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In dit nummer o.a. No. 1569 - 3 december 2014

Cursusgroep NUT Makkum in de leer bij Ferry Kluft   
 Door Judith van Lavieren

Makkum - Op dinsdagavond 25 november 
was het een drukte van belang in de bakkerij 
van Ferry Kluft. Twaalf cursisten hadden 
zich aangemeld om de fijne kneepjes van 
het bakken onder de knie te krijgen. Toen 
het NUT Ferry benaderde of hij een derge-
lijke cursus wilde geven was hij meteen 
enthousiast. En er bleek veel belangstelling 
te zijn. Een volle bakkerij dus met aandach-
tige cursisten die door Ferry flink aan het 
werk werden gezet. Hup als het ene pro-
duct de rijskast in ging was het al weer tijd 
om croissants te rollen. Ferry hield ieders 
prestaties en vorderingen goed in de gaten 
en zorgde er ondertussen voor dat alle 
werkstukken van de avond op de juiste 
manier in de oven gebakken werden.

Wanneer uw verslaggever en fotograaf om 
7 uur ’s avonds arriveren hebben de cursis-
ten net gegeten. Tomatensoep met brood-
jes kaas en ham van Slagerij Neidhöfer en 
voor de liefhebber een glaasje wijn uit de 
Wijnkapel. Met behulp van een machine 
worden de rozijnen door het deeg gemengd: 
het volgende wat de cursisten gaan maken 
is een stol gevuld met amandelspijs. Rollen, 
spanning op het deeg houden. ”Toe maar 
mensen, het wordt altijd wat!”, moedigt Ferry 
de cursisten aan.” Het is net een huwelijk 
het moet spannend blijven”. Wat Ferry 
voordoet lijkt makkelijk, maar als je het zelf 
moet doen valt het soms nog niet mee. 

De meeste cursisten bezoeken de avond van-
uit hun interesse voor koken en bakken. ”Wij 
kijken graag naar programma’s als 24Kitchen 
en proberen graag recepten uit”, vertellen 
moeder en dochter Haitsma uit Witmarsum. 
”We kenden Ferry al want hij heeft vroeger 
met mijn man gewerkt en we vonden het heel 
leuk om nu eens bij hem in de leer te gaan.” 
Een andere cursiste fotografeert enthousiast 
de goedbruine vlechtbroden die net uit de 
oven zijn gekomen.” Die verandering is toch 
fascinerend. Zo sta je met een stuk wit deeg 
en nu ligt er een prachtig brood.”

Het enthousiasme van Ferry voor zijn vak; 
daar wordt je door aangestoken. ”As ik yn'e 
bakkerij kom haw ik der altiten wer nocht yn”. 
Zelfs als het een keer tegenzit? “Ja dan is it 
wer moai om oplossingen te betinken.” 

(vervolg op pagina 3)
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

5-GANGEN KERSTDINER
à € 39,75 P.P.

RESERVEER NU ALVAST VOOR 
1E OF 2E KERSTDAG 

Voor de kinderen is er een kindermenu, 
speelhoek en knutselen onder begeleiding.

Voor het menu, kijk op www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707
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Familieberichten Agenda
Woensdag 3 decemer
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 4 decemer
Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 5 decemer
Makkum - Avondrust, Handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Maandag 8 decemer
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 9 decemer
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 10 decemer
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Kerkdiensten
Zaterdag 6 december
Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 7 december
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Ds. N. ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. Foppen

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. R.B. Praamsma

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. J. Wessels-Nijzink

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk de Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Sa frij as in fûgel . . . .

Met grut fertriet hawwe wy ôfskie 
nimme moatten fan ús heitie en pake

Halbe van der Weij
Oop

 Groningen,                      † Makkum, 
23 maart 1944            28 november 2014

getrouwd geweest met Betty

 Makkum: Dorien en Frank
   Mike

 Makkum: Lisette en Michael

Wij willen het team van Avondrust, 
Sûnhús en Antonius ziekenhuis 
bedanken voor alle goede zorgen.

De plechtigheid voorafgaand aan de 
crematie zal plaatsvinden op donderdag 
4 december om 15.00 uur in het cremato-
rium, Harinxmalaan 1, 8602 CN te Sneek.

Er is gelegenheid om te condoleren 
op dinsdag 2 december van 19.00 tot 
20.00 uur op zijn kamer 113 in Avondrust 
en donderdag na de crematie.

Correspondentieadres:
De Wijting 9
8754 AE  Makkum

Hertlik tank foar de waarme belangstelling 
nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem, 
beppe en oerbeppe

Anneke Bakker-van Popta

Rein Bakker
Bern, beppe- en 
oerbeppesizzers 

 
Makkum, desimber 2014

19 november 2014 
binne wy pake en beppe wurden fan

Sterre van der Hulst
             

dochter fan 
Nynke en Koert van der Hulst.

It adres fan Sterre 
en har heit en mem en suske is: 

Provincialeweg 166 
9865 TB Opende

   
Wim en Coby van der Hulst

Oud papier
Makkum - Zaterdag 6 december wordt weer 
het oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor 
de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het 
papier goed gebundeld in dozen aan de weg 
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de 
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en 
het kaatsveld.
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Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes/Slaapapneu
Medical Taping Dry Needling
Kinderfysiotherapie Beweegprogramma’s
Magnesiumbad Oncologische Fysiotherapie
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) een afspraak maken 
van maandag t/m vrijdag. Tevens op avond tot 21.30 uur. 

Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  
mogelijk in het Sunhus!! 

In de kerstvakantie staan wij evengoed voor u klaar !

Voor info:
Langezand 2c  -  8754 HR Makkum

0515-231551 / info@lifestyle-makkum.nl

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Maak het zelf!
Volop materialen voor het opmaken van 

uw eigen schaal/potterie in kerstsfeer.

Kom gerust langs voor het bespreken 

van de mogelijkheden.

NUT Makkum in de leer bij Ferry Kluft    (vervolg pagina 1)

Bent u student geweest op de Hogere Tech-
nische School in Leeuwarden? Op zaterdag 
14 maart wordt er een reünie georganiseerd 
ter ere van het 100-jarig bestaan van deze 
bijzondere school. Ontdek wat er door de jaren 

heen veranderd is in de techniek door middel 
van het ophalen van herinneringen, workshops 
en boeiende gastsprekers! Ga voor meer 
informatie of het aanmelden naar de website 
www.nhl.nl/100jaarhts

Oud HTS’ers gezocht!

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: 
advertentie@makkumerbelboei.nl

Behalve over zijn vakmanschap krijgen Ferry 
en Akkie ook veel complimenten over de 
opzet van de avond. ”Wat maken we veel, dat 
wordt smullen morgen bij het ontbijt” en ”Kinst 
sa foar de klas Ferry!” Om een uur of half 
negen worden de eerste belletjes naar het 
thuisfront gepleegd. ”Nee we zijn nog niet 
klaar! Ja inderdaad we zijn hier vanmiddag al 
om 4 uur begonnen met koffie en oranjekoek, 
maar de croissants moeten nog gebakken 
worden. Tot straks, we nemen heel veel lekkers 
mee: vlechtbrood, kerststol, croissantjes en 
quiche!”

De groeiende belangstelling in de maatschap-

pij voor hoe ons voedsel geproduceerd wordt 
en het bewuster consumeren is ook merkbaar 
deze avond. Waar komt jullie meel vandaan? 
Is het waar dat Zeeuws meel beter is? En waar-
voor gebruik je het dan? Een enthousiaste 
groep en dat was op de vorige cursusavond al 
net zo: Een bakker van 85 jaar genoot van alle 
moderne technieken in de bakkerij maar leer-
de ook als bakker nog iets nieuws: het maken 
van een croissant. Croissants behoorden 
vroeger namelijk niet tot het assortiment. Het 
was zoiets als Heel Makkum Bakt maar eigen-
lijk nog leuker want zonder wedstrijdelement. 
Iedereen ging met een goed gevoel en een 
goed gevulde tas naar huis.

Jeugdketen in Súdwest-Fryslân die op parti-
culiere grond staan mogen open blijven. 
Voorwaarde is dat de eigenaren van keten 
zich houden aan de veiligheidsvoorschriften 
va de gemeente. Alcohol onder de 18 jaar blijft 
verboden, ook al staan de keten op privéter-
rein. Voor keten die op gemeentegrond staan 
gaat de gemeente een handhavingstraject in. 
Het doel hiervan is dat de keten uiteindelijk van 
de gemeentegrond verdwijnen of verplaatst 
worden naar particuliere grond. In Súdwest-
Fryslân gaat het om vijf van de in totaal 38 
keten. In Makkum zijn geen jeugdketen meer. 
Het gebouw van Us Stek en Keet Nico zijn 
weliswaar plekken waar vriendengroepen bij-
een komen maar van jonge jeugd is hier geen 
sprake. 

Vanaf begin dit jaar is in het hele land discussie 
ontstaan over jeugdketen. Mogen ze met de 

nieuwe leeftijdsgrens voor alcohol blijven of 
niet. Súdwest-Fryslân ziet de jeugdketen op 
particuliere grond als een verlengstuk van de 
huiskamer. Voor veel jongeren een belangrijke 
ontmoetingsplek. Gemeente Súdwest-Fryslân 
scherpt de regels aan voor deze 33 keten en 
gaat strenger toezien op de veiligheid en het 
alcoholgebruik onder jongeren in de keten.

“We vinden het belangrijk dat er voldoende 
plekken zijn in de dorpen waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten. Maar we willen wel dat het 
hier veilig is. Daarnaast moeten we ons simpel-
weg aan de regels houden. De regels voor 
alcohol zijn vanaf 1 januari 2014 strenger ge-
worden, wij maken ons zorgen om het alcohol-
gebruik door jongeren in keten. Bij de keten 
die op gemeentegrond staan is onvoldoende 
toezicht op de jongeren. Daarom gaan we deze 
keten sluiten” zegt wethouder Gea Akkerman.

Jeugdketen blijven bestaan in SWF door Jetze Genee

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is het mooie bedrag van  943 in 
Makkum opgehaald. Het opgehaalde collecte-
geld wordt besteed aan onderzoek (voor een 
beter leven nu en een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die 
ook dit jaar weer door weer en wind op pad 

zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u 
de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op 
met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 
of via www.nationaalmsfonds.nl

Opbrengst collecte Multiple Sclerose in Makkum
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

De winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Makkum - Zoals ook vorig jaar zal het Lemster 
Mannenkoor weer meewerken aan de 26e 
Kerst Zing Mee op 14 december in MFC/
Sporthal "Maggenheim". Het in 1965 opgerichte 
koor telt ruim 120 leden en staat al 30 jaar o.l.v 
dhr. Harm van der Meer. De vaste orgel/piano 
begeleider is de heer Jan Kroeske. Voor het 
koor is het nu een drukke periode. Men heeft  
diverse CD's en DVD's uitgebracht, die ook in 

de sporthal te verkrijgen zijn. De muzikale 
medewerking wordt verleend door brassband 
"Greidebrass", o.l.v. dhr. Dirk Vincken en de 
pianobegeleiding is weer als van ouds in 
handen van dhr. Koos Dreunhuizen. 

In de volgende editie van de Makkumer Belboei 
volgt nadere informatie. Voor meer informatie: 
tel. 0515-542126 / 231148 / 231618

Lemster mannenkoor zingt weer op 26e Kerst Zing Mee!

eigen fotoeigen foto

Op zondag 7 december zal om 19.30 uur een 
“Festival of Lessons and Carols” worden 
gehouden in de Hervormde kerk van Exmorra. 
Deze dienst zal gezongen worden door het 
Chr. Gemengd koor uit Ferwoude o.l.v. Gerrit 
de Vries. Organist is Klaas Hoek. Rond negen 
schriftlezingen zal het koor prachtige Christmas 
Carols zingen. Tevens zijn een aantal liederen 
opgenomen die door koor en aanwezigen 
worden gezongen.

Op 24 december 1918, kort na het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, begon in Cambridge 
een traditie die het ‘kerkmuzikale gezicht’van 
het kerstfeest in Engeland tot op de dag van 
vandaag zou bepalen. De pas benoemde Dean 
van King’s College, the Revd. Eric Millner White, 
ontwierp mede aan de hand van oudere bron-
nen een orde van dienst, bestaande uit schift-
lezingen, gebeden en Christmas Carols die 

over de gehele wereld bekend zou worden als 
“The Festival of Nine Lessons and Carols”. 
Tien jaar later begon de BBC met het uitzenden 
van de dienst via de radio, in Engeland en 
daar buiten. Daardoor werd ”The Festival of 
Nine Lessons and Carols” bekend onder een 
miljoenenpubliek. In 1954 werd voor het eerst 
een gefilmde versie van de dienst gemaakt. 
Het koor van King’s College te Cambridge heeft 
inmiddels vele plaat- en cd opnamen gemaakt 
van “a Festival of Lessons and Carols”. En nog 
steeds is op Kerstavond een live uitzending van 
deze dienst via de BBC te volgen op televisie.

Het Chr. Gemengd Koor uit Ferwoude staat 
sinds september 2014 onder leiding van Gerrit 
de Vries uit Sexbierum. Het zal de eerste keer 
zijn dat het koor uit Ferwoude in de rijke Engelse 
koortraditie een Festival of Lessons and Carols 
zal zingen. 

Op 26 november kwam een groepje peuters 
van de peuterspeelzaal met begeleiding een 
bezoekje brengen aan Avondrust. De limonade 
en chocolademuizen stonden al klaar. De pie-
tenmutsjes op, een fijne tijd die sinterklaastijd. 
Na het drinken van de limonade gingen we dan 
ook even gezellig sinterklaasliedjes zingen, 
enkele bewoners zongen ook mee en kwamen 

even gezellig bij de peuters zitten. Na drie 
kwartier vertrokken de peuters weer met de 
bolderkar richting de peuterspeelzaal. 

Tot de volgende keer maar weer! Dat zal weer 
in januari zijn, ivm de vakantie. Maar in principe 
iedere laatste woensdag van de maand doen 
we dit, het blijft gezellig, jong en oud samen!

Op het schelpenpaadje achter de ijsbaan in 
Makkum is een sieradenkistje gevonden. 
Het kistje lag op het pad richting de ijsbaan. 
De politie is op zoek naar de eigenaar. In het 
sieraden kistje zat alleen nog een zilveren 
ketting. Heeft vermoedelijk al enige tijd in de 
walkant gelegen. 

Mogelijk herkent u dit kistje of kent u de eige-
naar, zeker in relatie met een eerder gepleegde 
inbraak/diefstal? U kunt telefonisch reageren 
via 0900-8844. De eigenaar of tipgever kan de 
politie mogelijk meer duidelijkheid verschaffen 
over de opmerkelijke vindplaats van dit kistje. 

A Festival of Lessons and Carols in Exmorra

Gezellig bezoekje van de peuters aan Avondrust

Sieradenkistje gevonden nabij IJsbaan Makkum  
 door Jetze Genee, (bron BN)
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Win bij ons je aankoop bedrag terug. 
De Autotrack occasion actie is er weer in december en januari. 

Hoe werkt het?  
U koopt bij ons een occasion, u meld zich online aan bij autotrack 
dat u een auto bij Garage Horjus heeft gekocht en in februari trekt 
autotrack één hoofdprijswinnaar uit alle inzendingen uit Nederland. 
De hoofdprijswinnaar krijgt het aankoopbedrag terug wat hij aan z'n nieuwe auto heeft 
besteed met een maximum van € 12500,- Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen te 
winnen. Dus koop nu en win je aankoopbedrag terug!!

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
Telefoon: 0515-231318

www.garagehorjus.nl / verkoop@garagehorjus.nl

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

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct 
naar alle beschikbare 
occasions

Win ook je 
aankoopbedrag terug!!

Het bedrijfsleven in Makkum roept dit jaar weer 
een prijs uit voor de beste ondernemer van 
Makkum. De ondernemers in Makkum zijn 
verenigd in de Ondernemersvereniging Makkum 
(OVM) Vanaf oktober kunt u, lezer van de 
Makkumer Belboei, kiezen welk bedrijf zich 
aan het einde van 2014 mag kronen als 
Makkumer Ondernemer van het jaar.

Via het onderstaande formulier kunt u uw stem 
uitbrengen op de door u genomineerde onder-
nemer Daarnaast geven we ondernemers de 
kans om zich te profileren in deze krant. Half 
december sluit de stembus, waaruit een top 5 
van bedrijven ontstaat. Uiteindelijk kiest een 
deskundige jury de winnaar. De winnaar wordt 
op de nieuwjaarsreceptie begin 2015 uitge-
roepen. De ondernemers van Makkum zijn 
grofweg verdeeld in detailhandel en horeca, 
veelal lid van de O.V.M. De leden dingen mee 
voor de prijs ondernemer van het jaar. 

Door het uitroepen van deze prijs wil de OVM 
de betrokkenheid van het bedrijfsleven met de 
inwoners en andersom vergroten. Door kort 
het bedrijf te presenteren, komt de lezer van 
deze krant veel te weten over wat hier in 
Makkum allemaal wordt ondernomen. 

Wist u bijvoorbeeld dat hier kinderkleding 
gemaakt wordt? Maar ook visnetten en kom-
buiskappen? Naast een patatje is hier ook 
Italiaans zeezout te koop, maar ook steun-
kousen en schilderijen. De super-jachten en 
aardewerk kennen iedereen, maar juist die 
andere meer anonieme ondernemer kan zich 
via deze wedstrijd duidelijker profileren.

Breng allemaal je stem uit en laat merken dat 
je betrokken bent met de ondernemers in ons 
mooie Makkum.

Makkumer Ondernemer van het jaar

Makkumer Ondernemer van het jaar
Naam:_____________________  Genomineerde:_______________________________

Reden:___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________

Inleveren bij: Kapsalon Nynke, Ziezo Fashion of Speelsgoed





Wist u dat...
- Er woensdag 3 december weer een oudpapier 
 container bij It Iepen Stee staat.

- Zaterdag 20 december, Winterfair in de tuin 
 van Avondrust, 13.30 - 18.00 uur. Komt allen!

- Het 'woordpuzzel hinkelen' wat vorige week 
 onder Sintwilledei in de BB stond door de 
 Bieb georganiseerd werd. 

- De bieb voor deze speciale gebeurtenis op 
 zaterdag open was en zowel de kinderen als 
 de biebdames zich uitstekend vermaakt hebben.

- De Waarme Winterjun Makkum op vrijdag 
 12 december is.

- In de straten: Markt, Kerkstraat, Plein, Vallaat, 
 Bleektraat.

- De mensen van het vishok in de leugenbolle 
 een gezellig cultureel avondje verzorgen.
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Voetbaltafel afm. 137(l)x63(b)x88(h). Deze tafel 
is als nieuw met een professionele uitstraling. 
Stevige tafel incl. puntentelling bevestigd op 
de rand van de tafel (2x) en 2 voetbalballetjes. 
Onder de tafel zit een opvangbak voor het 
balletje als er gescooord is, zodat het spel 
gemakkelijk door kan gaan. Vraagprijs is  100,-
Voor verdere info tel. 0517-531288 of maak 
een afspraak en kom gerust langs om de 
voetbaltafel te bekijken.

Tot 13 december: grote glazen potten zonder 
etiket. Kofstraat 29, zet maar in de voortuin!

Witmarsum: Blauwgrijs-witte Deense Dog, reu. 
Heeft niet geregistreerde chip.
Foto www. amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

GEVRAAGD

GEVONDEN

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 
kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Voorstraat 7
8754 EV Makkum
Tel. 0515-231484

Ledkaarsjes 

4 stuks  2,35

Binnen en buiten verlichting
kaars of led
Batterij verlichting met timer of 220 volt

Sonax Velgenreiniger 

 van  10,- voor  7,50

Elke dag diverse aanbiedingen, 

opruimingen of gratis produkten. 

Grabbel je Korting of Draaiend Rad

Tijdens de Makkumer Waarme Winterjun op vrijdag 12 december nog meer aanbiedingen op Markt 6 
en op deze dag kunt tevens voor Dorcas kleding, dekens en andere produkten inzamelen. Wat er zoal 
nodig is kunt u zien op www.dorcas.nl Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, 
ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te 
zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in 
Oost-Europa en Afrika. Na 12 december kan u goederen blijven brengen dan via de Achterstraat.

Sonax Shampoo 

 van  7,49 voor  5,-
Veiligheidshesje, lifehamer
of nooddeken 

per stuk  2,-
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 6 december
Nagele 1 - Makkum 1 14:30
SDS 2 - Makkum 2 14:30
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 3 13:30
Waterpoort Boys 5 - Makkum 4 14:30
Makkum A1 - Annaparochie St. A1 15:00
MKV'29 B1 - Makkum B1 14:00
Makkum B2 - TOP'63 B1 12:30
SWZ Boso Sneek C2 - Makkum C1 9:00
LSC 1890 C4 - Makkum C2 15:00
MKV'29 D1 - Makkum D1 9:30
Mulier D2 - Makkum D2 11:10
Makkum E1 - LSC 1890 E3 10:30
Makkum E2 - Scharnegoutum'70 E3 9:15
Workum E5 - Makkum E3 10:00
Makkum F1 - QVC F1 10:30
Walde De F2G - Makkum F2 10:15
Makkum F3 - S.C. Stiens F4 9:00
SWZ Boso Sneek VR2 - Makkum VR1 14:15
  
Kantinedienst
Inekevd Bles/ Sandra Bloemsma 8.15-12.00
Tjitske Altena/Simon-jan Mollinga 12.00-15.00
Nyk Adema/Sarah Speerstra/ 15.00-19.00
Jan Nauta 15.00-19.00

Woensdag 3 december
19:30  Makkum DS 2 - Oeverzwaluwen DS 1

Zaterdag 6 december
12:30  VC Zwolle DS 5 - Makkum DS 2

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Uitslagen VV Makkum
Makkum 1 - Beetgum 1 3 - 0
Makkum 2 - Workum 2 1 - 4
CVVO 3 - Makkum 3 3 - 2
ONS Boso Sneek 4 - Makkum 4 3 - 1
LSC 1890 A2 - Makkum A1 3 - 2
Franeker SC B2 - Makkum B1 1 - 3
SWZ Boso Sneek B4 - Makkum B2 5 - 1
ONS Boso Sneek C3 - Makkum C1 2 - 1
Makkum C2 - CVVO C3 1 - 12
Makkum D1 - SJO Dronrijp/Foarut D1 1 - 0
Makkum D2 - Zeerobben D3 0 - 1
Workum E2 - Makkum E1 1 - 7
Oeverzwaluwen E1 - Makkum E2 8 - 2
Makkum E3 - LSC 1890 E10 0 - 7
IJVC F1 - Makkum F1 1 - 1
Makkum F2 - Heeg F2 0 - 11
Oosterlittens F2G - Makkum F3 3 - 0
Makkum VR1 - Scharnegoutum'70 VR1 1 - 4

Feddie de Boer ook als deelnemer actief.

In de serie vrijwilligerswerk is het uitlichten van 
een sportvereniging uiteraard een zeer geschikte 
categorie. Vele tientallen vrijwilligers verzetten 
een hoop werk om op de zaterdag of zondag 
de sport van een ander belangeloos mogelijk 
te maken. Vandaag in de kijker een onderdeel 
van de voetbal vereniging Makkum, namelijk de 
Makkumer Wintertrimloop commissie. In 1986 
opgericht als winteractiviteit voor de jeugdleden. 
De derde zaterdag van januari is voor de ervaren 
hardlopers in Fryslân een vaste waarde, name-
lijk de pittige wintertrimloop van VV Makkum. Met 
de route als sterk punt: gevarieerd en uniek 
met zeedijk, haven, natuur en strand. 

Ieder jaar staan de heren Sjirk Rolsma, Feddie 
de Boer en Klaas Kooistra aan de basis van dit 
sportieve evenement. Op de dag van uitvoering 
wordt dit drietal aangevuld door een 35-tal 
vrijwilligers die langs de route zorgen voor een 
vlekkeloos hardloop evenement. In gesprek 
met Sjirk Rolsma wordt goed duidelijk dat dit 
evenement naar fris bloed in de organisatie op 
zoek is. De heren zijn allen de 65 gepasseerd. 
Voor het evenement is het goed dat nieuwe 
bestuursleden, nieuwe inzichten met zich mee 
brengen. ‘Wy organisearje no sûn’t 1986 de 
trimloop, ien fan de âldste draaf-eveneminten 
fan Fryslân.’ De lêste jierren mear as 250 diel-
nimmers en dêrmei in moaie instruier foar de 
fuotbalferieniging!’. De entree is al jaren laag en 
dat zorgt voor een groeiend aantal deelnemers. 
De ‘rage’ onder het lopen zoals Rolsma het 
noemt, werkt ook de opkomst in de hand. 
Tijden veranderen. Zo herinnert Rolsma zich 
dat 30 jaar terug de snack zijn opkomst deed 
in cafetaria, bedrijfs- en zelfs schoolkantines. 
Dat is nu anders geregeld. Tegenwoordig is 
gezond eten en gezond leven helemaal hip. 
Bewegen door hardlopen wordt inmiddels door 

2 miljoen Nederlanders als hobby opgepakt. 
Waar de trimloop in de rustige jaren het met 
50 deelnemers moest doen komen nu uit het 
hele land honderden deelnemers naar Makkum. 

Wat er komt kijken bij de organisatie wordt 
desgevraagd afgedaan als een peulenschil. 
Als je als betrokken organisatie al 30 jaar met 
het bijltje hakt gaat iedere te nemen stap op 
de automatische piloot. ‘It stelt net sa folle foar 
mar it mut wol efkes dient wurde’. Die zin kan 
als slogan boven iedere doorgewinterde vrij-
williger gezet worden. Wat moet er dan even 
gedaan worden? Een strak draaiboek na iedere 
loop geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Na de zomer komen de heren organisatie bij 
elkaar en wordt in een korte maar gezellige 
vergadering het draaiboek ingestart. Iedereen 
weet wat er moet gebeuren dus vaker ver-
gaderen is niet nodig. Prijzen aanschaffen, 
posters verspreiden en de vrijwilligers op de dag 
zelf regelen neemt het meeste werk. De week 
voor de trimloop wordt de route weer gepijld, 
de route pijlen opnieuw in de verf gezet. 
Frequente hardlopers in Makkum herkennen 
de pijlen en de km punten en gebruiken deze 
om deeltrajecten te trainen. 

Tot slot nog enkele leuke anekdotes uit de 
rijke historie van de wintertrimloop-vrijwilliger 
Rolsma. In 1995 bij de prille aanleg van het 
villapark Makkumerstrand bleek de route op 
de vrijdag nog prima in orde, op de zaterdag-
ochtend bleek echter dat een graafmachine 
een sloot gegraven had in het parcours. Flink 
improviseren resulteerde in een brug van pal-
lets en afvalhout. Niemand die iets vreemds 
opmerkte na de trimloop. Of in 2008 toen oud 
Bolswarder Erik Negerman het parcoursrecord 
aanscherpte tot ruim 33 minuten. De voorfietser 
had die dag goed naar Piet Paulusma geluis-
terd en flink wat kleren aangetrokken. Na 10.3 
km flink doorfietsen had de fietser meer vocht 
verloren dan de winnaar van de trimloop. Met 
aandacht aan de streep voor de eersten maar 
ook zeker voor de allerlaatsten en voor iedere 
deelnemer een kop warme chocolademelk en 
een aandenken (vaantje) na afloop wordt de 
deelnemer prima verzorgd. 17 februari 2015 
onder winterse of minder winterse omstandig-
heden volgt alweer de 29e editie. De vrijwilligers 
zijn er bijna klaar voor. Wie weet bent u er ook 
bij, deelname kan op de jeugdloop, de 5 km 
of de 10.3 km. Opgave in de kantine van de 
VV Makkum. Rolsma, de Boer en Kooistra gaan 
voor 30 trimlopen. Allicht samen met nieuwe 
bestuursleden. 

Vrijwilligerswerk: 
de mannen van de Wintertrimloop  door Jetze Genee

PSV de Halsbânruters
Warga 30 november
Op 30 november werd in Warga de 1e voor-
ronde van de Euro Frisian Cup verreden. Dit is 
een competitie om de 3 jarige Friese paarden 
op hun dressuuraanleg te beoordelen. Bobbie 
IJdema had Jaitse Fan e Achlumer Greide 
onder het zadel. Zij behaalde maar liefst 72 
punten en de hoogste score bij de ruinen/
hengsten. Ze ontvingen een uitnodiging voor 
de kwart finale op 20 december in Mariënheem.
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vriend(in) van de belboei

Steun de 
Makkumer Belboei 
en wordt ook 
Vriend(in) van de Belboei 

Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, 
Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft 
of via belboei@makkum.nl.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

UW OUDE TV IS DE KOMENDE MAANDEN GELD WAARD!!! 
RUIL UW OUDE TV IN EN ONTVANG € 100,- INRUILPREMIE

WD-SAT IN WOMMELS IS HET ADRES VOOR UW NIEUWE TV, 
WIJ VERKOPEN IEDER MERK TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN 

MAAR WEL MET DE SERVICE VAN DE VAKMAN
BEL OF KOM LANGS

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

WILT U NOG SCHERPER BEELD?
DAT KAN MET EEN ULTRA HD TELEVISIE VAN SAMSUNG

100 Hz beeldscherm. Full-HD beeldkwaliteit. Quad Core Processor voor extra 
snelle Smart TV. Ingebouwd draadloos netwerk voor Smart TV. Internet op je tv 
inclusief uitzending gemist/RTL XL/ You Tube enz. USB-pauze/opnamefunctie 
via USB. Ingebouwde kabel en satellietontvanger

Met de Samsung UE48HU7500 haal je een Ultra HD Samsung Smart TV 
met een 48 inch (122 cm) beeldscherm in huis!

Geniet van een weergaloos Ultra HD-beeldkwaliteit dat vier keer zo helder is 
als Full HD. Beelden spatten letterlijk van het beeld af, doordat ze nog nooit zo 
levendig en realistisch waren. Je hebt geen last van fl ikkeringen of een wazig 
beeld dankzij een beeldverversing van 1000 Hz Clear Motion Rate. De Samsung 
HU7500 beschikt over UHD Upscaling waardoor je zelfs bij online video’s geniet 
van een beeldkwaliteit die Full HD voorbij gaat! Met Samsung Smart Hub geniet 
je van de nieuwste series, fi lms, tv-programma’s met slechts één druk op de knop. 
De Quad Core processor zorgt ervoor dat je met alle eenvoud én snelheid tussen 
apps downloaden en televisie kijken kan switchen. En dit is nog niet eens alles wat 
deze nieuwe Samsung televisie zo bijzonder maakt. De televisie beschikt namelijk 
ook nog over: 3D-weergave, UHD Dimming, Twin Tuner, Football Mode, UHD Dim-
ming, Precision Black, Multi-Link-Screen en Smart Interaction. Is er eigenlijk iets 
wat je niet kan met deze televisie? 1000 Hz beeldscherm. Full-HD beeldkwaliteit. 
Quad Core Processor voor extra snelle Smart TV Ingebouwd draadloos netwerk 
voor Smart TV. Internet op je tv inclusief uitzending gemist/RTL XL/ You Tube enz. 
USB-pauze/opnamefunctie via USB. Ingebouwde kabel en twin-satellietontvanger.

Normaal kost deze tv € 1799,- nu na inruil € 1699,- en € 150,- cashback van samsung 

SLECHTS € 1549,-

   81CM € 499,- NA INRUIL  € 399,-
102 CM € 599,-  NA INRUIL  € 499,-
121 CM € 699,-  NA INRUIL  € 599,-

Gezien in Makkum

Meer dan 50 jaar geleden liet Feike de Boer (de vader van Feddie) “`t Komplete Beddevak“ 
op het kozijn schilderen. Na wat breekwerk kwam het nu weer tevoorschijn.

Makkum – Woensdag 24 december verschijnt 
de Makkumer Belboei met de jaarlijkse Kerst- 
en Nieuwjaarswensen. Met een wens in de MB 
bereikt u uw zakenrelaties, familie, vrienden 
en leden van de verenigingen etc. om de 
goede wensen voor 2015 aan te bieden. Met 
een wens in de krant vergeet u niemand! 
Advertenties kunnen worden opgegeven tot 
en met 12 december 2014

Advertentie aanleveren?
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl 
Tel.: 06-15064763

Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.
- Formaat A: breed 135 mm / hoog 65 mm 
 Prijs  60,-
- Formaat B: breed   65 mm / hoog 65 mm 
 Prijs  32,-
- Formaat C: breed 135 mm / hoog 40 mm 
 Prijs  40,-
- Formaat D: breed   65 mm / hoog 40 mm 
 Prijs  22,-

Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW

Kerst- en Nieuwjaarswensen

De redactie gedichtenactie
Met de feestdagen voor de deur begint voor 
velen de zoektocht naar een leuk cadeau, 
surprise en anekdote. Voor een mooi gezicht 
natuurlijk vertaald in een leuk gedicht. Nog 
meer dan met Valentijn wordt de Nederlander 
met Sinterklaas en Kerst op de proef gesteld 
om te dichten op rijm. Nu beschikken wij over 
een getalenteerde redactie en die staat klaar 
voor de nodige rijmacties. Net als ieder jaar 
begint voor u het zweten en het stinnen. 
Zoeken naar woorden om maar geforceerd te 
dichten, waar moet u nu eens mee beginnen?

Wij bieden u dit jaar een oplossing! Meld u aan 
via redactie@belboei.nl en geef in 4 steek-
woorden aan wat zeker in het gedicht ver-
werkt moet worden. Geef daarbij aan voor wie 
het is (naam, en eigenaardigheid) en geef aan 

welk cadeau u wilt geven. Alle informatie 
wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. U als 
opdrachtgever bepaalt na het ontvangen wat 
het gedicht u waard is. Wij zullen u vragen 
daarvoor een bedrag beschikbaar te stellen 
wat geheel ten goede komt aan de exploitatie 
van de Makkumer Belboei. De krant die nog 
steeds, alle financiële hulp erg goed kan 
gebruiken. 

De dichters staan open voor alle suggesties. 
Zij leveren u binnen een werkweek een op 
maat gesneden gedicht. Houdt u wel rekening 
met de datum om uw wens aan ons door te 
geven? Haast geeft druk en wij krijgen het 
ongetwijfeld druk. Uiterste datum is daarom 
voor Sinterklaas: 4 december en voor de 
kerst 19 december.  


