een aan-
tal gratis gitaarlessen! Tevens werd er een aantal 
oranjekoeken, die ter plekke zijn opgegeten, en 
manden met kruidenierswaren verloot!! Deze 
prijzen werden aangeboden door de ondernemers 
vereniging! Elgersma Rijwielen stelde tezamen 
met de ondernemersvereniging de hoofdprijs 
beschikbaar: een splinternieuwe prachtige dames- 
of herenfiets voorzien van alle gemakken zoals 
geveerde zadelpen, en geveerde voorvork en 7 
versnelling. De gelukkige winnaar van deze 
prachtige prijs is Sietse Haitsma. 

Volgend jaar vlak voor Kerst is er zeker weer
een Kerstinstuif. Elk jaar komen er meer 
Witmarsumers op dit mooie initiatief af.

Sneek - Het college van Súdwest-Fryslân heeft 
vandaag het evenementenbeleid vastgesteld. Het 
beleid is opgesteld door de gemeente, de brand-
weer, de politie en de GHOR (Geneeskundige 
Hulpverlenings Organisatie in de Regio). 

Súdwest-Fryslân is een gebied met een grote 
verscheidenheid aan dorpen en steden. Het is een 
waterrijke en toeristische omgeving. Zo loopt 
bijna de helft van de vele Elfstedenroutes door 
de gemeente, waarbij 6 van de 11 steden worden 
aangedaan. De grote verscheidenheid in het 
gebied brengt veel uiteenlopende evenementen 
met zich mee, zowel lokaal als regionaal en zelfs 
met een landelijke uitstraling. Een aansprekend 
evenementen-programma levert een belangrijke 
bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het gebied, 
niet alleen voor de inwoners maar ook voor de 
toeristen.

Jaarlijks worden er in Súdwest-Fryslân zo’n 225 
evenementen georganiseerd waarvoor een ver-
gunning nodig is. Kleine evenementen (buurtni-
veau) horen hier niet bij. Het evenementen-aan-
bod is enorm gevarieerd met activiteiten op het 

gebied van sport (fierljeppen, zeilen, fietsen), 
cultuur (folkloristisch dansen, shanty korenfestival, 
straattheater), culinair (Lekker Bolsward, Lekker 
Sneek) en vermaak (muziekevenementen, (jaar)
markten, kermissen, braderieën).

Evenementen hebben echter ook een keerzijde. 
In veel gevallen ervaren omwonenden van de 
evenementenlocatie overlast van geluid of ver-
keer. Tal van evenementen zijn in de afgelopen 
jaren gegroeid qua omvang en trekken zeer veel 
bezoekers. Dit vergt een bijzondere inspanning 
van organisatoren maar ook van de gemeente en 
hulpdiensten om de veiligheid van bezoekers en 
deelnemers te waarborgen. Niet voor niets is voor 
het houden van een evenement een vergunning 
nodig waarbij getoetst wordt aan de gevolgen 
voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid en de bescherming van het milieu. 

Het evenementenbeleid biedt kaders voor het 
toetsen en beoordelen van een vergunningaan-
vraag, zodat voor alle betrokken partijen duide-
lijk en helder is onder welke voorwaarden een 
evenementen kan worden georganiseerd.

eigen fotoeigen foto
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Nieuwjaarswensen

Weer wordt de lat hoog gelegd,
Dat mag toch wel worden gezegd !

’T zou ons spijten, op een houtje te bijten.
Of geen baan, als we de plank misslaan.

Nee, we kijken liever uit onze doppen,
Slaan in 2012 weer spijkers met koppen!

Geluk en Gezondheid gewenst

Gebr. Miedema
Makkum

Alle Relaties, Familie en Kennissen
Een Gelukkig en Gezond

2012
toegewenst

E. Wuite 0630728484
POSTNL  Pakketservice

   Wenst u een
         RIMPELLOOS en
              GEZOND 2012

Holland International Reis-
bureau Harlingen wint Zilver
 
Holland International Reisbureau Harlingen 
heeft de tweede prijs gewonnen in de landelijke 
wedstrijd van franchisekantoren van de reis-
bureauketen Holland International. Directeur 
Lieuwe Wesselius en zijn team zijn uiteraard erg 
trots op deze prijs. "We hebben een hecht team, 
servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn 
voor ons het belangrijkste. De betrokkenheid in 
ons team is heel hoog. De beker is echt een 
kroon op ons werk!  

Holland International Reisbureau's zijn een 
onderdeel van het World of TUI concern en 
momenteel zijn er in Nederland nog 48 franchise-
ondernemers. Daarmee is het de grootste fran-
chise Reisbureauketen van Nederland. In het 
verleden waren er een kleine 100 ondernemers 
maar door de opkomst van Internet en de crisis 
in 2009 is het aantal bijna met de helft gedaald. 
Des te opmerkelijker is het feit dat bij het reis-
bureau in de Simon Stijlstraat en op het bijkantoor 
op Terschelling nog hetzelfde aantal medewerk-
sters werkzaam is als een paar jaar geleden. 
"Inderdaad, zegt Wesselius, alle reisadviseurs 
werken al jaren bij ons en hebben door vele stu-
diereizen en uiteraard eigen vakanties een schat 
aan ervaring opgebouwd. Door deze ervaring 
kunnen wij de vakantie zoeken welke voldoet aan 
de wensen van de klant. Mede daardoor hebben 
wij veel vaste klanten maar ook veel jongeren 
komen bij ons voor het boeken van een vakantie 
of een vlucht. Iedereen zoekt toch zekerheid en 
via internet boeken heeft toch bepaalde risico's. 
Wij horen langzamerhand toch een beetje bij de 
binnenstad en ook Bianca en Femmy op 
Terschelling zijn een begrip. Het belangrijkste 
vind ik persoonlijk echter dat mensen het je 
moeten gunnen. Blijf maar gewoon, doe je best 
en wees klantvriendelijk! Dat je dan als 
Reisbureau bestaansrecht blijft houden, daar ben 
ik van overtuigd.

Holland International Reisbureau Harlingen gaat 
deze prijs dan ook samen met de klanten op een 
leuke en ludieke manier vieren. Binnenkort
starten wij de actie: Sla uw slag bij "HET 
DRAAIEND RAD". Iedere boeking wordt 
beloond met een draai aan het bekende rad met 
kans op kortingen en leuke prijzen!!
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Friesche Vlaak 20, MAKKUM

Schitterend gelegen recreatiewoning met uitzicht 
over het natuurgebied en het IJsselmeer.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

TE KOOP

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

Samenwerking verloskunde 
moet leiden tot optimale 
verloskunde zorg
Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland meer 
baby’s overlijden rond de geboorte in vergelijking 
met andere Europese landen. Eind 2010 heeft een 
comité van deskundigen daar naar gekeken en een 
pakket maatregelen voorgesteld. Eén van die ver-
beterpunten is het verbeteren van de samenwerking 
tussen verloskundigen en gynaecologen. 

Daarom hebben de 1e lijns verloskundigen van de 
praktijken in Sneek, Bolsward, Koudum en Emme-
loord samen met de gynaecologen en het Antonius 
Ziekenhuis op 29 november een intentieverklaring 
ondertekend. Die intentieverklaring is de opstap 
naar éénduidige verloskundige zorg voor Zuidwest 
Friesland en de Noordoostpolder. Op termijn kan 
dit leiden tot een moeder&kindcentrum in het 
Antonius Ziekenhuis.

Verloskundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor 
de aanstaande moeder op weg naar de bevalling. 
Waar de bevalling plaatsvindt bepaalt de zwangere 
cliënte: thuis of poliklinisch in het ziekenhuis. 
Uitgangspunt is  een veilige zwangerschap, bevalling 
en een tevreden kraamvrouw. Zwangerschap en 
bevalling zijn natuurlijke gebeurtenissen en over-
bodig medisch ingrijpen moet worden vermeden. 
Dat is de mening van verloskundigen én van gynae-
cologen. 

Door (nog) betere afspraken te maken kunnen risi-
co’s eerder worden gesignaleerd. Goede voorlichting 
geven en zwangeren wijzen op het belang van een 
gezonde leefwijze moeten er toe leiden dat er minder 
‘medische’ bevallingen, zoals keizersnedes, nodig zijn. 

Het uitgangspunt is: ‘thuisbevallen als het kan, in 
het ziekenhuis bevallen als het moet’. Maar het is 
ook een gegeven dat er cliënten zijn die juist graag 
in het ziekenhuis willen bevallen. Dat is en blijft 
mogelijk met ondersteuning van de ‘eigen’ verlos-
kundige. 
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Sony PSP computer met toegang tot internet 
(WIFI) en met diverse spellen: BUZZ! Master 
Quiz, Resistance, Worms, Call of Duty en 
Assassin's Creed € 95,- Tel: 0515-232725
  
Een 1 persoons senioren ledikant met ombouw 
en elektrisch verstelbare lattenbodem. Inclusief 
matras. Alles zeer netjes en in prima staat. Prijs 
€ 125,00 tel: (0515) 854240 / 06 54776114
 

Poes met roepnaam Dolly. Voornamelijk zwart 
met witte pootjes en witte bef. Ze is behoorlijk 
op leeftijd (15jr) maar nog erg kwiek. Voor het 
laatst gezien op dinsdag 20 december jl. Heeft u 
haar gezien? dan graag contact opnemen met 
familie Van Enkhuizen, De Pleatsen 9, tel. 232301.
 
onze Poes: Spoekie (lapjes kat) WIT met ZWART 
en CYPERSRODE vlekken heeft een dikke 
staart en draagt een LICHTROZE HALS-
BANDJE MET STRASS STEENTJES 5 jaar 
oud en voor laatst gezien op dinsdag 20 dec op 
de Engwierderlaan Tel: 0515-232300 voor foto s 
www.amivedi.nl zuidwest friesland
 

Apple iPod Nano 1e Generatie (dus de allereerste 
Nano) Aantal GB maakt niet uit. Tel: 06-39754292

Hallo, ik kom tijdens de kerstvakantie graag uw 
tuin snoeien. Ook voor al het andere winterwerk 
in uw tuin, ben ik u graag van dienst. Voor een 
afspraak of informatie bel 0657155821

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

VERMIST

GEZOCHT

AANGEBODEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

Sem Talsma geniet mee van de vroege kerstklanken.


