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Voor 20e maal
Kerst-Zing-Mee 
in sporthal 
te Makkum

5 9 18

Drie 
prijswinnaars bij
DIO drogist Bolink

Voetballertjes
Makkum F1 
najaarskampioen

Uw huis op Funda?

Koninginnevereniging Makkum

Het bestuur van Koninginnevereniging Makkum met staand v.l.n.r. Steven Göebel, Jacob v/d Velde,
Klaas Groeneveld en Keimpe Jaspers. Zittend v.l.n.r. Wiepie Terpstra en Corrie Koornstra

Makkum - In de afgelopen weken hebben we als
Koninginnevereniging huis-aan-huis een nieuws-
brief verspreid. Hierin blikken we terug op het
Koninklijk bezoek van 30 april jl. en kijken we naar
het nieuwe jaar, maar wat kan er nog meer gebeuren?
Zit er een troonswisseling in de lucht, krijgen we
voortaan een Koningsdag en vieren we dat op
dezelfde manier? We wachten af. Als Koninginne-
vereniging maken we ook deel uit van het Comité
Dodenherdenking om 4 mei in stand te houden. De
vorm van herdenking zal veranderen maar de intentie
van het met respect herdenken van de slachtoffers
blijft overeind. Bevrijdingsdag 5 mei krijgt tevens een
andere invulling maar is landelijk nog niet bekend
op welke manier. Wij houden u op de hoogte.

Als Koninginnevereniging zijn we al weer in voor-
bereiding voor Koninginnedag 2009. Dankzij onze
leden en sponsors kunnen we elk jaar een uitgebreid
programma aanbieden én voor ieder wat wils. Wij
doen er alle moeite voor om onze doelstelling te halen:
”de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin,
alsmede de nationale herdenkingsdagen, in Makkum
op passende wijze te herdenken”. Wilt u ook mee-
doen om gezamenlijk als Makkum (en omstreken)
deze traditie in stand te houden? Voor slechts € 5,=
per jaar bent u lid. U kunt hiervoor een briefje met
uw naam en adres in de brievenbus doen op
Botterstraat 40 of bellen met de secretaris Corrie
Koornstra, telefoon 0515-231778. Alvast bedankt!

Klaas Groeneveld, voorzitter

Makkum - 2008 was tot nu toe voor Makkum al
een memorabel jaar. Intocht Koningin, goedlopende
bedrijven in de scheepsbouw, re-fit haven, recreatie-
voorzieningen en onderhoud vaarten, en natuurlijk
het nog te vieren oud en nieuw feest. Voor de 6e maal
alweer wordt het feest waar iedereen welkom is
gevierd in een tent op het terrein van Us Stek nabij
de kaats- en tennisvelden. Georganiseerd door ver.
Caravan Us Stek. Dit jaar een verassende muzikale
show met DJ Kees en crew. DJ Kees is bekend van
lokale bedrijfs- en verenigingsschnabbels en heeft
in de laatste jaren een naam opgebouwd in het DJ-
circuit. Kees wordt dit jaar bijgestaan door een co-host

en een keur aan geluidseffecten, beelden en hits niets
dan hits! Een muzikaal jaaroverzicht met onder
andere een recordpoging polonaise, een prijzenslag,
simultaan schuifelen en vooral veel gezelligheid.
Wil je het jaar in stijl afsluiten moet je bij dit feest
aanwezig zijn. De kaartverkoop is vanaf maandag
8 december gestart. Kaarten zijn te halen bij leden van
Us Stek of bij de infobalie van de Jumbo Kooistra
te Makkum. Dit jaar weer alleen voorverkoop van
kaarten. Wees er snel bij want de tent is even groot
als voorgaande jaren! Alvast tot de 31e december!

Ver. Caravan Us Stek

Kaartverkoop gestart Us Stek’s  6e Oud en Nieuw feest 
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 14 december
Van Doniakerk    
9.30 uur ds. J. van Olffen                           

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur Pastoor J. v.d. Wal                          

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A. v.d. Haagen, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T. Tujjing-Zijlstra                                        

Oec. vesperdienst 
19.00 uur in Doopsgezinde Kerk

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk de Witte Heren H. de Bies,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980                 

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

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

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

Mijn genade is u genoeg

Verdrietig, maar dankbaar dat we haar zo lang
in ons midden mochten hebben, laten wij u weten
dat onze lieve mem, beppe en oerbeppe rustig is
ingeslapen.

Sophia Theodora 
van der Zee - van den Doel
* 29 februari 1916 5 december 2008

Rotterdam Bolsward

Sinds 3 augustus 1989 weduwe van
Jan van der Zee.

Makkum: Jannie
Pier in herinnering

Schagen: Minze en Janny

Makkum: Dirk in herinnering

Makkum: Wiebe en Akke

Bolsward: Cobie en Leon

klein- en achterkleinkinderen.

Correspondentieadres: J. Haarsma-van der Zee
Botterstraat 41
8754 AB Makkum

De dankdienst en begrafenis hebben vandaag,
woensdag 10 december, plaatsgevonden 
te Makkum

Rustig is ingeslapen, mijn lieve schoonzuster

Fietje v.d. Zee - v.d. Doel
Abe v.d. Zee

Makkum, 5 december 2008

Op 5 december is overleden

Fietje v.d. Zee
Sinds 1975 lid van onze vereniging.

We wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte toe.

Bestuur en leden van
”Het Mosterzaadje” Makkum

Voor altijd in ons hart onze lieve beppe

Beppe Fietje
Harmen en Marijke Uw warme belangstelling en medeleven na het

overlijden van onze lieve zorgzame  vrouw,
mem, beppe en oerbeppe

Janke Folkertsma-de Groot
was en is voor ons een grote steun.
Wij willen u hiervoor hartelijk dankzeggen.

J. Folkertsma
kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen

Makkum, december 2008

Na een periode van afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht overleden onze medebewoner,
mevrouw

Rinia - de Haan
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers 
en cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust. 

Makkum, 6 december 2008
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 11/12 t.e.m. wo. 17/12

Oude Kaas, 500 gram.........................................................5.49

Hak Spercibonen, Rode Kool 

of Bruine Bonen, potje 370 gram...............................97 cent

Dubbelfrisss, 1.5 literpak, diverse soorten.......deze week 0.89

Friesche Vlag Magere Fruityoghurt, 1 liter..................nu 1.69

Brocoli, 500 gram..........................................nu voor 99 cent

Profiteer van 11 t/m 13 december
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Pepersteak
4 halen = 3 betalen 3=4
Varkensvleesvoordeel

Speklapjes
4 stuks 

+ gratis 
rookworst

Vleeswarenvoordeel

100 gram Parmaham +
100 gram Gebraden gehakt 2,90
Salade van de week

Kipsaté salade
100 gram iets lekkers 1,20
Specialiteit van de week

Makkumer Smulbroodje
per stuk, maar 4 halen = 3 betalen 1,50

11 december 2008
OTTO BONNEMA
70 jaar !!!

Hartelijk
Gefeliciteerd!

Berber & Gosse
Femke & Hidde
Guus & Petra

30 jaar wordt onze Jetze, 
laat hem nog maar eens een keer 

30 jaar door zwetsen  

Al je vriendjes feliciteren je

Familieberichten
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Agenda
woensdag 10 december
Makkum - Peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod
19.30-21.00 uur op de Ged. Putten 24, 
kinderkledingverkoop

vrijdag 12 december
Makkum - Openbare bibliotheek 9.30 uur
computerles voor 50-plussers

Makkum - Bibliotheek 15.00-20.30 uur 
Unicef ”Schoon water voor elk kind!” 
verkoop van wenskaarten, etc.

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

zaterdag 13 december
Bolsward - Bloemkamp 10.00 uur 
Kerstconcert verzorgd door 
Makkumer Mannenkoor De Flevosanghers

Pingjum - Bij Beamkerij Ferskaat 
& De Nije Trije, Nesserlaan 4a 
gezellige en knusse Winterboerenmarkt

Parrega - Dorpshuis ”De Gearhing” 
10.00-14.00 uur organiseert 
muziekver. Excelsior een kerstmarkt

zondag 14 december
Makkum - Sporthal 19.30 uur 
20e Kerst-Zing-Mee m.m.v. Lemster Mannenkoor
en Muziekkorps Leger des Heils uit Harlingen,
pianobegeleiding Koos Dreunhuizen, Sneek

Arum - NH-Kerk 16.00 uur 
Kerstconcert Chr. Muziekver. ”Wubbens Jacobs”

dinsdag 16 december
Witmarsum - Gekroonde Roskam 19.45 uur
Bijeenkomst ”Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel

woensdag 17 december
Makkum - Sporthal Volleybaltoernooi
Personeelsver. Gemeente Wûnseradiel

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

Exposities



Makkum - Op D.V.zondagavond 14 december
vindt voor de 20e maal de jaarlijkse ”Kerst-
Zing-Mee” plaats in sporthal ”Maggenheim” te
Makkum. Sinds 1989 wordt deze, inmiddels
traditionele, ”Volks-Kerstzang” gehouden met
veel muziek, koor- en samenzang van bekende

Kerstliederen. Voor deze avond heeft men het
bekende Lemster Mannenkoor uitgenodigd
o.l.v. de heer Harm van der Meer. De muzikale
medewerking wordt verzorgd door het muziek-
korps van het Leger des Heils uit Harlingen
o.l.v. de heer Piet Visser en pianobegeleiding is
van de heer Koos Dreunhuizen uit Sneek. De
algehele leiding is in handen van Hannie en Dirk
Tamminga. Er zal weer veel te zingen en te
luisteren zijn en het belooft een fijne avond te
worden, die het bezoeken meer dan waard is. De
toegang is gratis. De aanvang is om 19.30 uur.

Dus op 14 december mooie kerstliederen zingen
en genieten van prachtige koorzang en muziek
in sporthal ”Maggenheim” te Makkum. Een ieder
is van harte welkom! 
Voor info: stichting ”Goed Nieuws”, 
tel. 0515-542126/0515-231618.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie bossen bospeen            
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

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

Zuurkool uit het vat  
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Lekkere fuji appels                        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie Rode grapefruits heerlijk    
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

We hebben ook weer van die overheerlijke
bladmandarijnen mee

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen, dore's of bildtstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: info@web-works.nl

Voor 20e maal Kerst-Zing-Mee in sporthal te Makkum

(eigen foto)

Witmarsum - De gemeenten Bolsward, Sneek,
Wymbritseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel
hebben als werknaam voor het herindelingsbesluit
Gemeente ”Súdwest Fryslân” gekozen. Dinsdag
16 December zal het rapport, wat hierover
gemaakt is, in de verschillende raden behandeld
worden en zal het herindelingsbesluit vastgesteld
worden. Als de gemeenten samen gevoegd worden
ontstaat er een gemeente met 81000 inwoners.
Deze mensen wonen in 71 kernen en worden tot
nu toe in de verschillende raden vertegenwoordigd
door 85 raadsleden. De gemeenten bieden nu
werkgelegenheid aan 758 personen. De totale
oppervlakte van de nieuwe gemeente wordt
81376 ha. In totaal is er in deze zuidwest hoek
gemeenten werkgelegenheid voor 28926 personen. 

Wûnseradiel is tot nu toe de gemeente met de
grootste oppervlakte. Deze gemeente heeft 27
kernen en heeft één minder dan Wymbritseradiel.
Deze gemeente heeft 28 kernen. Opvallend is dat

de gemeente met de grootste oppervlakte de
minste werkgelegenheid biedt. In deze gemeente
is werk voor 2450 personen. Oorzaak hiervan kan
zijn dat alleen in de grote kernen werkgelegen-
heid is en op het platteland veel agrarische
bedrijven zijn, die een grote oppervlakte hebben,
maar waar het werk door weinig mensen gedaan
wordt.  

Na de openbare raadsvergadering zal woensdag
17 december d.m.v. persberichten de formele
bekendmaking in twee dagbladen bekend
gemaakt worden. Verder zal er in de lokale media
veel aandacht aan besteed worden en gaat 17
december een gezamenlijke website het internet
op. Voor mensen die toch nog iets meer willen
weten over de gang van zaken, de vergadering is
zoals gebruikelijk openbaar en iedereen is welkom
en kan hij/zij  voorafgaande aan de raadsvergade-
ring nog inspreken. Dit moet wel vooraf gemeld
worden bij de griffier van de gemeente.

Herindelingsontwerp Súdwest Fryslân

Makkum - In heel Nederland is dit jaar de een-
malige maatregel van kracht waarmee alle huis-
houdens met een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum in aanmerking kunnen komen
voor een eindejaarsuitkering. De regeling wordt
uitgevoerd door de burgerlijke gemeenten. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, maar ook het Nibud en diverse media zullen
aandacht geven aan deze maatregel. De kans is
groot, dat hierdoor ook een groep minima wordt
bereikt, die voorheen niet of nauwelijks gebruik
maakte van bestaande minimaregelingen. Denk
bijvoorbeeld aan werkenden, kleine zelfstandigen
en niet-uitkeringsgerechtigden. 

Via de website www.50eurovoorminima.nl of
www.isdzwf.nl kan een inschatting gemaakt
worden of iemand recht heeft op deze eindejaars-
uitkering (€ 50,-). Ook is op de website van de
ISDzwf het aanvraagformulier voor deze regeling
te downloaden. Uit het oecumenisch armoede-
onderzoek 2008 van Kerk in Actie en zusterkerken
bleek, dat diaconieën signaleren dat betrokkenen

niet altijd gebruik maken van voorzieningen. De
eindejaarsuitkering heeft geen invloed op andere
uitkeringen en/of toeslagen. U komt dus niet voor
onaangename verrassingen te staan. Wie een bij-
standsuitkering (WWB) in de maand oktober, of
in 2008 een bijdrage in het kader van de minima-
regelingen van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Zuidwest-Fryslan (ISDzwf) heeft ont-
vangen, krijgt het geld automatisch op zijn/haar
rekening gestort. Ontvangt u géén bijstandsuit-
kering en heeft u in 2008 geen aanvraag inge-
diend in het kader van de minimaregelingen,
dien dan zelf een aanvraag in bij de ISDzwf.
Geen toegang tot internet? Neem dan contact op
met de ISDzwf, het Team Zorg staat voor u klaar.
Het Team Zorg is via telefoonnummer 0515-
534999 op werkdagen te bereiken van 9.00 tot
12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op
vrijdagmiddag.  U kunt uiteraard ook terecht bij
het Wmo-loket. Bezoekadres, Wymerts 7 te
Bolsward. (internet: www.wmozwf.nl) 
De bibliotheek, Kerkstraat 14 in Makkum, heeft
een steunpuntfunctie van het WMO-Loket.

Eindejaarsuitkering voor minima
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KERSTMARKT    

Zaterdag 13 december, Dorpshuis Nije Haven in Lollum

Komt allen naar de kerstmarkt in Lollum in het Dorpshuis 
de Nije Haven. Deze wordt gehouden op zaterdag 13 december 2008,

waarbij een deel van de opbrengst zal gaan naar de stichting
Dorpshuis Lollum/Waaksens met het doel onderhoud dorpshuis.

In het Dorpshuis hebben wij verschillende kramen staan met 
mooie artikelen zoals kerststukken, kleding, sieraden, oud Hollandse

spelen tot aan wijnproeven aan toe. Buiten kerstbomen verkoop 
en om 17.00 verloting en een draaiend rad. Als afsluiter hebben wij 

om 18.00 uur een optreden van het Shanty koor van Lollum.

Schoon water
voor elk kind!
Makkum - Unicef voert dit najaar actie om kinder-
sterfte door vuil water een halt toe te roepen.
Alleen met uw hulp kan Unicef de kindersterfte
door vuil water en slechte hygiëne aanpakken.
U kunt het werk van Unicef steunen door het
kopen van wenskaarten e.d. Vrijdag 12 december
a.s. kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek van
Makkum van 15.00 uur - 20.30 uur. Namens alle
kinderen die door Unicef geholpen worden,
alvast hartelijk dank voor uw steun.

Kerstconcert 
in de Victoriustsjerke
Pingjum - Op zondag 21 december is er een
kerstconcert in de Victoriustsjerke te Pingjum.
Tijdens dit concert zullen het interkerkelijk
mannenkoor ”De Flevosanghers” uit Makkum
en de muziekvereniging ”Harmonie” uit Pingjum
kerstliederen ten gehore brengen. Er zullen bekende
en minder bekende kerstliederen gezongen en
gespeeld worden. Voor de muziekvereniging uit
Pingjum is het een unieke gebeurtenis: zij hebben
namelijk nog nooit eerder een gezamenlijk
concert gegeven. De samenwerking met de
Flevosanghers is tot stand gekomen nadat het
koor twee jaar geleden zelf een kerstconcert had
gegeven in Pingjum. De Flevosanghers staan
onder leiding van Marco Rypma die een aantal
solostukken ten gehore zal brengen. Hij zal
hierbij op piano begeleid worden door Balt de
Vries. De muziekvereniging ”Harmonie” staat
onder leiding van dirigent Luc Feikens. Na afloop
is er een gezellige afsluiting in Dorpshuis ”De
Gouden Hoep”.

We hopen u allen te mogen begroeten op zondag
21 december om 16.00 uur in de Victoriustsjerke
aan de Grote Buren te Pingjum.

Kerstmarkt in Parrega
Parrega - Op zaterdag 13 december van 10.00 uur
tot 14.00 uur organiseert muziekvereniging
Excelsior uit Parrega in de Gearhing een kerst-
markt. De korpsleden van Excelsior laten zien
dat zij naast hun muzikale kwaliteiten ook
creatief kunnen zijn. Zo worden onder andere
zelfgemaakte kaarten, kerststukjes, cakes en
kerstkoekjes, versierde kaarsen en andere kerst-
artikelen verkocht. Ook kunt u op de markt
terecht voor de aanschaf van een kerstboom.
Voor de kinderen is er een hoekje waar kerst-
stukjes gemaakt kunnen worden en zij kunnen
meedoen aan een kerstboomrace. Daarnaast zijn
er nog verschillende verlotingen, zo wordt ook een
oud muziekinstrument verloot. Onder het genot
van een glas glühwein, oliebol of broodje worst
kunt u luisteren naar kerstmuziek, natuurlijk
gespeeld door de korpsleden. Het belooft een
gezellige, sfeervolle kerstmarkt te worden waar
ook de kerstman van de partij is. De opbrengst
van deze markt zal gebruikt worden voor de
aanschaf van een nieuw tenue voor het korps.
Iedereen is van harte welkom.
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* u volgende week lekkere kerstkransjes kunt kopen

* deze kerstkransjes verkocht worden door 
Scouting Burdine

* de leden van Scouting Burdine maandagavond 
15 december bij u aan de  deur komen

* zij het heel fijn zouden vinden als u de Scouting 
wilt steunen

* de kerstkransje natuurlijk heel erg lekker zijn

* de kerstkransjes € 2.00 per pakje kosten

* u Scouting ook kunt vinden op de kerstmarkt

* u dan weer lekkere pannenkoeken, glühwein, snert
en warme chocolademelk bij de Scouting kunt 
krijgen

*  Krite Makkum drok oan it repetearjen is, se sille
it stik:” Bûnzjen fan boppen ” spylje

* Krite Makkum alweer druk aan het repeteren is, 
met het stuk; ”Bûnzjen fan boppen”

* Ger Sterk dit jier ek wer de ploech regissearret

* Ger sterk ook dit jaar weer de regisseur van de 
krite is.

* de uitvoeringsdata binne/zijn:
vrijdag 20 februari 2009
zaterdag 21 februari 2009
vrijdag 27 februari 2009
zaterdag 28 februari 2009

* it stik dizze kear wer yn ” De Prins ” spille wurdt.

* het stuk deze keer weer in ”De Prins ” 
wordt gespeeld.

* de Krite jo op’e hichte hâlde sil.

* de Krite u op de hoogte zal houden.

* er vrijdag 19 december in De Prins de traditionele
Kerst- en Schutjasavond is

Wist u dat...
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Naaldvast
Ook dit jaar weer KERSTBOMEN

Servische Spar
Zilverspar (Nordmann)

Blauwspar
Met extra: minimaal 2009 naalden

Handgemaakte Kerststukken
stuk voor stuk handgemaakt.

Diverse Kerstatributen
in onze knusse KERSTSHOW

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

Gerrie’s Hobby Húske

Komt tijdens de Kerstmarkt 
met gigantische aanbiedingen!

Een Cuttlebug kost 
normaal € 102,00, dan slechts € 75,00

Een Carlsnijplank 
normaal € 68.85, dan slecht € 48.00

2 stickervellen met tekst; Groeten uit Friesland 
en Groetnis út Fryslân voor slecht € 1,00

Ponsen met wel 50% korting.

Het is dus de moeite waard om langs te komen
op 20 december, tussen 16.00 en 20.00 uur

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

organiseert
vrijdag 19 december 2008

Kerst Klaverjassen 
en Schutjassen

Zaal open vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.45 uur

Inleg € 3,-
Prijzen: Levensmiddelen

en vleesbonnen
Aansluitend verloting!!! Komt allen!!!

Drie prijswinnaars bij DIO drogist Bolink

Makkum - Tijdens de GIGA-actieweken actie
kregen klanten bij elke vijf euro die besteed werd,
een GIGA-kaart waarmee gigantische prijzen
waren te winnen. Drie van de klanten van drogist
Manno Bolink vielen in de prijzen. Mevrouw
Ria Oostenveld van de Houtmolen won een Puch
damesfiets. Een Nespresso apparaat is gewonnen

door Esther Kluft in de Kerkstraat en mevrouw.
C. van der Werff op de Wyting werd verrast met
een Wellness cadeaubon. 
Zaterdag 13 december is er een demonstratie van
10.00-16.00 uur bij DIO drogist Bolink. Tijdens
de demonstratie maakt u kennis met Weleda’s
natuurzuivere producten.

De groep World Servants is druk bezig met het
bijeenkrijgen van het bedrag van € 18.200,--. Dit
bedrag is onze bijdrage voor de twee projecten
komende zomer. Vanzelfsprekend betalen we zelf
ook een deel. Niet alleen de reis- en verblijf-
kosten, maar ook de uitvoeringskosten ter plaatse
en alle bouwmaterialen worden door World
Servants bekostigd. Daarom durven we ook met
acties bij u aan de deur te komen. Ook worden de
projecten van World Servants mee gesubsidieerd
door de Wilde Ganzen en NCDO. In de week
van 15 tot 20 december komen we bij u langs met
kaarsen. Met deze actie hopen we u te voorzien
van licht en tegelijk de bevolking in de Domini-
caanse Republiek en in Jamaica een sprankje licht
en hoop te geven voor een betere toekomst. We

hebben setjes van 3 kaarsen voor € 2,00. U koopt
toch ook?

World Servants brengen oliebollen bij u thuis
Ook hebben wij Jumbo Supermarkten in Bolsward
bereid gevonden om één dag speciaal voor ons
oliebollen te bakken. Als we langskomen met
kaarsen kunt u tegelijkertijd uw oliebollenbe-
stelling laten noteren. Wij bezorgen de vers
gebakken oliebollen dan op maandag 29 december.
’s Middags gebakken, ’s avonds bij u thuis bezorgd.
Gemakkelijker en lekkerder kan het niet!
Een zak met 10 oliebollen, naturel . . . . .€ 6,00
Een zak met 8 oliebollen 
met krenten / rozijnen  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,00
Een zak met 6 grote appelflappen  . . . . .€ 6,00

U helpt ons toch om van deze twee acties een
succes te maken? Denkt u dat we u vergeten zijn
en wilt u toch uw oliebollen via ons bestellen,
dan kunt u tot maandag 22 december ook uw
bestelling doorgeven via het e-mailadres world-
servantsmakkum@hotmail.com. Ook staat bij de
flessenautomaten van Jumbo-Kooistra en Coop-
v.d. Wal een doos waarin u uw statiegeldbon kunt
deponeren.

Kaarsenactie World Servants Makkum

Witmarsum - De afdeling Wûnseradiel van de
”Vrouwen van Nu” komen weer bij elkaar op
dinsdagavond 16 december a.s. om 19.45 uur in
de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Naast de
gebruikelijke agendapunten staat de avond in een
ontspannen Kerstsfeer met Stien Wassenaar met
haar accordeon met zang, gedichten en verhalen.

De afdeling wil graag nieuwe leden werven en
mocht zich de laatste avond reeds op de belang-
stelling van enkele gasten verheugen. Ze hoopt
nu ook weer gasten te mogen begroeten die
vrijblijvend deze avond willen bijwonen, want
er staan nog meer leuke zaken op het verdere
winterprogramma.

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel
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Sint & Kerst - November & December Actie 2008
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2008, diverse acties op touw worden gezet. 

SinterklaasKrasActie
Deze KrasActie is van 17 november t/m 6 december. De winkeliers welke mee zullen
doen aan deze KrasActie zijn herkenbaar aan de poster die op hun raam hangt.
Bij besteding van 10,00 euro aan boodschappen en of artikelen, zult u bij deze
winkeliers een Kraslot ontvangen.

PuzzelActie
Van 12 november t/m 17 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei,
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie,
aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2008, worden
besteed. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er nu wekelijks één prijs worden
getrokken. Het is nu een weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de
juiste inzendingen wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan
uit waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden
gesteld. De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. Op 14 januari
worden de prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr. 44700, 88754 ZZX MMAKKUM. 
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw ooplossing mmoet oop mmaandagochtend vvoor 111.00 uuur bbij oons bbinnen zzijn.

Prijsvraag vvan ddeze wweek:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

De oplossing van de 3e "Spreuk van de Week" in Belboei nr. 1265 is: 
"De hhoreca wwaar jje eeet een ddrinkt een oop ggezondheid rrookvrij kklinkt"  
En is gewonnen door: D. WWerkhoven, LLieuwkemastraat 442, 88754 BBN MMakkum

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 55 // BBelboei nno. 11267)
Los ddeze wweek uuw pprijsvraag oop een sstuur uuw ooplossing nnaar;
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr.  44700 88754 ZZX MMAKKUM.
Gaarne ddit uuitknippen een oopsturen bbvb oonze ddank PPuzzelActie ccommissie vvan dde OO.V.M.  
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SinterklaasKrasActie 
duurt van 17 november t/m 6 december)

e winkeliers hebben een SinterklaasKrasActie, 
nkeliers welke meedoen aan deze KrasActie 
kenbaar aan een SinterklaasKras-pposter welke
raam hangt. Bij besteding van 10,00 euro aan
boodschappen ontvangt u een Kraslot.  
jzen, welke u doormiddel van dit Kraslot wint, 
en door deze winkelier beschikbaar gesteld.

Opening- en sluitingstijden december

Sinterklaas donderdag 4 december 9:00-21:00 uur
Met medewerking van de Drumband Halleluja

10e KKrystwilledei zaterdag 20 december 16:00-20:00 uur

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

Mak

willeBuit
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r mie
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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 Flevostamppotten

Mem, 
komme Sint 
en Piet ek?

Wie binne dot?

Kerstspecials

MENU 1

* IJsselmeersoep €€ 5,25
mosterdsoep met vis
(paling - ger. zalm - hollandse garnaaltjes) 

* Varkenshaasmedalions €€ 15,95
met dragonsaus en champignons

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

MENU 2

* Vissalade €€ 9,50
gerookte paling, zalmsnippers, Hollandse garnaaltjes, 
op en bedje van; bianco, rode en ijsbergsla, afgegarneerd
met rodeui wortel appel cherrytomaatjes ei en overgoten 

met whiskeysaus en kruiden.

* 2 Hertenbiefstukjes €€ 17,50 
met rode wijn - rozemarijn saus

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

MENU 3

* GebondenTomatenSoep €€ 3,50

* WildGoulash €€ 16,75
bestaande uit kangaroe - krokodillen- herten vlees,
en rodekool stampot met gebakken appeltjes.

*Fryske kofje mei whisky €€ 6,25
De Fryske kofje is in drankje foar de kâlde dagen mar passet
ek yn simmerske tiden. Hja wurdt skonken yn ús spesjale
Sopkafee kop, op in lokaasje mei wyn en rein en wetter, snie,
iis ensafuorthinne. De Fryske kofje is in streekeigen produkt
en bestiet út de Frysk Hynder whisky út Boalsert en de kofje
fan Douwe Egberts wêr't kakaorjemme oerhinne getten
wurdt (slachrjemme fan Friesche Vlag mei kakao dertroch).

Deze gerechten kunnen ook, in een andere samenstelling worden
besteld. De hoofdgerechten worden met pommes nuisîtes,
gemengde rouwkost salades, warme groente en stoofpeertjes
geserveerd.

VOOR DE GROTE KERSTKANJERS
*Kanjermenu: €€ 9,95
Bitterballetjes met lache bekjes (patat frietjes)
en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

Bist do noch net 
nei Spanje ta?

Nee, we ginne noch mei Sint 
en de Krystman nie it Badhûs
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Hotel-Café-Restaurant  ”De Steenen Man”
Caspar de Roblesdijk 26, 8751 TJ Zurich Telefoon 0517-579282
info@hotelsteenenman.nl                   www.hotelsteenenman.nl

2e KERSTDAG vanaf 18.00 uur buffetavond met
* Keuze uit 2 soepen

* Koud- en warmbuffet met diverse
vlees-. vis- en wildgerechten

* Dessertbuffet
Voor maar € 29,50 p.p.

Kinderen tot 12 jaar kunnen voor de helft van de prijs eten van het buffet 
of kiezen voor een kindermenu voor € 8,50 p.p.

Reserveren noodzakelijk voor 21 december!

Vanaf 21.00 uur een spetterend optreden van ”DE TROELALA’S”
Toegang gratis!

Weleda demonstratie

Zaterdag 13 december 2008
van 10.00 tot 16.00 uur

DIO drogisterij Bolink
Plein 4 Makkum

Maak tijdens een demonstratie kennis met 
Weleda’s natuurzuivere producten. 
Een demonstratice vertelt u alles 

over onze producten en u kunt zelf 
de weldadige werking ervaren.

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Renault Megane scenic2.0 16V Autotmaat       
euro 2000 Grijs Met. 05-2001 102123 8.950.00

Opel      Corsa-C 1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005 7603 7.950.00
Suzuki    Jimny  4x4 Cabrio   07-2000 60123 6.750.00
Peugeot  204 1100G-43kw Rood Geheel

gerestaureerd    11-1976 94267 6.250.00
Renault Megane scenic1.6 16V LPG G3 Rood Met. 08-2000 151590 6.250.00
Opel     Corsa-C Y1 7DT Zilver met. 04-2003 109843 6.250.00
Opel     Corsa-B  X1 4XE Grijs Met.  03-2000 57130 4.950.00
Citroen Berlingo 1.9D 600 Groen    01-2001 109856 4.500.00
Volkswagen Golf Variant 1.8 5drs. Bl. Met. 01-1999 120015 4.250.00
Volkswagen Polo 1.4 Blauw Met.  01-1997 184032 2.950.00
Hyundai Atos 5drs 1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998 60183 2.950.00
Ford    Ka 1.3I Rood        10-1997 66440 2.750.00
Opel  Tigra-A XI.4XE Grijs Met.  02-1996 106001 2.750.00
Seat   Ibiza 1.9SDI Blauw      05-1998 267359 2.500.00
Opel   Combo 1.7D Wit       01-1999 115387 2.500.00
Fiat Punto 60 Zwart         07-1998 159491 1.950.00
Volkswagen Golf 1.6 CL 53kw aut. K6 06-1988 147290 950.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Heren **** Heren

Bassen en Tenoren
Woensdag ‘s avonds 8 uur

Open huis bij
”De Flevosanghers”

Welkom

Repetitie in ”Het Anker” Buren 15 Makkum

Winterboerenmarkt 
te Pingjum
Pingjum - Zaterdag 13 december van 10.00 -
16.00 uur vindt u vlak buiten het dorp Pingjum
(bij Beamkerij Ferskaat & De Nije Trije,
Nesserlaan 4a) een gezellige en knusse Winter-
boerenmarkt. U wordt welkom geheten door
enthousiaste deelnemers met een uiteenlopend
scala aan producten: eendenkorf vlechten, diverse
streekproducten, decoratie voor binnen en buiten,
fotografie, enz. Ook de dagbesteding uit Pingjum
is aanwezig met een stand, waarin o.a. eigenge-
maakte kerststalletjes worden verkocht. Tijdens
de markt is er tevens kerstboomverkoop. De vuur-
korven branden en de schaapjes en de ezel
wachten u op in de levende kerststal. Er is
gezellige live muziek van troubadour Jan Nota.
In het ”Túnkafee” van De Nije Trije brandt de
hout-kachel; hier kunt u terecht voor een hapje
en een drankje. Entree is gratis!

Marne College 
danst in Utrecht
€ 27.500 opgehaald  
voor bestrijding aids en HIV

Bolsward - Ruim 500 leerlingen zijn zaterdag
29 november naar het slotfeest van ”Dance4life”
in de Jaarbeurs geweest. Met 10 bussen zijn de
leerlingen, onder begeleiding van personeels-
leden van de school, aan het begin van de middag
vertrokken en om 22.30 uur was iedereen weer
veilig in Bolsward. Op het programma stonden
onder anderen ‘Party Squad’, ‘Lange Frans en
Baas B.’ en ‘dj Tiësto’. Om 17.00 uur werd er
via de satelliet contact gemaakt met jongeren in
15 andere landen die op hetzelfde moment hun
Dance4life-feest hielden. Marieke van der
Schaaf, leerling van het organisatieteam van het
Marne: ”Het feest was super! Toen we via de
satelliet verbinding kregen met al die andere
jongeren over de hele wereld kreeg ik echt
kippenvel.” Op het Marne College is in totaal
€ 27.500 opgehaald voor de bestrijding van aids
en HIV en daarmee was de school derde van in
totaal 42 deelnemende scholen in Nederland.
Een geweldige prestatie!



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 10 december 2008

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,    2003 € 16950,-
VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm     2006 € 17450,-
VW Golf Plus 1.6Fsi,85kw,38dkm 2005 verkocht!!
Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm 2005  € 13950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005  € 13950,-
VW Bora Tdi,comfortl,104dkm      2003 € 11950,-
Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm 2006 € 11450,-
VW Golf V 1.4-16v,zilver,53dkm   2004 € 9950,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart 2003 € 9950,-

Mitsubishi Spacestar 1.6i,58dkm   2004 € 9950,-
Ford Fiesta TDCi’futura’5drs,92dkm 2005 € 9950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004 € 9950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003 € 8450,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm  2005 € 8450,-
Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm 2000  € 5950,-
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c 2000 € 4850,-
Grijs kenteken
LandRover Defender TD5,90dkm 1999 verkocht!!

Mitsubishi Spacestar 1.6i
Blauwmetallic,airco
Trekhaak,dakrail
Cpv+afst bed,radio-cd
El.ramen/spiegels
58dkm  bj 2004
Nu € 9.950,-

uniGar Horjus

Koop in december bij ons een occasion. En win het aankoop bedrag terug !!
Tank, en win bij ons het tankbedrag terug!!

Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Het adres voor een deskundig advies!!

Een oproep 
met groot succes...
Makkum - Afgelopen september plaatste ik een
artikel in de Belboei, onder de titel: ”Een beetje
meer hulp is nooit weg...” Het artikel beschreef
het wel en wee van ieders gezondheid en het
ouder worden, het wonen in Avondrust en wat
gezonde mensen daar te bieden kunnen hebben,
als KoffieBar-vrijwilliger, die haar 6 jarige bestaan
inmiddels is gepasseerd.

Ik heb veel positieve reacties over het artikel
mogen horen en ontvangen. En het resultaat is dat
wij inmiddels acht nieuwe vrijwilligers hebben
kunnen inwerken, die ook ieder een aantal uren
per  maand het wonen in ‘ons’ zorgcentrum,
komt veraangenamen in de avonduren. Een
geweldig resultaat dus...!!! Daarvoor ieder dank.

Met vriendelijke groet,
Marcel Knijff, voorzitter KoffieBar-Avondrust

Sint en Piet
op bezoek bij kinderen 
van o.b.s. ”it iepen stee”

Makkum - Na heerlijk geslapen te hebben in het
speellokaal van o.b.s. ”it iepen stee” bezochten
Sint en Piet alle groepen.Op de foto de kinderen
van groep 1 en 2. Het werd een hele gezellige
morgen. 

(eigen foto)

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

December,

Passend en persoonlijk bloemwerk.
Vers of blijvend mooi.

Je vindt het bij een sfeervol 
aangeklede Binderij

Bestellingen graag tijdig

Tot ziens bij: De Binderij
bloemen & zo

Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

WINTER BOERENMARKT
Vlak buiten Pingjum

Zaterdag 13 december a.s. 
van 10.00-16.00 uur

knusse kerstmarkt met:  
diverse streekproducten, 

eendenkorf vlechten, hapjes & drankjes
decoratie voor binnen en buiten,

kerstboomverkoop & levende kerststal
live muziek van troubadour Jan Nota 

locatie: Beamkerij Ferskaat & De Nije Trije
Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum

(toegang: GRATIS)

afwezig van
maandag 22 december

t/m vrijdag 25 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

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Sanco Projects nieuwe sponsor voor volleybalteam 

* Op de foto boven v.l.n.r: sponsor Sander Jansen, Margriet van der Weerdt, Esther Postma, Andrea
Weiland en sponsor Remco Leenstra. Onder v.l.n.r: Anke Kleiterp, Femke Algera, Evelyn Oosterhaven
en Johanna Twijnstra.

(eigen foto)

Makkum - Sander Jansen en Remco Leenstra
van Sanco Projects uit Makkum zijn de nieuwe
shirtsponsors van het tweede volleybalteam van
Volleybal Vereniging Makkum. 

Naast dit team, stak Sanco Projects onlangs ook
al een jeugdteam in het nieuw. De dames spelen
aankomende zaterdag 13 december om 17.00 uur
weer thuis. 

Pingjum - Zondag 7 december werd er een
dressuurwedstrijd voor paarden gehouden in
Koudum. In de klasse B was er een winstpunt
voor Bettie Boterhoek met Martsje van de Miede-
pleats met 185 punten. Annemarie Wietsma met
Schelte Evert K won in deze klasse de 4e prijs
met 197 punten goed voor 2 winstpunten. In de

klasse M2 ging de 1e prijs naar Anna Goinga
met Whisper met 192 punten 1 winstpunt. Louise
Nieuwenhuis ging met Maaike Yke fan Lutke
Peinjum naar Heerhugowaard om daar uit te
komen in de klasse L2 dresssuur. Zij ging met de
1e prijs naar huis met 185 punten 1 winstpunt.

PSV De Halsbanruters

Cornwerd - Zondag 28 november ging Marijke
Bonthuis met 2 paarden naar Bergum. Ze startte
beide paarden in de klasse B-springen. Met Zarina
won ze na een foutloos parcours de 2e prijs. Met
Zaragoza won ze na een eveneens foutloze rit de
5e prijs.

Op zaterdag 6 december reed ze met twee paarden
in Koudum. Met Zinedine Zidane startte ze in de
klasse L-1 dressuur. Ze won met 192 punten de
2e prijs. Met Welldone startte ze in de klasse L-2
dressuur. Met 187 punten won ze de 5e prijs. Met
beide proeven verdiende ze ook een winstpunt.

Zondag 7 december verscheen ze aan de start in
de klasse B-springen te Sneek. Met Zarina won ze
met een foutloos parcours en 53 punten voor stijl
de 4e prijs. Met Zaragoza won ze na een fout-
loos parcours en 55 punten voor stijl de 1e prijs.

Deze dag was er voor de pony’s een wedstrijd in
Molkwerum. Anna Strikwerda ging hier van start
in de klasse L-1 dressuur. Deze combinatie won
met 176 punten de 1e prijs. Daphne de Vries
startte met Lady in de klasse L-2 dressuur en
behaalde met 192 punten een winstpunt en de
2e prijs.

De Waardruiters

Makkum - Het  ”10 over rood biljart toernooi”
ging van start met 25 deelnemers. De nummers
1 uit de finale poules speelden om de 1e plaats.
Er werd een keu verloot onder de deelnemers,
aangeboden door Rick Hack eigenaar van café
restaurant De Zwaan. De keu werd gewonnen
door Wiebren van der Weerdt. 
Uitslag: 

1. Gerlof Smit 9 pnt gem. 0.8095

2. Piet Genee  9 pnt gem. 1.0556
3. Koert Oostenveld 9 pnt gem. 0.808
4. Jesse Adema     9 pnt gem. 0.8
5. Simon J. de Witte 6 pnt gem  0.756
6. Jaap Reitsma     4 pnt gem  0.5
7. Arend E. Poepjes 3 pnt gem  0.841
8. Nico Elgersma   3 pnt  gem  0.391
9. Marion Bersgma 3 pnt gem  0.38  

10. Koert Jansen     1 pnt gem  0.475

De Zwaan ”10 over rood biljart toernooi”
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Bibliotheeknieuws
December,
Toch naar buiten
Voor de lucht en het licht
En de geur van grond
Hoe guur ook de wind
En striemend de regen
Want straks weer naar binnen
Behaaglijk thuis

Met een dvd’tje van de bieb voor de buis.
In december, twee dvd’s halen één dvd betalen.

Aanwinsten

DVD’s
Alibi- Hij werkt bij een bedrijf dat alibi’s op bestelling regelt; Gerard Joling- Toppers in concert 2008;
Guus Meeuwis- Groots met een zachte g (live in het Philips Stadion); Knip zegt de kapper- Het
zandkasteel; Nick en Simon- Altijd dichtbij; Rolling Stones- Shine a light (concertfilm Beacon
Theatre); Samen met Dre- Concert opgenomen op 20 mei 2008; Sweeney Todd- Hij heeft 15 jaar
onschuldig in de gevangenis gezeten; Within Temptation- Black Symphony (concert 2008 Ahoy).

Romans
Berga,W.- It smoarge bestean; Gardner, L.- Verdwenen (in één seconde kan je hele leven veran-
deren); Hickman, K.- De vogelpoort (in 1599 is een Engels meisje een concubine in het harem van
de sultan); Meijsing, D.- Over de liefde (een schrijfster ziet met verbittering terug op het overspel
van haar geliefde met een man); Otten, S.- Vals (literaire thriller gecombineerd met de ware
geschiedenis van het koninklijk huis); Palomas, A.- Zo veel leven (vijf vrouwen vertellen elkaar hun
geheimen);  Sewell, K.- IJsval (een man krijgt een brief van een meisje dat beweert zijn dochter te
zijn); Velde, R.v.d. Bokwerd totaal (bundeling van eerdere boeken over het bijzondere dorpje
Bokwerd); Wal, Y.v.d.- Het leed dat huisvrouw heet; Wander, N.- Anne-Li (een geadopteerd meisje
maakt een moeilijke periode door); Wind, H.- Om it libben.

Informatief
Batchelor, J.- Geïllustreerde zeilschepen encyclopedie; Bloemers, W.-  Het psychologisch onder-
zoek (oefenboek); Clayborne, A.- Bodypainting (verfstoffen, methoden, oude beschavingen en hui-
dige toepassingen); Ghahramani, Z.-  Mijn leven als verraadster (hoe ik de beruchtste gevangenis
in Teheran overleefde); Harrison, I.- Op bezoek in de dierentuin (van 30 diersoorten worden de le-
fgewoonten en ondeugendheden beschreven); Heuf, J.- Holland meeslepend (mensenwerk op en
rond de Terschellingse zeesleepboot); Heymanss, M.- De leukste gratis software; Hoor, N.t.- Weer
fit na je bevalling; Irwin, T.- Mijn leven met Steve Irwin (de crocodile hunter); Kidsgids.- Uitstapjes
in de buitenlucht; MacLaine, S.- Hoe ouder, hoe wijzer (zij kijkt terug op haar leven en spirituele
ontwikkeling); Maguire, T.- Zeg niets tegen mama (het ware verhaal van een misbruikt meisje);
Platt, R.- Beijing, Reis door de tijd (van het ontstaan tot aan de olympische spelen 2008);
Schoemaker, M.- Reis om de wereld in 80 recepten; Tierno, B.-  Optimisme als levenselixer (over
positieve psychologie); Wind, I.- Het vergeten landleven (fotoboek met beelden van het platteland
1900 tot 1960).

Kijk voor meer aanwinsten, reserveren, verlengen, leestips 
en meer bibliotheeknieuws op www.bibliotheekmakkum.nl 

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

Voetbalprogramma
VV Makkum competitie
zaterdag 13 december

senioren
Makkum 1 - VVI 14.30 uur
Franeker   - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3  - Stormvogels 1 12.30 uur 
Res. 5 zat - Makkum 4 14.30 uur

junioren
JV Bolsward A1 - Makkum A1 10.30 uur
Makkum B1 - Zeerobben B2 11.00 uur
Sneek w/z C2 - Makkum C1  10.00 uur

NeVoBo-competitie
zaterdag 13 december
17.00 uur D Makkum 2 - CZN
17.00 uur D Makkum   - Steggerda

11 november
A.J. van Schaick - C.E. Kooistra 2-0
J. v.d. Meer    - A. Wiersma     1-1
Joh. Rinia       - Sj. Mensonides 1-1
S. Tilstra       - G. Mensonides   1-1
I. Werkhoven     - O. van Kalsbeek 2-0

18 november
B. Tilstra       - G. Zijlstra    2-0
J. v.d. Meer     - O. van Kalsbeek 2-0
A.J. van Schaick - I. Werkhoven    1-1
S. Tilstra       - C.E. Kooistra   2-0
A. Wiersma       - Sj. Mensonides   2-0
H. van As        - G. Mensonides  1-1  

25 november
S. Tilstra       - O. van Kalsbeek 2-0
I. Werkhoven     - S. Tilstra       1-1
A.J. van Schaick - J. v.d. Meer   1-1
C.E. Kooistra    - Joh. Rinia     1-1
A. Wiersma       - B. Tilstra     2-0

2 december
G. Zijlstra      - J. v.d. Meer     1-1
G. Mensonides    - C.E. Kooistra   2-0
Joh. Rinia       - G. Mensonides   0-2
A. Wiersma       - I. Werkhoven    2-0
A.J. van Schaick - B. Tilstra      1-1

Sporthal

Damuitslagen O.K.K.
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Gezichtsbehandeling
(reiniging, peeling, massage en masker)

voor €€ 22.50

Tip voor de feestdagen:
cadeaubonnen vanaf € 8.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

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

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

Babi Pangang
Kip Feng Sheng
Mini Loempia’s
Witte Rijst

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

voetbal - Makkum vergeet te scoren en laat de punten in Oudemirdum
Oudemirdum - Afgelopen zaterdag liep het eerste
elftal van de voetbalvereniging Makkum tegen zijn
tweede nederlaag van het seizoen aan. En net als de
eerste nederlaag, in en tegen Balk, leed het team
van trainer Sjouke de Bos ook zijn tweede verlies
in de gemeente Gaasterlân-Sleat. Op sportcomplex
De Skelp, prachtig gelegen in de Gaasterlandse
bossen, boekte thuisclub NOK een ruime over-
winning: 4-1. Hoe anders had het kunnen zijn. 

Na een aantal weken moeizaam voetbal en een
doelpuntloze periode van maar liefst 4 wedstrijden
begon Makkum zeer voortvarend en verrassend
sterk aan de wedstrijd. Mede door alle blessures -
Reimo Tjeerdema, Piter Genee, Jelle Hiemstra en
Willem van der Velde ontbraken - had trainer De Bos
een verrassende opstelling uit de hoge hoed getoverd.
Aanvoerder Andries Smink startte in de spits terwijl
routinier Gjalt Roorda als laatste man werd gepost-
eerd. Met Jesse Adema aan de rechterbuitenkant en
Daniël Kleiterp op links zette Makkum vanaf het
beginsignaal van scheidsrechter Prins druk op de
tegenstander wat binnen 3 minuten resulteerde in een
voorsprong. Een prima corner van Lennart Adema
werd bij de eerste paal hard ingekopt door Jesse
Adema. De voorsprong leek een bevrijdende werking
te hebben. Makkum gaf gas en kreeg de ene na de
andere opgelegde kans om de voorsprong uit te
breiden. De twee mooiste kansen waren voor Daniël
Kleiterp maar de Makkumer spits heeft het vizier
al een tijdje niet op scherp staan. Oog in oog met
keeper Veldman van de thuisclub bleek Kleiterp niet
koelbloedig genoeg. Waar Makkum na 20 minuten
met minimaal 0-3 voor had moeten staan bleek de
eerste beste kans voor de thuisclub voldoende om
het spelbeeld volledig te doen kantelen. Plotseling
leek de angst terug sluipen in de ploeg en werd niet
vooruit maar achteruit verdedigd. Beide vleugel-
spitsen fungeerden plots als extra middenvelders
waardoor er voor in geen druk en aanspeelpunten
meer waren. Terwijl de in grote getalen meegereisde
Makkum-supporters hun ploeg vooruit probeerden
te schreeuwen liepen de spelers bijna alleen nog
achteruit en achter hun tegenstander aan. Hoewel
de gelijkmaker nog een tijdje uitbleef was het niet

verwonderlijk dat die nog in de eerste helft viel.
Keeper Simon Adema had al een aantal malen han-
delend moeten optreden maar was na 35 minuten
spelen kansloos op een van richting veranderd schot
van net buiten de zestienmeter: 1-1. 

Na 10 minuten spelen in de tweede helft kwam
NOK op voorsprong. De snelle linkerspits van de
thuisclub was directe tegenstander Andre Lindeboom
te snel af en kon in het strafschopgebied alleen nog
door een overtreding worden gestuit. De terecht
gegeven strafschop werd feilloos ingeschoten. De
achterstand was voor Makkum het sein om weer
meer vooruit te voetballen hetgeen ook prompt tot
kansen leidde. De beste was voor Jan Hiemstra na
1 van de mooiste aanvallen van de middag. Het harde
schot van Hiemstra kon door een verdediger van de
thuisclub ternauwernood tot corner kon worden
verwerkt. Even later viel de beslissing aan de andere
kant toen een van de spitsen van de thuisclub in de
zestien de bal vrij mocht aannemen, zich goed vrij-
speelde en beheerst afrondde. Makkum ging nog
wel op zoek naar de aansluitingstreffer maar in de
omschakeling was NOK minimaal even gevaarlijk
Zo’n 10 minuten voor tijd leverde dat de thuisclub
een vierde treffer op toen keeper Simon Adema 1
van z’n weinige foutjes van het seizoen maakte en
een doorgeschoten bal niet adequaat verwerkte. De
attente spits van de thuisclub was er als de kippen
bij om de door Adema losgelaten bal in het lege
doel te schuiven: eindstand 4-1. 

Behalve 4 tegendoelpunten ontving Makkum
zaterdag ook nog eens een zelfde aantal gele kaarten
waarvan minimaal 3 onnodig vanwege protesteren
tegen scheidsrechterlijke beslissingen. Gevolg is dat
zowel Jan Hiemstra als Andries Smink de eerst-
volgende wedstrijd geschorst zijn. 
Aanstaande zaterdag speelt Makkum de laatste
wedstrijd voor de winterstop tegen het laag geklas-
seerde VVI. Wil Makkum een rol van betekenis
blijven spelen in de derde klasse dan zal deze
wedstrijd gewonnen moeten worden. IJs en weder
dienende wordt op sportpark De Braak afgetrapt
om 14.30 uur.

Voetballertjes Makkum F1 najaarskampioen

Makkum - De voetballertjes van Makkum F1 zijn
ongeslagen najaarskampioen 2008 geworden.
Vanzelfsprekend komen ze dan gezamenlijk op de
foto. Boven v.l.n.r.: Gerben de Boer, Mel Treub,

Ype van der Logt, Jornt Blanksma, Pascal Bos,
Lars Onrust en leider/trainer Carel Dolman. Onder
v.l.n.r: Abe Reinsma, Rein Oostenveld en Emiel
Dolman. Op de foto ontbreekt Rene Reinsma.

(eigen foto)
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

MP3 speler merk time + USB kabel 256 MB +
software € 15.-, tel. 06-46670331

Herenkleding mt. 58 en 2 paar schoenen mt. 45
z.g.a.n., tel. 06-44356056

Glazen windlichten 30 cm hoog met matte poot €
7,50; Kunstkerstboom € 15.-; Elektrisch kussentje
van Inventum nog nooit gebruikt € 15.-, tel. 0515-
232272

Zonnebank, ziet er goed uit, € 35,- tel. 0515-231757

Seniorbed elektrisch 0.90x2.0 m. + nachtkastje € 150.-
Twijfelaar 1.90x1.30 € 50.-, beiden z.g.a.n., 
tel. 06-18035366

Unicef kerstkaarten e.d. op vrijdag 12 december a.s.
in de bibliotheek van Makkum van 15.00 tot 20.30 uur

Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur is er op
de Munniksplaat 6A, een verkoop voor hobbyisten
en doe het zelvers tegen spotprijzen restant massief
teak en diverse plaat materialen, tel. 06-40020921

Konijenhok afm. 130x70 cm, met nachthok € 22.50,
tel. 0515-579312

Leuke kado’s met kleine prijsjes o.a. kandelaars,
kaarsen, manden, vazen, tassen en glaswerk bij de
Snuffelwinkel aan de Weersterweg 10 Wons, geopend
van donderdag tot zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur 

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning met

achtertuin.
Gunstige prijsstelling.

Vraagprijs:
€€ 129.500,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje



Autostoel tot 18kg, ziet er goed uit, € 35,- 
tel. 0515-231757

MP3 speler + beeldscherm Mcl USB kabel + hoesje
merk Oasis-media 512 MB € 30.-, tel. 06-46670331

Grote Babyliss make-up spiegel, verlichting en ver-
grootgedeelte € 10.-; HP Printer € 25.- werkt prima,
alleen nog nieuwe toner (zwart en kleur) erbij kopen;
Stevig praktisch houten bureau met aan beide zijden 4
laden € 25.-, tel. tel. 0515-232272

Nog een zevental D/H fietsen, zijn nagezien en ongeveer
12 jaargangen Computer Idee; t.e.a.b. grote partij
LP’s van licht tot klassiek, eerst bellen 0517-579383
G. Scheepvaart Zurich

Ôf te heljen in grutte krystbeam, tel. 0515-233006

Plm. 50 puppies, mannetjes, vrouwtjes en jonkies, 
tel. 06-11472078

Wie heeft er nog foto’s van Koninginnedag 2008 
waarop Scouts of Scoutingactiviteiten staan? Graag
mailen naar fh.ruiter@home.nl. Alvast bedankt.

Nieuw in Makkum Aloe Vera en bijenwasproducten, er
is van alles van aloe vera drank tot tandpasta. Voor meer
info mail voor een afspraak naar janssen.louisa@
gmail.com

Ook voor de Kerst is er weer van alles te koop in het
winkeltje van de ”Tjallingstichting”, Bleekstraat 7 in
Makkum, tel. 0515 -232745
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

DIVERSEN

AANGEBODEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

ZORGVERZEKERING 2009: VANAF €€ 84,60 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basis verzekering vanaf € 84,60 per maand;
- Aanvullende verzekering vanaf € 8,42 per maand;
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 10,16 per maand;

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding; - Vlotte afhandeling declaratie;
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding; - Wachtlijstbemiddeling;
- Orthodontie tot 100% vergoeding; - Gegarandeerde acceptatie;
- Alternatieve geneeswijzen tot 100% vergoeding;

Collectiviteitskorting op aanvraag.

Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met GROS financiële partners. Onze medewerkers adviseren u graag.

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

www.grosfp.nl

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

GRATIS AF TE HALEN


