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Kerstmarkt Makkum met spetterend vuurwerk
trekt veel publiek

Makkum - Voor de zevende keer is de kerst-
markt in Makkum georganiseerd. Ditmaal
koos de  “Krystwilledei commissie”, voor de
locatie op het Vallaat en Voorstraat. Een dertig
tal stands met allerlei uiteenlopende kerstsfeer
artikelen en hapjes en drankjes van chocolade-
melk tot gluhwein, oliebollen, pannenkoeken,
Makkumer Mike, etc. Scouting Burdine
die  onder meer de pannenkoeken bakten en
verkochten, waren  ook actief bij de voor-
bereiding en opbouw van de kerstmarkt. Het
draaiorgel van Bertus Bijlstra zorgde voor de
klanken met kerstmuziek. De kerstman en
rondrijdende arrenslee en de verhalenverteller
gaven een extra cachet aan de kerstmarkt. Een
topper mag genoemd worden het ad-hoc koor
van een vijftiental mannenstemmen met

accordeonbegeleiding, de mannen zongen
veel bekende liederen. Het koor was samen-
gesteld uit leden van de biljartclub hotel De
Prins en noemden zich de “Vallaat Sjongers”.
Zij zongen vanaf  de tjalk van Wil van Lingen
die lag afgemeerd in het water tussen
Voorstraat en Vallaat. 

De kerstmarkt 2005 werd afgesloten met een
schitterend vuurwerk, dat afgestoken werd
vanaf het terrein van jachtwerf De Vries
Feadship XL. Honderden belangstellenden
volgden dit spectaculaire spetterende,  knallende
en veel kleurige vuurwerk vanaf de kade op
de haven en het Achterdijkje. Het vuurwerk
spektakel werd mede mogelijk gemaakt door
de Holle Poarte en Marina Makkum.
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Info Familieberichten

Mijn reis is begonnen.
Alle wateren ga ik bevaren.
Denkend aan al mijn dierbaren
en lieve vrienden,
die ik achter heb moeten laten.

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele jaren die wij van zijn goedheid en levensblijheid
mochten genieten, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man en schoon-
zoon, onze onvergetelijke ouwe en geweldige opa Kees

~ Kees ~
Cornelis Lambertus van den Heuvel
26 december 1933                                                      9 december 2005

Annie van den Heuvel-Kruize
Lizzy - Sita - Dirk

To Kruize-de Sain

Ellen en Danny
Sophie
Eveline

Anneke en Peter
Boy
Ginger

Daniëlle en Marko

Andries van Bronckhorstlaan 195
3201 XD Spijkenisse

Wij nemen afscheid van Kees op woensdag 14 december om 13.30 uur
in crematorium ‘De Ommering’, Oprelseweg 3 te Spijkenisse.

Ik heb de vaste grond gevonden

Na een korte ziekte is toch nog plotseling 
overleden onze lieve schoonzuster en tante

Annie Horjus-Oostenveld
In de leeftijd van 78 jaar.

Modesto: S. Mensonides-Horjus
L.J. Mensonides 

Seal Beach: E. Horjus

Makkum: S. Horjus
M. Horjus-Hogeboom

en kinderen 

Puyallup Wash. USA

Uit Amerika ontvingen wij het droeve bericht
dat op 8 december is overleden onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

Anna Horjus-Oostenveld
In de leeftijd van 78 jaar.

Makkum: K. Oostenveld 
Y. Oostenveld-Koster

Monnickendam: T. v/d Linde-Oostenveld
J. v/d Linde

Hoogeveen: R. Oostenveld
T. Oostenveld-Weinreich

Makkum: A. Th. Oostenveld
Sj. Oostenveld-Helfrich

en kinderen

Makkum, 12 december 2005

Kerkdiensten
zondag 18 december

Protestantse gemeente i.w. Geref. kerk 
9.30 uur Dhr. A.T. Gorter, Harlingen                          

R.K. Kerk 
9.30 uur pastoor J. v.d. Wal 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. P. v. Hyum Kollumerzwaag 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M.Borgers
19.00 uur mevr. H.G. Koops-Brals, 4e Oecumenische vesper

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
H.W. Leemhuis, van Aylvaweg 32, Witmarsum. 
tel. 0517-531294

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

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11 uur en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049

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

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen 
• maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en –verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen 
• Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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

Maatschappelijk werk
spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur.  
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 15/12 t.e.m. wo. 21/12

Weekknaller
Pringles Kokerchips, 200 gram.....................................nu 0.99
Top Q Sinaasappelsap, 1 liter....................................0.95  0.59
Hamka’s, 120 gram............................................van 1.45  0.99
zak Lichte Bruine Suiker...............................................nu 0.59

Bij 1 kilo Kaas naar keuze
bakje Kaassalade Gratis op=op

Ontbijtspek, 100 gram..............................10 zegels extra
Witlof, 500 gram.........................................................75 cent
Blanke Vla, 1 literpak...................................................nu 1.09

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

Deze Kerst zijn wij met ons team,
u van harte behulpzaam met het
samenstellen van uw kerstmenu.

Ook voor het leveren voor een Kerstrollade
bent u bij ons op het juiste adres.

Agenda
vrijdag 16 december
Makkum - Bar-Dancing ‘De Steeg’ 22.00 uur  
Back to the 70’s & 80’s 

Makkum - Ons Gebouw  Kerstbingo
Buurtver. “It Fintsje” voor leden en niet-leden

zaterdag 17 december
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur 
1e lustrum Kerstbiljart partij en een spetterende
verloting met als hoofdprijs Rondvlucht voor
2 personen vanaf Airport Groningen, tevens
Rad van Fortuin, etc.

Gaast -  Doarpshûs “De Fûke” 20.00 uur
Fûketrofee

zondag 18 december
Makkum – Sporthal 10.00 uur 
4e Stichting ‘De Betûfte Bal’
Horeca Futsaltoernooi, 
na afloop prijsuitreiking en live muziek 
in Bar Café Restaurant De Zwaan

Makkum - RK Sint Martinus kerk 16.30 uur
Kerstconcert door Zanggroep “Samar”
m.m.v. Riannne Stellingwerff, dwarsfluit 
en Henk Loos, gitaar

Arum - Herberg De Gekroonde Leeuw  
16.00 uur, optreden Cabaretgroep MeM, 
met de voorstelling “Wekker wurde”

Longerhouw - in het kerkje 19.30 uur
Kerstconcert door Interk.. Mannnenkoor
“De Flevosanghers” uit Makkum

* Vanaf vandaag de boekverkoop in de 
bibliotheek van start is gegaan 

Familieberichten

Na 2 1/2  jaar met de Botter no. 14 gevaren
te hebben, laten wij het anker 15 december
nog eens vallen op Lieuwkemastraat no. 1

Vrienden en Dorpsgenoten wensen wij 
een voorspoedig en gezond 2006 toe 

en fijne Kerstdagen.

P en H. Terpstra

Wist u dat...

ST. KINDEROPVANG ZUIDWEST FRL.
Kleinschalige voorzieningen 

en gastouderopvang
bel  0517 532084

www.kinderopvangzwfrl.nl

HAAS
HAZENRUG

HAZENBOUT
ETC.

WILDE ZWIJN
ZWIJNRUG

ZWIJNSBOUT
ZWIJNSBIEFSTUK

ETC.

REERUG
REEBOUT

REERUGBIEFSTUK

HERT
HERTENRUG FILET
HERTENBIEFSTUK
HERTENROLLADE

ETC.

KONIJN
TAM KONIJN

KONIJNENBOUT
WILD KONIJN

ETC.

FAZANT
GANS
EEND

Kom in de winkel voor uw verdere wensen.
Bestel tijdig en u krijgt een leuke attentie.

Ook het adres voor
fondue - gourmet - steengrill
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Koe Lo Kai
Babi Ketjap
Foe Yong Hai
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,00
1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1  kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Zwarte Pieten doen trekking MakkumPakjesdagPuzzel 

Makkum - Zaterdag 23 november jl. was het
MakkumPakjesdagPuzzel. Er kwamen 54 goede
inzendingen binnen, vorig jaar waren dit aan-
zienlijk minder met 34 oplossingen. Vorige
week maandagmiddag om half vier kwamen
in café Romano twee zwarte pieten binnen,
om de trekking te verrichten. De eerste prijs
een waardebon van 60 euro werd gewonnen
door H. Oldenkamp in Sneek, tweede prijs
van 30 euro M. van der Schaaf in Piaam,

derde prijs 15 euro E. van der Weerdt-Koornstra
en vierde prijs 15 euro L. de Witte, Parrega. De
zwarte pieten waren op één fiets, aanvankelijk
zouden de prijzen direkt bezorgd worden. 

Maar gezien de onderlinge afstand tussen de
prijswinnaars nogal groot is, werd dit voor de
zwarte pieten toch wel wat te veel van het
goede. Vandaar dat inmiddels de prijzen aan
de winnaars zijn toegezonden. 
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JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Goudgele Turbana bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Soepgroente                  
1 zak voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 2 zakken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bulk voordeel
Perssinasappelen 
20 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
maar 30 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Peren Gieser Wildeman / Doyene de Commies
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore, irene’s  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.RecreatieMakkum.nl
Twee dames krijgen metamorfose bij Kapsalon Nynke

Makkum - Twee Zwarte Pieten hebben maandag
5 december bij Kapsalon Nynke twee formulieren
uit een hele grote stapel getrokken van twee
dames, die een metamorfose krijgen aangeboden.
In de Makkumer Belboei heeft een formulier
gestaan waarop de dames en natuurlijk ook
heren hun naam en adres in konden vullen en
daarmee aangaven dat ze wel eens een ander
uiterlijk wilden hebben. Ruim 160 formulieren

zaten er in de bus en de Zwarte Pieten hebben
daar twee uitgehaald. De gelukkigen zijn Tiny
Fahner en Anita Bijlsma. Zij krijgen in januari
2006 bij Kapsalon Nynke een nieuw kapsel en
voor de make-up zorgt Anette van Berends
Beauty en Body. De dames zullen er waar-
schijnlijk wel even anders uit gaan zien. Wij
zijn benieuwd en zullen deze metamorfose
beslist gaan volgen, als het zo ver is.

Makkum - Ver voor onze jaartelling was er
een volk op de zandvlakte van Babylon, die
één  taal onderling spraken elkaar verstonden
en men had één doel. Het doel wat dit volk
had was het bouwen van een stad die ze Babel
noemden. Een stad waarin ze konden wonen
en als markering van die stad wilden ze een
toren bouwen die tot in de wolken zou reiken.
De hoogste overheid was het hier niet mee
eens en zaaide verwarring. Er werden vanaf
dat moment verschillende talen gesproken.
Men kon elkaar niet meer verstaan, vandaar
het gezegde de Babylonische spraakverwarring
en vervolgens was het met de samenwerking
gedaan. Het gevolg was dat zowel de toren als
de stad niet werd afgebouwd.

Makkum moet erom denken dat het niet op
Babel gaat lijken. Alle verenigingen en initia-
tief groepen hebben het beste met Makkum
voor. Vereniging Plaatselijk Belang Makkum
wil een leefbaar Makkum, met voldoende voor-
zieningen, voor alle inwoners. De Vereniging
van Bedrijven wil in Makkum voldoende
voorzieningen voor hun ondernemers en de
Ondernemers Vereniging Makkum wil een
goed klimaat voor haar middenstanders die op
hun beurt de inwoners van Makkum optimaal
willen bedienen. Al jaar en dag zorgt VVV

Makkum ervoor dat de toeristen de weg in
Makkum weten te vinden en dat de gasten
zich hier op hun gemak voelen. Met alle
goede bedoelingen is er sinds kort een initiatief-
groep in Makkum actief die met hun beleids-
plan “Makkum briljant aan het IJsselmeer” de
recreatie en het toerisme willen stimuleren.
De ene initiatiefgroep is nog maar amper
bezig of een andere goed bedoelde initiatief-
groep meldt zicht alweer aan het front. Met
een nieuwe website willen zij het toerisme in
Makkum een extra impuls geven.
Zo is er in Makkum ook een initiatief groep
vijf jaar bezig tot realisering van een
Multifunctioneel Centrum. Door samen-
voeging van de protestantse kerken in
Makkum is er een initiatief om te komen tot
een kerkelijk centrum.

Dus al met al wordt er druk aan de toren van
Makkum gebouwd echter ook deze toren zal
waarschijnlijk zijn hoogte niet bereiken. Er
wordt in Makkum niet samengewerkt en iedere
vereniging of initiatiefgroep spreekt zijn of
haar eigen taal waarbij de één de ander niet
verstaat. Misschien op het eind van dit jaar
toch iets om over na te denken. 

Vereniging Plaatselijk Belang Makkum

Makkum en de toren van Babel
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Uitnodiging

Na ruim 33 jaar gaat W.G. Jansen per 1 januari 
stoppen met zijn werkzaamheden als huisarts te Makkum.

U bent van harte welkom op de receptie die wordt gehouden in de 
“Nynke Pleats” te Piaam op 16 december van 16.30 uur tot 19.00 uur.

Doe mee met de december occasionactie van Garage Horjus
Uw nieuwe auto voor nul euro! Win het aankoopbedrag van uw occasion terug!

BENZINE
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm  2003 € 16.400,-
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,radio-cd,lm.velgen,43dkm 2002  verkocht
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002  € 13.650,-
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,a/c-ecc,radio-cd,52 dkm 2001  € 13.250,- 
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen 2001  € 12.800,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 11.200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002  € 10.900,-
Renault Clio 1.2-16v,roodmet,el.rmn,cpv+afst.bed,  2002  verkocht 
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 2001  € 7.900,-
Ford Ka 1.3i,Edition,airco,radio-cd,lm velgen,57dkm 2002  verkocht
Peugeot 406ST 1.8-16v,zilver,a/c-ecc,lm.velgen,nw.st 1999  verkocht 
Peugeot 405 1.6grx,4drs,el.rmn,cpv,open dak,99dkm   1994  € 1.950,-
Peugeot 106 1.1i,rood,lm.velgen,radio,nwe apk,107dkm 1994  € 2.250,-

DIESEL
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm 2003  € 14.900,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 13.250,-
Seat Leon Tdi,110pk’sport’,a/c,lm-velgen,r.cd,110dkm 2001  € 11.900,-
Audi A3 Tdi 110pk’ambiente’,3drs,blauwmetallic,lm velgen
El.ramen/spiegels,trekhaak,alcantara leer,125 dkm   1999  € 10.650,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm   2002  € 9.900,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4.250,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco   2001 € 13.400,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Opel Meriva 1.6-16v
Cosmo,airco,cruise
Control,lm.velgen
Mistlampen voor,cpv+
Afstand.bediening
37 dkm   bj 2003
€€ 16.400,-

Ford Focus Station
1.6-16v,zilvermet.
Airco,ford.radio-cd
Cpv+af.st.bediening
El.ramen,dakrail
112dkm  bj 2002
€€ 11.200,-

Kerstzang van CBS de
Bron
Bolsward - Op zondag 18 december om
kwart voor drie zal het schoolkoor van CBS
de Bron deelnemen aan de kerstzangdienst in
de Martinikerk te Bolsward. In de kerstzang-
dienst zal het koor van CBS de Bron o.l.v.
Anne Kalkman een nieuw gearrangeerd en
gecomponeerd koorwerk van de dirigent
uitvoeren. Om kinderen van de basisschool
in aanraking te brengen van de grote compo-
nisten Schweelinck, Purcell, Handel, Bach
en Beethoven zijn van deze componisten
melodieën gebruikt. Ze zijn bewerkt tot een
compositie voor de Adventstijd. Voor de tekst
is gebruik gemaakt van een van de boekjes
van Phill Bosmans, een pater die op eenvoudige
wijze grote wijsheden opschrijft. De titel van
de compositie luidt: Troost mijn  volk naar
een lezing uit het oude testament die veel
in de Adventstijd wordt gebruikt. In de com-
positie wisselen troostwoorden en halleljuja-
gezang elkaar af.

Het is voor koor en dirigent een uitdaging om
deze compositie in de Martinikerk ten gehore
te brengen. Instrumentaal wordt het koor
begeleid door: Doeke van Wieren - orgel en
Patricia Strikwerda - fluit.

Jongeren kunnen zich
nog opgeven voor sport-
cursussen in Nijefurd
Workum - Speciaal voor jongeren van 12 - 18
jaar loopt van oktober 2005 tot juli 2006 het
sport kennismakingsprogramma “Tiid Foar
Aksje”. In de week van 16 januari 2006 start
sportblok 3. De jongeren kunnen zich nog
opgeven voor de volgende sportcursussen:
Handboogschieten, Jiu-Jitsu, Turnen en
Zwemmen/waterpolo.

Deze sportcursussen vinden plaats na school-
tijd en worden gegeven door sportverenigin-
gen, sportschool en andere sportorganisaties.
Het doel van Tiid Foar Aksje is dat jongeren
meer gaan bewegen en plezier beleven aan
sportbeoefening. En uiteindelijk een gerichte
keuze kunnen maken voor een sport. Tiid
Foar Aksje is een pilot-project van het breed-
tesportproject Foarset en wordt in samenwer-
king met gemeente Nijefurd, Bogerman
Koudum, jeugd- en jongerenwerk Stichting
Profiel, sportverenigingen en andere sport-
aanbieders georganisserd.
Opgave sportcursussen voor sportblok 3, 4 en
5 kan via het e-mailadres foarset@sport-frl.nl
of g.visser@stprofiel.nl  Kosten voor deel-
name zijn € 5.- per sportcursus (dit zijn 5 lessen/
trainingen). Voor vragen en/of meer informatie
kun je contact opnemen met mevrouw
G. Visser, tel. 06-10134694
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Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wordt vervolgd....

Hé mem, 
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Ik wol ek in 
stempelkaart!!!

ik wit ‘t wol!!
Op nei ut Badhûs!!!!

Wer is de
hjerring?

Jongens net sa seure,
miskyn witte 

die minsken ‘t wol?

Lit se mar 
stempelje

Inleveren vvolle sstempelkaart DDecemberaktie OO.V.M.

Wanneer u bij ons een kop koffie cq. consumptie, incl. gebak heeft genuttigd?!
Dan kunt u tijdens de decemberactie, die duurt van 16-11 tot 26-12, bij ons tegen 
inlevering van een volle kaart, o.a. vol gestempeld door: Funsport en/of 
Visser Sport & Mode, het 2e kopje koffie cq consumptie (t.w.v. ± € 2.00) gratis nuttigen.

Als u deze volle stempelkaart bij Hoek’s Vis en Snacks Makkum inlevert, 
is het 5 haringen halen / 4 betalen

Levert u de volle stempelkaart in bij Hotel Restaurant De Vigilante, 
dan krijgt u 20% korting bij een minimale besteding van € 10.00 p.p. (maximaal 2 pers. per kaart)

Nadien zal Sjaakie de bonnen in de bekende bussen deponeren)
Ik gean nei Funsport of
Visser Mode om klearen

te keapje

Wer hawwe
us stempelkaart

nou litten???

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat

oan de bulich
doggeHjir leit

dur net....

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Kest um ek 
inleverjen by De

Vigilante jer

Avontuur in het Suez kanaal
Even voor de Makkumers die ons niet kennen wij
zijn Eeltje en Marijke Kuperus van zeiljacht de
Escape en hebben 20 jaar een botenbedrijf in
Makkum gehad. Wij zijn sinds 2004 onderweg met
de Escape afgelopen zomer hebben we door-
gebracht in de Middenlandse zee en sinds 30 oktober
varen wij met een groep van 25 jachten richting
India dit zijn 3 Friese boten, 8 Nederlanders en de
rest all over the world. Deze groep heet de
Vascodagama groep. Voor de liefhebbers ze hebben
een site www.vascodagamarally.nl

We zijn op 31 oktober vertrokken uit Finike Turkye
en een prachtige overtocht gemaakt van 330 mijl
kwamen we midden in de nacht aan in Port Said. Er
gaat meteen een andere wereld voor je open oude
pilot boten kwamen af en aan varen en schreeuwden
om sigaretten en bier en wij maar roepen hebben
we niet is niet goed voor je Gelukkig kregen we
geen pilot aan boord een Duits jacht wel en had
veel schade en kwam in de verkeerde haven
terecht. Het inklaren is een hele toestand met pas-
poorten,scheepspapieren, crewlisten en het liefst
steek penningen, gelukkig zijn we met de groep
zodat je veel steun aan elkaar hebt. Wij lagen in een
afgesloten Marina bewaakt door soldaten wel een
veilig gevoel want Port Said is een smerige, drukke

stad waar van alles rond zwerft. Het was einde
ramadan toen wij er waren overal feest,lawaai en
het verkeer is een grote gekken boel ze rijden je
steeds bijna van de sokken, bussen is helemaal een
gekkenboel mensen springen in rijdende bussen en
springen ook zo weer uit de rijdende bus we keken
onze ogen uit. De markt was ook een openbaring
kippen en beesten worden ter plekke geslacht  en
de troep loopt zo over straat maar de bevolking is
heel vriendelijk en je mag alles proeven.
Wij kregen met de hele groep de gouverneur op
bezoek dit was een hele ceremonie waarbij we alle-
maal in ons Vascodagama tenue moesten aantreden.
Wij hadden nog een barbeque met de groep waar
we de eigen gevangen vis van op zee grilden hele
gezellige avond. Ook moest de groep diesel olie
hebben dit werd een hele toestand prijs die
gevraagd werd 65 dollar cent na veel onderhandelen
werd het 50 dollar cent bij de pomp kost het 22
dollar cent dikke winst dus voor de Egyptische
boys het werd in lekkende jerrycans van 25 liter
aangeleverd wij moesten 800 liter ons schip leek
wel een olie boot Eeltje gleed al sjouwend en tankend
van voor naar achter. Ook kregen we een meter
voor het Suez kanaal aanboord doorvaart door het
kanaal is niet gratis. Het meten ging met de franse
slag bij de een komen ze aanboord bij de ander

doen ze een schatting dit bleek later ook wel want
de kleine jachten moesten in verhouding tot de
grote jachten veel betalen wij moesten voor ons
schip 15 meter 123 dollar betalen komt nog van
alles bij totaal 440 dollar. De  laatste avond in Port
Said kregen we een diner in een hotel aangeboden
door de ambassade en de autoriteiten van het Suez
kanaal genaamd Felix. We werden met een bus
opgehaald en met politie wagens met loeiende
sirenes voorop door de stad gereden we leken wel
vips het verkeer werd voor ons stil gelegd bij het
hotel werden we verwelkomd door een Egyptische
swingende band en een geweldig diner later was er
nog gelegenheid om te dansen dit alles zonder
alcohol dit was ook maar goed want de volgende
dag moesten we om 4 uur beginnen aan de trip door
het Suez kanaal. Dit werd uiteindelijk 6 uur maar
voor Egyptische begrippen is dit nog redelijk. De
groep ging onder begeleiding van 1 pilot en 2
sleepboten  in colonne door het kanaal waar op
zich weinig te zien is veel soldaten langs de kant
die wel vriendelijk zwaaiden en veel grote vracht-
schepen.We gingen tot halverwege het kanaal tot
de stad Issmalia waar we ook weer 5 dagen door-
brachten maar  daar over de volgende keer meer.

Hartelijke groeten Eeltje en Marijke
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Vakantie?
Kom eens langs!

Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

Je staat er versteld van,wat de schoenmaker allemaal kan!
* sleutelservice
* schoenaanpassingen
* wandelstokken (ergonomisch gevormde handsteunen)
* leren broekriemen
* ritsen voor leren jassen
* schaatsen slijpen
* alle onderhoudsmiddelen voor schoenen en jassen
* steunzolen en inlegzolen voor schoenen en laarzen
* groot assortiment veters
* naamplaten r.v.s. en kunststof
* gebods- en verbodsborden

Grootzand 11 Bolsward, Tel.: 0515 - 573171

www.RecreatieMakkum.nl
Kerstzang in sporthal Maggenheim te Makkum

Makkum - Voor de 16e maal is de  Kerst Zing
Mee in Makkum afgelopen zondagavond in
sporthal Maggenheim georganiseerd. Aan
deze jaarlijks terugkerende kerstzang bestaat
altijd een grote belangstelling. De vierhon-
derd bezoekers zongen de bekende liederen
van kerst.

Aan het programma werd medewerking ver-
leend door het interkerkelijk gemengd koor
“Echo” uit Hoorn, o.l.v. de heer Chris Jobse.
Hannie en Dirk Tamminga uit Makkum die de
algehele regie hadden van de kerstzang, hebben
zo’n dertig jaar geleden dit koor nog mee
opgericht. Toen woonden zij destijds in

Hoorn, het was voor hen dan ook plezierig dit
koor te mogen verwelkomen. Verder werd
medewerking verleend door de muziekbrigade
van het “Leger des Heils”uit Harlingen, met
dirigent Piet Visser. De sopraan Aukje van der
Meer- Kamstra uit Makkum zong enkele
nummers met en zonder koor. Jac.
Dreunhuizen verzorgde de pianobegeleiding.
Het programma werd afgewisseld met een
intermezzo van de muziekbrigade en een bij-
drage op de piano. Verder veel samenzang,
enkele gedichten en een korte meditatie. Het
was een sfeervol non-stop Kerst -Zing - Mee
programma  waar aan het slot het ‘Ere zij
God’ klonk.

Tijdens de “Krystwilledei” (kerstmarkt) afgelopen zaterdag in Makkum werden op het doek van
het zeil van de tjalk, die lag afgemeerd in de binnenhaven door Otto Gielstra van Stichting Ald
Makkum met een beamer beelden vertoond van Makkum en oud- Makkum, dit trok veel bekijks
van het talrijke aanwezige publiek.
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SINT EN KERST LACHEN IN MAKKUM  U TOE,

ERGENS ANDERS KOPEN……. ?? IS NU TABOE

Prijsvraag van deze week: 

In de advertenties op de volgende pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

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

........................................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Plaats: ............................................................................................

Telefoon: ........................................................................................

Los elke 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 december actiecommissie O.V.M.

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2005

Makkum - Vanaf 16 november t/m 27 december zal er doormiddel van de
afgedrukte advertentie op de volgende pagina, aandacht aan de december-
actie worden besteed. Aan deze advertentie zit een puzzelaktie gekoppeld.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
Samen met onze adverteerders bieden wij u de kans om elke week opnieuw
6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen 

Wij van de DECEMBERACTIE COMMISSIE VAN DE O.V.M., hebben de teksten
van de puzzel zo gemaakt, dat er na 6 weken een verhaal ontstaat.
Indien u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen
die bestaan uit waardebonnen t.w.v. 1e prijs € 480,00 - 2e prijs € 240,00 - en
3e prijs € 120,00. De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen zijn
van onze leden - ondernemers.

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers
Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn,
zodat wij uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars
worden bekend gemaakt in de eerst volgende editie van de Makkumer
Belboei. De prijzen zullen u worden toegestuurd.

Uitslag puzzelnr. 4 - Belboei 1112 (trekking verricht door Suus Rinia)

- J. Rinia, Kerkeburen 25, Makkum
- Kalsbeek-Visser, Sielandsreed 5, Gaast
- R. v/d Velde, De Zalm 11, Makkum

Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20.- 
Deze zullen naar de prijswinnaars worden toegezonden.

Puzzel 5 - belboei 1113

Sport
volleybal - Makkum verliest
met 1-3 van O.T.I.B. 

Makkum - Afgelopen zaterdag stond de wed-
strijd Makkum 1 - O.T.I.B.1 op het programma
dit beloofde een spannende wedstrijd te worden,
omdat de teams 3e en 4e staan. De wedstrijd
begon met Marrit, Eva, Rommy, Vollie,
Francis en Hilde in de basis. Elly is weer
terug van haar blessure en zat naast de coach
op de bank. 

De eerste set was in het begin spannend en ging
gelijk op, toch was het O.T.I.B. die het beste spel
van de twee lieten zien en Makkum maakte ook
veel domme foutjes. O.T.I.B. profiteerde hier
optimaal van en pakte de set met 17 - 25.

De tweede set begon Makkum  met dezelfde
opstelling en gingen er goed tegenaan. Ook
deze set ging weer gelijk op, maar lieten de
dames nog steeds steekjes vallen en ook de
opslag liep niet altijd helemaal goed.
Makkum probeerde nog terug te komen, met
goed slaan en het O.T.I.B. moeilijk te maken,
maar de tegenstander stond goed te volleyballen
en pakten alles, ook de tweede set met 20 - 25.

In de derde set liep de opslag beter en ook
konden men het O.T.I.B. moeilijker maken en
scoorden meer punten. De thuisclub probeerde
er een vijf setter uit te halen zodat ze eventueel
nog voor de winst konden gaan. Lange tijd
gelijk op maar bij 21-21 maakte O.T.I.B. de
punten waar de dames van Makkum dat niet
deden en pakten ze ook deze set met 21-25.

Op naar de vierde set en we wilden in ieder
geval wel één set pakken en daar gingen ze
dan die laatste set ook voor. Elly kwam er in
voor Rommy en ze gingen goed van start.
Ook deze set was spannend maar dit keer wist
Makkum aan het langste eind te trekken en
pakte de set met 25 - 22. Een 1 - 3 nederlaag
maar toch nog een set gepakt.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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O n d e r n e m e r s  V e r e n i g i n g  M a k k u m

Intocht Sinterklaas  19 november

Pakjesdag  26 november
 

Openings- en sluitingstijden december
 

Sinterklaas donderdag 1 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 2 dec. 9.00 - 21.00

 zaterdag 3 dec. 9.00 - 17.00

Kerstmarkt zaterdag 17 dec. 14.00 - 19.00

Kerst donderdag 22 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 23 dec. 9.00 - 17.00

  

Oudjaarsdag zaterdag 31 dec.   9.00 - 17.00

HOOFDPRIJS en VERDERE PRIJZEN: t.w.v.  3300,=

doormiddel van waardebonnen

te besteden bij de deelnemende bedrijven

De aktie start op 16 november en duurt 

t/m 28 december

De trekking is traditiegetrouw in Hotel De Prins op:

donderdag 29 december.

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar 

aan deze poster.

O n d e r n e m e r s  V e r e n i g i n g  M a k k u m

Intocht Sinterklaas  19 november

Pakjesdag  26 november
 

Openings- en sluitingstijden december

Sinterklaas donderdag 1 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 2 dec. 9.00 - 21.00

 zaterdag 3 dec. 9.00 - 17.00

7e Krystwilledei zaterdag 10 dec. 15.00 - 20.00

Kerst donderdag 22 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 23 dec. 9.00 - 21.00

 zaterdag 24 dec. 9.00 - 17.00

  

Oudjaarsdag zaterdag 31 dec.   9.00 - 17.00

HOOFDPRIJS en VERDERE PRIJZEN: t.w.v.  3300,=

doormiddel van waardebonnen

te besteden bij de deelnemende bedrijven

De aktie start op 16 november 

en duurt t/m 27 december

De trekking is in Café-Restaurant 'De Zwaan' op:

donderdag 29 december.

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar 

aan deze poster.

t strak

p kryst

nge

t pie

rkt oog

rstma

De ke 

eï zal h
n zijn.

et dri

kfijn. O

willed

s vas



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2005

Vanaf 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hoeft dus geen
verwijzing meer te halen bij de huisarts. U mag dit echter wel doen. Met name bij
chronische klachten is dit zelfs raadzaam. De fysiotherapeuten in Makkum zijn graag
u van dienst. U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, manuele therapie en sport-
fysiotherapie. Ook voor rug-, enkel-, en knie- en elleboogbraces zijn wij het juiste
adres. Ook hebben wij een aparte oefenzaal met revalidatie- en fitnessapparatuur. U
kunt dagelijks afspraken maken, behalve woensdagmorgen. Ons adres is de Voorn
35, 8754 BA Makkum tel. 0515-232221.

Gert-J. Hellendoorn en Clemens Schuurs 
wensen u tevens fine Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2006

Slagerij Attema Makkum
Openingstijden Kerstdagen en Oud & Nieuw

maandag 19 dec. t.e.m. zaterdag 24 dec. geopend
(zondag 25 - en maandag 26 dec. gesloten)

donderdag 29 dec. en vrijdag 30 december geopend

div. vleessoorten voor de foundue / gourmet / steengril:
varkenshaas - biefstuk -fricandeau - kipfilet -haasbiefstuk

schnitzel - hamburgertjes - slavinkjes

diverse rollade’s
runder - varkens - half om half - ook in kerstverpakking

foundue & gourmet / steengrill schotels - voor div. aantal personen

div. worstsoorten
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst - leverworst

droge worst - Zeeuwsspek

voor al uw bestellingen: 0515 - 23 23 25
Slagerij Attema - Harlingerdijk 3 - 8754 EC Makkum

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 17 december

senioren
Berlikum SC 2 - Makkum 2 12.15 uur
Makkum 3     - SSS’68 2  12.30 uur

junioren
Makkum C1  - Foarut C1   11.00 uur

NeVoBo competitie
Vrijdag 16 december
20.15 uur D Makkum 4 - Delphion?DBS 5
21.25 uur J Makkum 8    - Wisky 6
20.15 uur H Makkum 2  - ANO 3
21.25 uur D Hanzestad 3 - Stavoren 1
20.15 uur D Opslach 1 - Oeverzw. 3
21.25 uur D Hanzestad 4 - Stavoren 2

KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 20 december
20.00 uur D Ny Engwier 2 - Tijnje 1
21.00 uur D Ny Engwier 1 - FFS 1

9e Familie-
volleybaltoernooi
Makkum - Zondag 15 januari 2006 is het dan
weer zover. Dan alweer het negende familie-
volleybaltoernooi. Dat kunnen we echter
alleen houden als er deelnemers zijn. Dus
geef je als familie op vóór vrijdag 6 januari
2006 bij Esther Postma, Botterstraat 12,
tel. 0515-232801.

Sporthal

Sporthal

Een Kerstgedachte.........
Steun onze dorpsgenoten de familie Andrews
uit het Estrikwerk, zij zijn onze enige
Pakistanen in het dorp. Bij de aardbeving in
Kasjmir zijn hun beide ouders van de in
Makkum wonende familie alles en alles
kwijtgeraakt. De winterkou maakt het leven
daar ondragelijk.

Stort uw gift op bankrekening 3406.52.179
t.n.v. F.J.Pel in Makkum, onder vermelding
van Familie Andrews. Geef uw gift -  De tijd
is kort! Alvast mijn hartelijke dank, namens
deze familie, F.J.Pel.
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Vrije Toegang

B.J.H. Dierick
Huisarts
Makkum

afwezig van vrijdag 23 december
t/m donderdag 29 december

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

TE KOOP
Barretochtkaarten

Oudjaarsdag € 10.00 p.p.

Reservering It Preamke
Tel. 06 557 849 59

Sport

Makkum - Zaterdagmiddag 10 december togen
de spelers en supporters naar de voetbalclub
die is ontstaan uit een combinatie tussen de
dorpen Wirdum,Wytgaard en Swichum (WWS).
De thuiswedstrijd tegen WWS aan het begin
van het seizoen werd door Makkum met 4-2
gewonnen. Voor Makkum was het zaak om
met een goed gevoel koning winter te begroeten
en de volle winst te behalen uit deze laatste
wedstrijd voor de winterstop. Of het nu toeval
is, of aan de ligging van het veld ligt is een
raadsel, maar altijd als Makkum tegen WWS
aantreed is het ijzig koud. Zo ook deze voet-
balmiddag. De zon deed nog verwoede pogingen,
maar vanaf het begin signaal staakte de koperen
ploert zijn toch wel ongelijke strijd. 

Met een straffe wind, een waterig zonnetje en
een selectie die niet correspondeerde met
de namen in het programmaboekje ging de
wedstrijd van start. Vanaf het begin was het
de thuisploeg WWS die met makkelijker
combinatie voetbal het initiatief naar zich
toetrok. Afgezien van een actie van de balvaste
spits Frank Krol, waarbij hij zich ondanks
drie spelers een vrije doortocht naar Simon
Adema wist te creëren, kon WWS niet
gevaarlijk worden. De inzet van Krol trof
overigens geen doel. Makkum bleef vrij
gemakkelijk overeind en kon zo nu en dan
gevaarlijk counterend voor het doel van
WWS komen. In de 13e minuut werd de bal
op het middenveld door Makkum onderschept
en na een mooie combinatie was het good old
Gerard Roorda die de bal voor het doel wist te
brengen. Door middel van een zogenaamd
“grandelletje” of waren het gewoon koude
handen van de keeper, werd Reimo
Tjeerdema in de gelegenheid gesteld om de
0-1 achter de ongelukkige goalie te schieten.
Ondanks deze opsteker bleef WWS het initia-
tief houden en Makkum kon nog een aantal
keren gevaarlijk counteren (is op zich ook een
kunst). Na een half uur voetballen was er een
werkelijk schitterend aanval, waarbij techniek,
overzicht en onzelfzuchtigheid de trefwoorden
waren. De zeer verdienstelijk spelende
Folkert de Boer leidde de aanval in door op
rechts met de bal aan de voet op te stomen.
Ondanks druk van twee verdedigers behield
deze jonge voetballer het overzicht en speelde
de mee opgekomen aanvoerder Reimo
Tjeerdema aan. Deze omspeelde op zijn beurt
behendig een verdediger en in plaats van zelf
voor eer en glorie te gaan, bood hij een niet te
missen kans aan clubtopscoorder Jouke de
Jong, welke de 0-2 op het scorebord zette.
Deze laatste speler probeerde in de laatste
minuut van de 1e helft nog de keeper de ver-
schalken, maar zijn geplaatste bal ging net
over de verste kruising. 

Ook in de tweede helft had WWS weliswaar
het initiatief, maar was het Makkum die het
meest gevaarlijk was. In de 65ste minuut was
het Gerard Roorda die de 0-3 op zijn schoen
had, nadat deze door keeper(!) Simon Adema
vrij voor de andere keeper werd gezet. Zijn
inzet mistte uiteindelijk de juiste richting en
dus doel. Een kwartier later was het man of
the match Reimo Tjeerdema die de wedstrijd
definitief in het slot gooide. Door middel van
een overduidelijke panna werd de keeper te
kijk gezet en de 0-3 was een feit. Een minuut
later was het echter de uitstekende Makkumer
goalie die met een ongelukkig actie het leer op
de penaltystip liet belanden. Het was Jelmer de
Jong die dit buitenkansje onberispelijk binnen
schoot. Met de ruime voorsprong in het
achterhoofd was het Makkum die verzuimde
aan het doelsaldo te werken en van tijd tot tijd
gallery play ten toon spreidde. Voor de laatste
paar minuten werd aanstormend talent Timo
Smit nog binnen de lijnen gebracht voor de
eveneens talenvolle Folkert de Boer. En in de
allerlaatste minuut was het Lex Kiewied die
een afvallende bal subliem in de touwen wist
te jagen en de eindstand op 1-4 bepaalde. 

Mijmerend onder de kerstboom leert dat met
het bereiken van het kerstreces Makkum met
15 punten uit 13 wedstrijden in de midden-
moot van de competitie staat. Het vlaggen-
schip kan de bovenste plaatsen uit haar
gedachten zetten en hoeft haar geen zorgen te
maken over mogelijke degradatie. Hier is
simpelweg te veel kwaliteit voor in huis. Als de
Gros Boys na de winterstop met wat meer rust
en overleg gaan voetballen zit er wellicht nog
een stunt in, in de nog te verdelen periodetitels.
En bij winst van een dergelijke titel kan er nog
heel wat aardigs gebeuren voor dit elftal. 

Voor alle spelers, begeleiders, toeschouwers
en alle andere Makkumers, alvast prettige
feestdagen en een gelukkig uiteinde. Tot ziens
op sportpark “De Braak”, u bent en blijft
natuurlijk ook in 2006 van harte welkom!

voetbal - Makkum met volle winst de winterstop in!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Kerstconcert 
in het kerkje van Longerhouw

zondag 18 december om 19.30 uur

door
Interk. Mannenkoor 

“De Flevosanghers”
uit Makkum, 

o.l.v. Jac. Dreunhuizen

m.m.v. Balt de Vries, orgel
Attie Wiersma, sopraan
Ilse Ketelaar, dwarsfluit

Martijn Zuiderbaan, dwarsfluit
en samenzang / toegang gratis

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Subsidieaanvraag Digitaal Thuishotel gehonoreerd
Vanaf maart 2006 kunnen inwoners van Friesland
24 uur per dag via digitaal Thuishotel diensten aan-
vragen van lokale en regionale dienstverleners. De
subsidieaanvraag die is ingediend voor het project
“digitaal Thuishotel” is door de provincie Friesland
gehonoreerd. Thuishotel is een zelfstandig merk
van Thuiszorg Zuidwest Friesland, ontwikkeld in
samenwerking met diverse gemeenten, woning-
corporaties, zorginstellingen en bedrijven uit de
regio Zuidwest Friesland
Thuishotel biedt leden diensten en producten op
het gebied van wonen, gezondheid en service.
Hierbij valt te denken aan de klusjesman, tuinman
of boodschappendienst die bij de klant thuis komt.
Als het nodig is kan ook de kapper, de pedicure of de
schoonheidsspecialiste thuis komen. Leden kunnen
met korting gebruik maken van cursussen, diensten
op het gebied van gezondheid en zelfs met korting
verzekeringen afsluiten. Bij problemen, bijvoor-
beeld op financieel gebied, kunnen leden met de
vertrouwde ledenconsulent praten die hen indien
nodig verder kan helpen. Iedereen kan lid worden
van Thuishotel, van tweeverdieners en alleenstaan-
de werkende ouders tot de zorgbehoevende oudere.
Thuishotel is voor elk wat wils!
Op de interactieve Thuishotel website wordt het
mogelijk om uitgebreide informatie over dienst-
verleners te vinden en om rechtstreeks, online, deze

diensten te bestellen. De technische realisatie van het
project is in handen van automatiseringsbedrijf
Snakeware uit Sneek. Door het verkorten van de
communicatielijnen zullen de klanten rechtstreeks
toegang hebben tot de diensten en zal naar ver-
wachting de afzet van de diensten en producten
stijgen. De omzet voor veelal kleine ondernemers
op het platteland stijgt op deze manier. Verder zal
de gebruiksvriendelijkheid van de site ervoor zorgen
dat deze ook bruikbaar wordt voor oudere leden.
Momenteel wordt onderzocht hoe de website voor
zowel de eindgebruikers als voor de deelnemende
dienstverleners optimaal vormgegeven kan worden.
Bovenstaande beoogde effecten van Digitaal
Thuishotel zorgen ervoor dat dit project perfect
past binnen het subsidieprogramma “Fryslân
fernijt”.. Doelen van dit programma zijn ondermeer
integratie van E-business in bedrijfsprocessen van
Friese MKB-bedrijven en digitale dienstenontwik-
keling op het platteland. Gedeputeerde Staten van
de provincie Fryslân heeft dinsdag 29 november
dan ook besloten dat de subsidieaanvraag van 
€ 92.433 voor ontwikkeling en implementatie van
Digitaal Thuishotel gehonoreerd wordt. Thuishotel
zal niet alleen zorgdragen voor de website maar na
voltooiing van deze website ook een symposium
voor betrokkenen organiseren over de totstand-
koming van dit nieuwe en unieke internetmedium.

Wons - Deze maand bestaat de biljartclub Wons 25
jaar. Dit is gevierd met een reünie toernooi voor
leden, oud-leden en genodigden. In de nazomer
van 1980 besloten Willem Politiek, Yeb de Witte
en Jacob Reinstra een biljartclub op te richten. In
het eerste jaar deden er 8 biljarters mee. Nu is de
biljartclub nog steeds springlevend. Met 20 leden,
2 biljarttafels en ‘t Bynt als thuishonk is de club
klaar voor de toekomst!

Op zaterdag 19 november j.l. had het bestuur van
de biljartclub Wons, bestaande uit Tienus Leyenaar
en Gerard Dijkstra, een reünie georganiseerd. Kern
van de dag was een biljarttoernooi waaraan in
totaal ruim 30 personen hebben meegedaan. Maar
liefst 10 oud leden waren van de partij! Ook de
deelname van Dirkje Feenstra als enige vrouw mag
niet onvermeld blijven. Om 10.00 uur werd begon-
nen met een kop koffie met oranjekoek. De eerste
van in totaal 32 wedstrijden startte om 10.30 uur.
In de eerste ronde sneuvelden gelijk al een aantal
kanshebbers voor de titel. Het voert te ver om alle
wedstrijden op te sommen maar de uitschakeling
van Jappie Leyenaar door Gysbertus Feenstra en
Willem Politiek door Ale de Boer was verrassend. 
Tussendoor werd er nog genoten van een uitste-
kende lunch verzorgd door Cateringservice Van der
Zee uit Arum. In de tweede ronde (nog 16 spelers
over) werd er weer flink gestreden. Het was Rintsje
Elgersma die voor een verrassing zorgde door
Tienus Leyenaar uit te schakelen. Ook de winst
van Hendrikus Feenstra op Klaas Haytema mocht
er zijn. Voor de derde ronde werden de volgende
partijen geloot: Gerard Dijkstra/Ilja Tassebajof,
Gysbertus Feenstra/Rintsje Elgersma, Kees

Elgersma/Knilles Elgersma en Ale de
Boer/Henrikus Feenstra. Stuk voor stuk spannende
partijen waarbij er voor het publiek veel te beleven
viel. Hier viel het doek voor de kanshebber bij uit-
stek, Ilja Tassebajof. Maar ook Rintsje, Knilles en
Hendrikus mochten niet door naar de laatste vier. 
In de eerste halve finale lootte Gerard Dijkstra
tegen Gysbertus Feenstra. Dit werd een ware thril-
ler die pas na een verlenging beslist kon worden in
het voordeel van Gysbertus. De tweede halve finale
was tussen Kees Elgersma en Ale de Boer. Hier
was Kees een maatje te groot voor de onverwachts
en zeer knap ver gekomen Ale. In de troostfinale
tussen Gerard Dijkstra en Ale de Boer, wist Gerard
de derde plaats te bemachtigen. De finale tussen
Gysbertus Feenstra en Kees Elgersma was er een-
tje van hoog niveau. Gysbertus begon erg voort-
varend en hij leek op een gemakkelijke overwinning
af te stevenen. Gedurende de partij kwam Kees
echter steeds beter in zijn spel en wist hij uiteinde-
lijk toch nog de titel veilig te stellen. Na al deze
spanning konden de hongerige magen gevuld worden
bij de snackwagen van Jan Kelderhuis die voor
deze gelegenheid speciaal voor het Dorpshuis
geplaatst was.

Voor de avond was de band Skuorpapier gecon-
tracteerd. Tussen de nummers door werden de
prijswinnaars gehuldigd: 1e prijs Kees Elgersma,
2e prijs Gysbertus Feenstra, 3e prijs Gerard
Dijkstra en de aanmoediging (voor één van de
oprichters!) Willem Politiek. Skuorpapier speelde
opperbest en het bleef ‘nog lang onrustig’ in Wons.
Al met al een zeer geslaagde reünie van de
Biljartclub Wons.

Biljartclub Wons vierde  25 jarig jubileum met
een reüniea
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Jongens net sa seure,

miskyn witte 
die minsken ‘t wol?

Hé mem, 
wat binne 

weekspecials? Kinst do sjên wat
se dêr hewwe?

Wot is in
Pierstamppot?

Jonge, helje
dyn hân út 
myn krús !!

Boerenkool mei
rookworst!

Kiekeboe, ik gjin
nei it Badhûs Sint
en Piet komme ek

Sil wy ek nei it Badhûs
foar de 

Krystmenu’s?
Ja dot is bêst, 
de menu’s lizze 
dur al op tafel!Mem, binne we der

hast. Ik ha sin yn
hyte sûkelarjemolke

mei slachrjemme!

Dy hat ek snert
hant seker?

Zie ginds komt de
stoomboot, jingle

bell, jingle bell, nei
‘t Badhûs al oan....

Pfffffffft

Der geane 
dy jongens 

ek wer

Nee ju sûch,
dot binne 
Sint en de
Krystman

Dot is Hutspot met
een vleespannetje!

Ja, ik sjoch
Flevostamppotten,

Pier-stamppot
en FlevostamppottenMem, 

komme Sint 
en Piet ek?

Wie binne dot?

Kerstspecials
Menu 1

* IJsselmeersoep € 5,95
mosterdsoep met vis (paling+garnalen)

* Varkenshaasmedalions € 13,95
met dragonsaus en champignons

* Flevo Kerstdessert € 6,75
stukje warm appelgebak met vanilleijs,
appel-kaneelsaus en chocoladeslagroom

* Voor de grote kerstkanjers
Kanjermenu: € 9,95
Bitterballetjes met lache bekjes (patat frietjes)
en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

Menu 2

* Waardsalade € 7,25
gerookte zwijnenhaasfilet op een bedje van;
lollo rosso, bianco, rode en ijsbergsla, 
afgegarneerd met rode ui cherrytomaatjes, 
wortel salade met appel en basilicum olie.

* 2 Hertenbiefstukjes € 15,50 
met rode wijn - rozemarijn saus

* Dame Blanche € 5,75
vanille - en chocolade ijs
met chocoladesaus en slagroom

Boven genoemde gerechten kunnen ook in een andere
samenstelling worden besteld! De hoofdgerechten
worden als plate's service geserveerd en met pommes
noisettes, gemengde rouwkost salades en stoofpeertjes. 

Skilbank 5 en 6, 8754 HP  Makkum, Boulevard De Holle Poarte, Telefoon 0515-233454. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur       

Bist do noch net 
nei Spanje ta?

Nee, we ginne noch mei Sint 
en de Krystman nie it Badhûs

Burgerlijke stand
november 2005

GEBOREN
Tycho Thijs, zv Gaston M. Drost 
& Carla Postma te Exmorra; 

Gabriele Pietertje, dv Okke P. de Boer 
& Silvia K. Jansen te Makkum; 

Esmée, dv Gerard H. Roorda 
& Martine B. Roorda te Makkum; 

Ewout Peke, zv Anne J. Buma 
& Jeltje G. Bangma te Schettens;

GEHUWD
René de Boer & Uilkje van der Schaaf 
te Witmarsum; 

Thijs Wind & Dieuwke Vrieswijk 
te Makkum; 

Simon C. Jacobs te Makkum 
& Yolanda E. Sciarone te Witmarsum. 

OVERLEDEN
Geertje Poortstra te Makkum, 94 jaar, 
wv Douwe Rienstra; 

Willem Graeler te Makkum, 92 jaar, 
ev Klaaske Walsma; 

Johan Wiersma te Sneek, 24 jaar; 

Elly Alucia van Dalen te Makkum, 76 jaar, 
wv Gotlieb E. F. Stoepman.

15 november
R. Melchers      - H. Visser        0-2
G. Zijlstra      - E. Mollinga       2-0
A.J. van Schaick - H. Koops          2-0
H. van As        - C.E. Kooistra    1-1
G. Mensonides  - A. Wiersma       1-1

22 november
S. Tilstra       - A.J. van Schaick  1-1
H. van As        - A. Wiersma       0-2
C.E. Kooistra    - H. Koops        1-1
J. v.d. Meer     - G. Menosnides   0-2
Sj. Mensonides   - Joh. Rinia       2-0
E. Mollinga      - O. van Kalsbeek  0-2
R. Melchers      - I. Werkhoven     0-2
H. Visser        - G. Zijlstra     0-2

29 november
G. Zijlstra      - Joh. Rinia       2-0
Joh. Tjeerdema   - E. Mollinga      1-1
O. van Kalsbeek  - I. Werkhoven     1-1 
C.E. Kooistra    - Sj. Mensonides  2-0
J. v.d. Meer     - S. Tilstra      2-0

Uitslagen O.K.K.



pag. 18 MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2005

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MMAAKKKKUUMM

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Engwierderlaan 5, 8754 JE Makkum
Telefoon 0515-232300

Mooi voor de Kerst
LIFTING RELAX BEHANDELING

+ € 39.- GRATIS
parafine handpakking

of manicure

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Tjeerd Lutgendorff  lijsttrekker Progressief
Wûnseradiel (ProWûn)
Wûnseradiel - ProWûn, de op 27 september
j.l. opgerichte lokale partij door leden van
GroenLinks, D66, en de SP in de gemeente
Wûnseradiel, heeft Tjeerd Lutgendorff uit
Makkum aangewezen als lijsttrekker voor
Progressief Wûnseradiel tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen op 7 maart a.s.

Tjeerd Luttgendorff zit sinds 1994 in de
gemeenteraad namens D66, en is nu dus door
de leden van ProWûn verkozen tot lijstaan-
voerder van Progressief Wûnseradiel. Zijn
broer Jan is overigens enige weken terug
gekozen als lijsttrekker van de PvdA in
Wûnseradiel.Tweede op de lijst van ProWûn
is de voormalige lijsttrekker van GroenLinks
tijdens de raadsverkiezingen van 1998 en
2002, de uit Hichtum afkomstige Willemijn
van der Werf, thans lid van de SP. Huidig
raadslid voor GroenLinks, Aart Romeyn uit

Makkum, neemt de derde plaats in, Josje
Hennink uit Arum is vierde, Pier Posthuma de
Boer uit Makkum vijfde.De totale kandida-
tenlijst telt elf personen.

ProWûn zal zich met het verkiezingprogramma
‘In vogelvlucht van Allingawier tot Zurich’
profileren rond de lokale kracht van de
gemeente, de inzet op behoud van natuur,
cultuur en landschap, het belang van leefbare
dorpen, de kracht van de lokale bedrijvigheid,
een humaan asielbeleid, een degelijk sociaal
beleid, en de afwijzing van grootschaligheid
zoals het nog steeds omstreden Makkum
Noord. ProWûn, geen lijstverbinding tussen
GroenLinks, D66, en de SP overigens, maar
een nieuwe partij, vat met deze thema’s
in haar verkiezingsprogramma alle eerdere
verkiezingsthema’s van eerder genoemde
partijen samen.

Siebren Reitsma lijstrekker CDA Wûnseradiel
kandidatenlijst
Wûnseradiel - Het  CDA Wûnseradiel heeft
enkele weken geleden in haar ledenvergade-
ring de kandidatenlijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Als
lijsttrekker is gekozen voor Siebren Reitsma
uit Piaam. Hij is 4 jaar actief in de fractie en
sinds april 2005 fractie voorzitter van het
CDA Wûnseradiel. Hij is agrarisch onder-
nemer in Piaam en actief bestuurder. In die
rollen komt hij in aanraking met de vele
aspecten die een fractievoorzitter in zijn functie
nodig heeft. Op de tweede plaats
Rein.Boersma uit Schettens, deze is 8 jaar
wethouder van Wûnseradiel en ambieert ook
na de verkiezingen die functie. Op nummer
drie staat Sjoerd Kooistra uit Witmarsum, 8

jaar actief als fractielid. Nieuwkomer op de
lijst (4) Kristiaan Strijker uit Gaast; 5.Zittend
raadslid Jan Galema uit Burgwerd; 6.
Nieuwkomer Hans Haarsma uit Burgwerd;
7Als eerste vrouw op de lijst Uilkje Attema-
de Groot uit Ferwoude; 8. Reinder Luimstra
uit Lollum; 9. Paulus Andela uit Burgwerd;
10 Jantina Politiek-Yntema uit Wons; 11.
Lambert Lemmens van Makkum. 12. Johan
Kingma uit Arum ; 13. Peet Sterkenburgh uit
Ferwoude;14. Berend Jan Knol uit Parrega;
15. Frans de Haan uit Schraard. Zittend raads-
lid Simon Elzinga uit Witmarsum sluit de rij.
Hij heeft te kennen gegeven met het raads-
werk te stoppen vanwege zijn leeftijd.

Takom jier bestiet de Feriening Freonen fan
Omrop Fryslân 25 jier. Hiel 2006 sil yn it teken
stean fan dat jubileum. Ien fan de aktiviteiten is
in fotowedstriid mei as tema: Freonskip.
Elkenien kin foto’s foar de wedstriid ynstjoere
foar 1 febrewaris 2006. De betingsten binnen
te finen op www.omropfryslan.nl ûnder ‘ynfo’
en ‘freonen’. De sjuery bestiet út Ton Aartsen
fan ‘Fotogalerie No5’ yn Ljouwert, fotografe
Anja Zwanenburg út Jirnsum en Dieuwke

Kroese, redaktrise/presintatrise fan Omrop
Fryslân. De binnen moaie prizen te winnen, de
earste priis is in Reisbureau Internoord-arranz-
jemint fan trije dagen Euro Disney yn Parys
foar 2 persoanen. De troch de sjuery selektearre
foto’s wurde fan april oant oktober 2006
eksposearre yn it gebou fan Omrop Fryslân. 

In flyer oangeande de fotowedstriid kin opfrege
wurde by freonen@omropfryslan.nl

Fotowedstriid Freonen fan Omrop Fryslân 
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Stoelmasseur geeft stoelmassage
voor een ontspannend gevoel 

van o.a. nek, schouders en rug. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met  Jan Hoekstra, Dorpsweg 4
Cornwerd  - tel: 06-50837937 

Zoekertje
gratis geplaatst

Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687 

TE KOOP Kerstboomstandaard groen kunst-
stof € 5.-, tel. 0515-231383 

TE KOOP 2 Friese truien maat M & L € 15.-
per stuk; Open haard € 15.-, tel. 0515-232321

TE KOOP Een tv meubel (modern) 70 cm br.
54 cm h. en 50 cm d. € 25.-; Een salontafel
(onderstel verchroomd met glasplaat) 130 cm l.
70 cm br. En 35 cm h. € 50.-, tel. 0515-232621

TE KOOP Grote doos met jongenskleertjes
tot maat 98. Echt mooi € 50.-; Combi Sleeper
Prenatal, 110 cm ( 1 tot 3 jr.) € 25.-, 
tel. 0515-232427 

TE KOOP Halterbank + lat pulley  incl. halters
en gewichten t.e.a.b., tel. 06-52005194  

TE KOOP Mooi campingbedje met matras
hoog model, kleur licht blauw € 17.50, 
tel. 0515-231383

GRATIS AF TE HALEN 2 Grote bladerige
cactussen, tel. 0515-233247   

WIE heeft mijn groene Batavus fiets per abuis
meegenomen op zaterdag 3 dec. jl. bij Jumbo
Supermarkt vandaan, tel. 06-30749298

Volgende week de
Kerst- en

Nieuwjaarswensen
Makkum - Volgende week -woensdag
21 december- verschijnt de krant uit
met de kerst- en nieuwjaarswensen.
Hoe kunt u beter uw familie, vrienden,
zakenrelaties, kennissen, verenigings-
leden en tal van fans beter bereiken dan
met een kerst- en nieuwjaarsgroet in de
Makkumer Belboei te plaatsen.
Evenals voorgaande jaren kunt u deze
inleveren bij Alie Klein of  bel haar
even 0515-231758. 
Doet u het liever per e-mail dan is het
adres: a.quarre@hetnet.nl
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Zoekertje
gratis geplaatst

Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687

AANGELOPEN Jonge poes grijs/wit 
± 9 weken oud, tel. 06-10579495

GEZOCHT Ervaren ruiter (18+’er) die
structureel enkele dagen door de week (over-
dag) mijn paard kan berijden onder het zadel,
tel. 06-12604222

VERMIST Wie heeft onze kat gezien hij is
wit met grijs cypers. Hij heeft een rode zak-
doek om met adreskokertje + belletje. Hij is
1 jaar oud, tel. 06-13398615 of 06-10906066  

GEVONDEN Leren handschoenen in de
Botterstraat, tel. 0515-233247  

OPROEP De Noodopvang Vluchtelingen te
Witmarsum heeft voor de winter dringend
behoefte aan: herenschoenen in de maten 41
t/m 44; Sportschoenen voor jongens; Warme
jongenskleding vanaf 12 jaar; Warme heren-
kleding (dameskleding is er voorlopig genoeg!)
Eventueel brengen tijdens kantooruren op
kantoor of even bellen, tel. 0517-641502


