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Echte Bakkerij Kluft bakt 2500 oliebollen voor DES

Makkum – Vorige week woensdag was het een
drukte van belang in de bakkerij van de Echte
Bakkerij Kluft in de Kerkstraat in Makkum. De
hele dag was men bezig met het bakken van
oliebollen als sponsoring voor de plaatselijke
gymnastiekvereniging DES. Het was een project
van Bakkerij Kluft, om een nieuw baksysteem
uit te proberen. Dit ging geweldig en snel, het
oliebollendeeg floepte uit de machine in de bak
met verhitte bakolie. In een mum van tijd waren
er bakken vol klaar. Totdat de machine van het
baksysteem zei “doe het nu zelf maar”. Grote pech
dus men moest nu verder op de ouderwetse
manier, door schepje voor schepje in de bak met
bakolie te deponeren. Aanvankelijk wilde men
drieduizend oliebollen bakken, maar door de sto-
ring bleef de teller bij 2500 steken. Niet getreurd
in een ommezien waren de oliebollen dezelfde
avond nog door de leden van DES verkocht. Men
had niet eens voldoende om alle straten in het

dorp te bezoeken. Gildemeester Chris Scholten
uit Elst (Betuwe) van het Echte Bakkers Gilde
was deze dag aanwezig voor begeleiding. De heer
Scholten is keurmeester, maar mijn hart gaat uit
naar oliebollen specialiteit. Hier geniet ik echt
hier van Chris Scholten. Veel lof komt toe aan
bakker Ferry Kluft, een project van deze Makkumer
bakker, om een plaatselijke vereniging te spon-
soren. Kluft en zoon Eric – die zes jaar in het
bedrijf meedraait heeft als specialiteit afdeling
banket-.  Ferry Kluft heeft alles belangeloos en
kosteloos gedaan, zowel de tijd als de ingrediënten.  

Voorzitter van DES Geertine Bijlsma is heel blij
met de opbrengst van  1160,- Men hoopt hier
in eerste instantie een nieuwe mattenwagen voor
te kopen en dan blijft er ook nog geld over om
meerdere turnmaterialen aan te kunnen schaffen.
Ja, zeker weten Echte Bakkerij Kluft verdient
een grote pluim!

Sintwilledei 2009
zaterdag 28 november vanaf 13.00 tot 15.30 uur 

is er voor alle kinderen van alles te doen in het centrum van Makkum

Sint en de Pieten zijn nog vaak over de intocht aan het dromen, 

en hopen dat 28 november er heel veel kinderen komen 

dat geeft veel gelach en wordt vast een hele leuke dag! 
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten
zondag 29 november

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser, start Adventproject   

R.K. Kerk 9.30 uur Gezamenlijke viering te Witmarsum

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur da. C.J.M. Borgers

Weekenddiensten Wûnseradiel
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.

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

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
Tandartsenpraktijk De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980                   
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

donderdag van 9.00 tot 9.15 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” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901, www.fysiowitmarsum.nl 

tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Na een ziekbed van enkele weken is er een
eind gekomen aan het leven van 

Willem Rinia 
* 11 mei 1945  16 november 2009

Harlingen Sneek

Namens allen die hem tot het laatst toe 
omringd hebben.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in
kleine kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Postbus 12  8754 ZN  Makkum

Hallo Makkum!

Wij willen jullie laten weten dat wij 
er in Spanje een nieuw neefje 

bij hebben gekregen

Anne Koekoek - Roman
Geboren op 21 november 2009

Zoon van Ubo Koekoek 
en Chari Roman Moreno

Broertje van Marina

Gefeliciteerd namens :
Yovanka & Anco en Wijbren

Thomas, Josè en Anja

Calle Junco 33
11540 Sanlucar de Barrameda

España

28 november ben ik jarig
en euh… wordt dan 30

27 novimber 2009 is it 40 jier ferlyn
dat dizze foto makke is

Wy wolle ús heit en mem, pake en beppe,
fan herten lokwinskje mei dizze dei.

De bern en bernsbern.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
40 jarig huwelijk

28-11-1969 -  28-11-2009

Annelies en Jan
Silvanna, Zoë en Kyra 

Marcel en Julia
Leroy en Sem

Ingrid

donderdag 26 november
Makkum – k.c. “Het Anker” (Buren 17) 14.00 uur
jaarvergadering PCOB

Makkum – k.c. “Het Anker” (Buren 17) 20.00 uur
CDA ledenvergadering

vrijdag 27 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

Makkum – Café De Zwaan 20.00 uur
Ledenvergadering IJsvereniging Makkum

zaterdag 28 november
Makkum – k.c. “Het Anker” Bingo avond 
Buurtvereniging “Trye yn ien” 20.00 uur

zondag 29 november
Schraard – Kerkgebouw 19.30 uur 
Concert door Chr. Gemengd Koor de “Lofstem”
o.l.v. Sjouke v.d. Land, m.m.v. Ulbe Tjalling
op orgel en piano en Rianne Stellingwerff op
dwarsfluit
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Vruchtenkwark, 500 gram....................................1.59
Palingworst..............................per pakje 25 cent korting

Bij 275 gram Unox Rookworst
500 gram Zuurkool Gratis

Goudrenet Appels...................deze week 1 kilo voor 79 cent
Dixon Megaperls, pak 1.215 kg....................................nu 4.99
Appelsientje Goudappeltje, 1 liter......................voor 79 cent
Speculaasbrokken, pak à 3 stuks...........................nu 89 cent

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 26/11 t.e.m. wo. 2/12
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Wist u dat...
* de medewerksters van Unicef op donderdag 

26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november in de 
Jumbo supermarkt en vrijdag 11 december in 
de bibliotheek aanwezig zijn om kaarten en 
kadootjes te verkopen

* u voor het huren van sint en pieten kleding en 
schmink bij Hoeksema kapper te Makkum 
terecht kunt tel. 0515-231651 of 0515-233016

* u kunt reserveren voor een bezoekje van Sint 
en Piet op zaterdag 5 december bij u thuis, bij 
Hoeksema Kapper

* u bij Hoeksema Kapper ook het pak van de 
Kerstman kunt huren

* Tijdens de Kerstmarkt op zaterdag 12 december 
is ook de RK-kerk open, u kunt u hier terecht 
voor diverse attracties en optredens

Politie lost inbraak snel op
Makkum - De politie heeft zondagmorgen j.l.
een 22-jarige inwoner van Sneek aangehouden
die ervan wordt verdacht een inbraak te hebben
gepleegd in een clubgebouw aan de Klipper-
straat in Makkum.Daarbij werd de kassalade en
een onbekend geldbedrag weggenomen. De
inbraak vond zaterdagavond plaats. Nadat de
agenten een aangifte hadden opgenomen, ver-
volgen zij hun weg. 

Zondagmorgen rond 05:00 uur zag een agent een
auto rijden en besloot deze controleren. Toen hij
de man aansprak reageerde deze nogal nerveus.
In de auto zag de agent een doos liggen die
afkomstig was uit het clubgebouw. In de doos
lag de weggenomen kassalade. De verdachte werd
aangehouden en overgebracht naar het politie-
bureau waar hij voor verhoor werd ingesloten. Het
geld en de kassalade werden in beslaggenomen.
De verdachte bekende het feit gepleegd te hebben.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . . 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . . 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . . 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . . 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . . 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . . 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . . 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . . 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . . 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

 Babi Pangang
 4 st. Sate Speciaal
 Tomaten-/Kippensoep
 Witte rijst
2 pers.   12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Ex-loodsboot in Makkum vervult vaarwensen

Makkum - Evert Stel en Inge de Graaf wilden
meer zingeving in hun leven. Er waren plannen
voor vrijwilligerswerk in Afrika of in een hospice.
Ze besloten echter hun zelf gerenoveerde lood-
stender Meander in te zetten voor het aanbieden
van vaartochten met mensen, die een zeer slechte
levensverwachting hebben door een levens-
bedreigende ziekte. Hun initiatief heeft vorm
gekregen in de Stichting Vaarwens.  

Uitje met eigen familie
De Meander is een ex-loodsboot die al na negen
maanden op een boei is gevaren en gezonken.
Evert heeft het wrak gekocht en het helemaal
opnieuw ontworpen, getekend en voor een groot
deel ook zelf gebouwd. Het ontwerpen van
schepen is voor Evert 'een hobby die behoorlijk
uit de hand is gelopen'. De Meander leent zich
uitstekend voor hun vrijwilligerswerk. In het stuur-
huis is bijvoorbeeld een bedgelegenheid met
ruim uitzicht gecreëerd naast de stuurstand van
de kapitein. Bedlegere patiënten kunnen op deze
manier toch genieten van een 'Captains view'.
Alle standaard ambulance brancards passen zee-
vast in de bank. De passagiers worden via zieken-
huizen, hospices en aan aantal stichtingen dat
actief is voor ernstig zieken aangemeld. Er wordt
samengewerkt met de Stichting Ambulance-
wens die patiënten naar de boot vervoeren en
meevaren voor de verzorging. In de meeste
gevallen wordt de verzorging gedaan door familie

of vrienden. "Het is echt een uitje voor het gezin
en vrienden van de patiënt." Een vaartocht duurt
meestal een hele dag. Afhankelijk van de mobi-
liteit van de patiënt wordt aangelegd voor een
wandeling, een excursie of een bezoek aan een
museum. Er wordt dan ook een lunch aangeboden
aan boord

Stichting Vaarwens
De unieke vaartochten die Stichting Vaarwens
aanbiedt, zijn uitsluitend bedoeld voor ernstig
zieken die geen uitzicht op genezing hebben.
"Dat is soms heftig maar ook erg verrijkend", is
de ervaring van Inge. "Soms horen we dat een
patiënt niet zo lang na de vaartocht is overleden.
Daar wordt je verdrietig van maar je weet ook dat
je hem of haar een onvergetelijke dag hebt kun-
nen bezorgen of een laatste wens in vervulling
hebt kunnen laten gaan. Dat is voor ons het
belangrijkste." 

Er zijn geen kosten aan de vaardag verbonden.
Evert en Inge blijven het als vrijwilligerswerk
doen. Om alle vaardagen uit eigen zak te betalen
bleek een ondoenlijke opgave. De Meander ver-
bruikt alleen al ongeveer 100 liter diesel op een
vaardag. De kosten voor diesel en lunch worden
dan ook vergoedt uit de Stichting. De Stichting
is volledig afhankelijk van donaties en sponsoren.
Op de internetsite www.stichtingvaarwens.nl is
alles te vinden over het werk van Evert en Inge.

(eigen foto)

Canada - Toevallig kreeg ik, gedurende een ver-
blijf in Nederland de Belboei van 30 September
in handen met daarin een artikel over de reünie
van Oud Holle Poarte bewoners. Mijn overleden
man Theo Rijks en ons gezin waren heel betrokken
bij deze bewoners omdat mijn man toen een van
de directeuren was van de stichting Ostoerio en
degene, die de mensen van Nieuw Guinea naar
Makkum haalde, voornamelijk om de huisjes nog
een beetje rendabel te maken in de winterperiode.
Hij was het ook, die, zeer bewogen met hun lot,
het oude ziekenhuis vond, waar het warm was in
die extreem lange en koude winter. Theo vond
het nodig bij hen te blijven en zo woonden wij
in het kleine huisje tegen het ziekenhuis, waar
het wel koud was omdat de centrale verwarming

daar niet naartoe leidde. Ik deed toen en hele-
boel “maatschappelijk werk” om de mensen weg-
wijs te maken en toen wij onverhoopt moesten
terugkeren naar Driebergen, huilden de mensen
om hun “Vader en Moeder”. Ik vraag mij af hoe
de naam Ostoerio aan het gebouw is gegeven,
eigenlijk betekende het Oecumenische stichting
voor recreatie in oprichting. Een rare en tijdelijke
naam met een hele voorgeschiedenis. Ik wou,
dat ik had geweten van die reünie, al zou het niet
zo eenvoudig zijn geweest die bij te wonen
omdat ik nu in Canada woon. Dit wilde ik U
laten weten. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 
Helmi van Vliet

Helmi van Vliet 
schrijft over reünie Oud Holle Poarte bewoners



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 25 november 2009

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie spruiten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 0.40

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

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 0.25

Hollandse prei         
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 0.40

Heerlijke Kiwi gold
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 1.75

Mooie Florida Grapefruit
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 1.50

Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen, 
handperen en stoofperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75

Bij besteding van  5.- 
10 grote verse eieren voor maar  . . . . 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

MFC Makkum: nu al onverwachte verbroedering 

Makkum - Wat velen niet voor mogelijk hadden
gehouden is toch mogelijk in het nieuwe
Multifunctionele Centrum (MFC) in Makkum.
Feddie de Boer en Rudie de Vries zitten knus op
een vierkante meter om gezamenlijk de nieuwe
ruimtes te voorzien van vloerbedekking. Met in
totaal 2.200 kg egaline, 20 emmers lijm en 768 m2

marmoleum vivace wordt deze klus geklaard.
Wellicht dat deze verbroedering een goede voor-
bode is voor de toekomst van het MFC. U kunt het
resultaat komen bewonderen tijdens de openings-
dagen op 8 en 9 januari 2010. Meer informatie
over het openingsprogramma volgt in een latere
editie van de Makkumer Belboei.

Makkum - Hierbij het vervolg van de aanpak
van verkeersonveilige situaties in onze buurt. In de
Belboei van 23 september werden enkele klachten
vanuit de meldingen genoemd. De beantwoording
door de gemeente over alle punten welke zijn
doorgegeven zijn als volgt:

a. Gezien uiteenlopende reacties van bewoners
betreffende het instellen van éénrichtingsverkeer
is besloten dit niet uit te voeren.

b. Zichtbelemmering door b.v. bomen of een
heg is niet per definitie verkeersonveilig. Weg-
gebruikers zullen hierdoor voorzichtiger gaan
rijden. Wel zal de gemeente de bewoners van de
desbetreffende woningen vragen de heg te
snoeien zodat  het zicht op het naderend verkeer
zal verbeteren. Dit betreft uitzicht hoek
Leerlooiersstraat/Gedempte Putten en hoek
Doniastraat / Leerlooiersstraat. 

Opmerking wijkraad: Over deze hoeken worden
veel klachten gemeld. De meeste bewoners vinden
het een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Er wordt
binnenkort melding van gemaakt hoe wij hier-
voor aandacht kunnen vragen. U/jij kunt ons hier-
over alvast schriftelijk of per e-mail berichten.
In ieder geval zal van een handtekeningenlijst
en/of enquête gebruik worden gemaakt. Wie van
onze bewoners  willen hieraan mee doen?  

c. De wijkraad gaf van de klachten over de
bestrating door: te smal stoepgedeelte, kuilen, e.d.
De gemeente geeft de volgende melding over dit
onderhoud: De gemeente Wûnseradiel heeft een
beheersplan voor het onderhoud van alle wegen
in de gemeente. Dit is voor Openbare Werken de

leidraad voor de uitvoering van alle onderhoud
de komende jaren. -Uitvoering vande Oude
Nieuwbuurt komt op dit moment nog niet voor
in het beheersplan.

d. Er werden meldingen gedaan van vaak te hard
rijden in de Leerlooiersstraat. 
Antwoord gemeente: Het is algemeen bekend
dat er in woonwijken (te) hard wordt gereden.
Dit zijn dan meestal bewoners uit de buurt.
In het gehele dorp is een maximum snelheid van
30 km/u ingevoerd. We kunnen en willen niet
overal verkeersborden plaatsen. Dat geeft ver-
warring voor de verkeersdeelnemers en “vervui-
ling” van de omgeving.

Ook het aanleggen van verkeersdrempels is
geen optie i.v.m. te verwachten trillingen.  
-Binnenkort zal een matrixbord worden opge-
hangen waarop de verkeerssnelheid wordt aan-
gegeven. Bewoners en verkeersdeelnemers kunnen
beide waarnemen wat de gereden snelheid is. 

Behalve de verkeersveiligheid werd een andere
melding gedaan. Dit betreft straatnaamborden in
onze buurt. Er werd doorgegeven van buiten
onze buurt dat dit zeer onduidelijk is op sommige
plekken na de veranderingen van de woonblokken
en straatindeling. Op 27 oktober heeft de rond-
gang door de buurt plaatsgevonden. Een antwoord
tot een oplossing wordt binnenkort verwacht. 

Voor vragen, ideeën of informatie: 
Hillie Jongman, tel. 232027, 
Corrie Kampen tel. 232327
Berna van Croonenburg 231881
e-mail:wijkraadoudenieuwbuuurt@gmail.com

Bericht voor de bewoners 
van de Oude Nieuwbuurt van de wijkraad
Onderwerp: Verkeersveiligheid
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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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

25 Jaar Makkumer Belboei, Vrijwillige bijdrage,
Korting Kerst- Nieuwjaarswens

Makkum - Het einde van het jaar is in zicht:
Sint is in Makkum aangekomen, de kerstballen
liggen weer in de winkels, en misschien het begint
zelfs te vriezen. Wat  u ook gewend bent is dat u
rond deze tijd een acceptgiro van ons in uw bus
krijgt en weer uw Kerst- Nieuw-jaarswens  mag
bedenken - kunt plaatsen.

Zoals elk jaar vragen we u om een gift om de
Makkumer Belboei te laten bestaan. (Zie de accept-
giro in de krant van vorige week). De acceptgiro
is voorbedrukt dus u hoeft alleen het bedrag, uw
bank of gironummer in te vullen. Vergeet vooral
niet uw naam en adres en handtekening te ver-
melden. Overmaken via telebankieren is natuurlijk
ook mogelijk. Mocht u vragen hebben over de gift
via de acceptgiro dan kunt u terecht bij de admini-
stratie: Mevr. Corrie Koornstra tel: 0515 231778.

De Kerst- en Nieuwjaarwensen welke in de editie
van 23 december zullen verschijnen, loopt het
dit jaar anders. De Makkumer Belboei bestaat
25 jaar. Om dit niet aan u voorbij te laten gaan is
er de volgende actie. Een korting op uw Kerst-
c.q. Nieuwjaarswens van 10%, dit is over enkele
weken in de MB te lezen.

Met een oplage van 4500 kranten - in de dorpen:
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra,
Ferwoude, Gaast, Idsegahuizum, Kornwerderzand,
Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard,
Witmarsum, Wons en Zurich - is het handig om
een ieder goede feestdagen te wensen via de MB,
ook bent u er dan zeker van dat u niemand zult
vergeten. Komt u ook uit een van deze dorpen en
wilt u meer informatie neem contact met ons op: 

- Alie Klein; 06-53740318, 
e-mail: h.klein31@ kpnplanet.nl

- Theo Adema; 0515 - 231401 of  06-53542243,  
e-mail: adema.horeca@worldonline.nl. 

Uw  Kerst - Nieuwjaarswens kunt u mailen naar
één van bovenstaande adressen.Voor meer info
en meedoen aan deze actie kunt u een dezer
weken een flyer tegemoet zien in de krant, dus
let op de informatie in de Makkumer Belboei!

VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm    2006 €  13950,-
Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007 €  13950,-
VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm  2006 €  13945,-
Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007 €  13850,-
Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm   2005 €  10695,-
Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005 €  11255,-
Citroen Picasso 1.6i,a/c-ecc,trekh,pdc 2005 €  9950,-
Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm 11-2003 €  8450,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv    2000 €  4750,-
Opel Agila 1.2-16v Comfort,zilver,29dkm 2002  verkocht
Opel Meriva 1.6-16v,airco,cruise,71dkm 2003 €   8450,-
Opel Astra 1.7Dti,zilver,5drs,airco    2001 €  4250,-
Opel Astra 1.4i,4drs,st.bekr,nwe apk   1995 €   1499,-

Grijskenteken;
Peugeot Partner 1.9Diesel,wit,st.bekr 2002  verkocht

VW Golf 1.6Fsi,85kw
Donkergrijsmet. 5drs,Airco,
radio-cd,El.ramen v+a,
Cpv+afst.bediening
98dkm  bj 2006

Nu  13945,- 
uniGar Horjus

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden! 
Heeft U nog geen winterbanden??

Bel nú voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!
In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum, 0515-231318
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Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: ondejong2@hotmail.com

Super Eightees Disco

Makkum - Geweldig, Grandioos, het gezellig-
ste feestje van het jaar! Enkele reacties die we
kregen na afloop van de Eightees Disco op 7
november. Om de sfeer nog meer in de stijl van
die jaren te brengen kon je je kleding aanpassen
aan de jaren 80. Hier werd dan ook goed gehoor
aangegeven. Audrey Genee heeft hiermee een prijs

gewonnen namelijk een schoonheidsbehandeling,
aangeboden door Schoonheidsinstituut Karin
Koornstra. 
Volgend jaar organiseren we weer een Eigthees
Disco (o.v. 6 november) Maak het mee en kom
in de stijl van die tijd. Wie weet ben jij dan de
origineelste!!!!!

Janny Lutgendorf wint Mountainbike HealthCityHartman 

Bolsward - In de maand november hield Health-
City Hartman een interne actie voor hun leden.
Alle leden mochten deze maand iemand uit de
vrienden-of familiekring uit nodigen om eens
een keer mee te sporten. Op deze manier konden
alle leden binnen hun vrienden-of familiekring
laten zien wat er allemaal te doen is bij Health-

City Hartman. Vooral de nieuwe fitness rage
Zumba was erg in trek bij alle uitgenodigden.
Ieder lid die iemand meegenomen had maakte
kans op een prachtig nieuwe mountainbike. Vorige
week was het zover en was de trekking. Janny
Lutgendorff uit Makkum, al jaren enthousiast lid
van HelathCity Hartman was de gelukkige winnaar. 

* Tamara Terpstra van HealthCityHartman met rechts winaar Janny Lutgendorff
(eigen foto)
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Sint & Kerst - November & December Actie 2009

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2009, diverse acties op touw worden gezet. 

PuzzelActie
Van 18 november t/m 23 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 2009, worden
besteed.

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een
weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen
wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen
t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.
De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In 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.

Prijswinnaar vvan ppuzzelnummer 11:
Janet MMulder, TTichelwerk 116 tte MMakkum

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 22 // BBelboei nno. 11315)
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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OOn d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m
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Sintwilledei zaterdag 28 november

Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas vrijdag 4 december 9:00-21:00 uur

11e KKrystwilledei zaterdag 12 december 16:00-20:00 uur

Kerst woensdag 23 december 9:00-21:00 uur
donderdag 24 december 9:00-17:00 uur

wan
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Eerste optreden van het “Fries Mannen Ensemble” in Makkum

Makkum - Aan de 21e Kerst-Zing-Mee in k.c.
“Het Anker”, op D.V. 13 december zal het Fries
Mannen Ensemble vocale medewerking verlenen.
Dit ensemble is in november 2008 opgericht en
bestaat uit 9 solisten met prachtige stemmen.
Het eerste concert was op 22 december 2008 en
was zo’n groot succes, zodat besloten werd om
een CD op te nemen. Op 1 november 2009 was
de presentatie in Sneek. Het Ensemble treedt
geheel Pro Deo op voor een project in Sri Lanka
n.l. “Nobody’s Child”. Dit is een meisjesschool

waarvan de leerlingen mishandeld en misbruikt
zijn. De opbrengst van de optredens en CD’s
komen voor 100% bij dit project terecht. Het geld
wordt persoonlijk overhandigd. De CD’s zijn
tijdens de Kerst-Zing-Mee te koop/bestellen. De
intentie van het Ensemble is om God’s liefde en
warmte te verspreiden d.m.v. prachtige zang.
In 2010 zal van het F.M.E. een DVD gemaakt
worden op diverse locaties in Friesland. 

Meer info; www.friesmannenensemble.nl.

(eigen foto)

Maandelijkse “Kwesties”
Pingjum - Op donderdag 26 november aanstaan-
de zal er in het dorpscafé “de Hollands Kus” in
het kader van de maandelijkse “Kwesties” een
inleiding worden gehouden door de heer J. Meester.
Onderwerp van deze avond zal zijn: De geschie-
denis, betekenis van en misverstanden over de
wederdopers in Friesland. Centraal staat hierin
het schuilkerkje te Pingjum. Dit kerkje betekent
veel voor doopsgezinden, mede omdat Menno
Simonsz hier onder andere als prediker heeft
opgetreden. Deze eenvoudige voorganger uit
Witmarsum groeide uit tot de grondlegger en
leider van dit over de gehele wereld verspreide
geloof. Nog steeds komen Mennisten uit de
gehele wereld naar dit kleine centraal in het dorp
verborgen schuilkerkje. Waarom? Wat denken ze
hier te vinden? Wat hebben ze hierover gelezen
en gehoord. Wat weten de Pingjummers zelf van
dit schuilkerkje en van de doopsgezinde kerk-
gangers uit de omgeving. Jan Meester die
bestuurlijk verbonden is met dit kerkje en veel
weet van het doopsgezinde gedachtengoed zal
nader ingaan op de geschiedenis van deze “ver-
maning”. De inleiding zal plaatsvinden om
20.15 uur in het dorpscafé “de Hollandse Kus”
De toegang is gratis.

Workum - In tegenstelling tot Rients Gratama zijn
cabaret programma “Makkummer slaat Workummer”
is de relatie tussen de “Makkumer Migen” en de
“Warkumer Brijbekken” op muzikaal gebied buiten-
gewoon goed te noemen. Zaterdagavond concer-
teerde het Makkumer harmo-nieorkest “Hallelujah”,
de Workumer Brassband “Crescendo” en gastheer
de Fanfare Studio it Heidenskip in de sporthal te
Workum. Drie verschillende korpsen met ieder een
eigen klankidioom. Een avondje ontspannend muziek
maken en luisteren was het hoofddoel van dit HaFa-
Bra concert en daar is men uitermate goed geslaagd. 

Studio It Heidenskip opende het concert en speelde
o.a. 2 deeltjes uit Gulliver’s Travels, luisterrijke en
sprookjesachtige muziek van componist Bert
Appermont. Steeds meer amateurorkesten komen
tot de ontdekking dat er zich zangtalenten in hun
midden bevinden. Yfke Kampen, 8 jaar muzikant
bij it Heidenskip, zong met begeleiding van de fan-
fare “The Wind beneath my wings” in een arrange-
ment van Marten Miedema. 

Bij Dixieland muziek “Things” van Bobby Darin
had de fanfare een klarinet nodig en die zijn er
genoeg bij Makkum. Dirkje Oostenveld, altijd in
voor een uitdaging, speelde mee in een swingend
kwartetje.

Door “Crescendo” Workum, eveneens o.l.v. Marten
Miedema, werd “Divertimento for Brass” van

componist Darrol Barry uitgevoerd. Een aantal
jaren terug was dit werk verplicht op het NBK. De
samenwerking met Studio It Heidenskip is optimaal
te noemen. Gezamenlijk delen de beide verenigingen
een jeugdorkest. Een aantal muzikanten zijn van
beide korpsen lid. 

“Noaten frette” zo wordt een brassband soms oneer-
biedig betiteld. Bij de pittige mars Sandstone
Centennial waar Workum mee opende was dat
zeker het geval. Maar de brassband beschikt ook over
prima solisten die overal in het orkest getraceerd
konden worden. De Dream, naar de gelijknamige
Friese Film over de gebroeders Hogerhuis, van
componist Cees Bijlstra was een sfeervolle inter-
pretatie van de brassband wat er zich in die tijd
afspeelde. 

Na de pauze speelde het harmonieorkest Hallelujah
Makkum o.l.v. Nynke Jaarsma. Een totaal andere
klank en muziekkeuze als de twee voorgaande korp-
sen. Na de koraalachtige Sarabande van Händel en
Roll Tide van componist Hans Zimmer schitterde
Hallelujah met Call of the Clans. Aanstekelijke Schots
getinte muziek waarbij de confrontatie wordt uit-
gebeeld tussen de Clans uit de Schotse Hooglanden.
Ook Makkum heeft in haar gelederen muzikanten
die meer kunnen dan enkele een instrument bespelen.
Na met filmmuziek Chillers and Thrillers van John
Williams eindigde Hallelujah met een spetterend op-
treden van zangeres Ineke Dijkstra met Mack the Knife.

Zangtalenten bij HaFaBra in sporthal te Workum

Vakantieganger met waardering
voor het dorp en Makkumer Belboei

Tijdens mijn vakantie in Fryslân, heb ik o.a. uw
Makkums blad gelezen. Een nuttig en prettig
lezend, voorlichtingsblad. In het kader van
voorlichting en contact zou ik graag even uw
aandacht willen vragen voor het volgende:
Tijdens een wandeling zag ik Turfmarkt nr. 49
een alleraardigst handwerkwinkeltje te koop
staan (’t Skipke). Uit welingelichte kringen
vernam ik, dat e.e.a. al meer dan 35 jaar een
bepaald beeld oproept op de Turfmarkt. Een
bijzonder beeld, zeker in anno 2009…. Wie
handwerkt nog?? Derhalve denk ik, dat deze
(niet) winstgevende activiteit straks geheel uit
de samenleving verdwenen is. Waar vind je
nog een dergelijke winkel?

Omdat ik “nostalgie” een warm hart toedraag,
dacht ik: “Bij verkoop is weer een stukje
nostalgie verdwenen”. Uiteraard kan ik niet
het behoud bij u bepleiten, maar ter afsluiting
zou een leuk art. toch wel op zijn plaats zijn???

Ik hoop, dat ik als vakantieganger een positieve
bijdrage heb geleverd voor voorlichting en copij.
Hopelijk, dat u e.e.a. eens in overweging wilt
nemen,

Hoogachtend,
H.B.Posthumus, Oss

Sinterklaas tip:
25 jaar Makkumer Belboei, een dvd voor maar
vijf euro, bestellen bij fotograaf Jan Werkhoven,
tel. 0515 231350
Jubileum postzegel Makkumer Belboei één
velletje á vier en veertig cent voor maar vijf euro.
bestellen bij Corrie Koornstra, tel. 0515 231778
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Ingezonden
Fusie tot protestantse gemeente
Witmarsum - Na jaren van elkaar leren kennen,
naar elkaar toe groeien en samenwerken, gaan
eind november zowel de Hervormde Gemeente
en de Gereformeerde Kerk te Witmarsum als de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk
te Pingjum/Zurich zich verenigen (fuseren) tot
respectievelijk de Protestantse Gemeente te
Witmarsum en de Protestantse Gemeente te
Pingjum/Zurich. Daartoe zullen tijdens een fees-
telijk en muzikaal gebeuren, met ondermeer een
korte terugblik, waaraan diverse leden uit onze
gemeente zullen meewerken, op zaterdag, 28
november a.s., aanvang 19.30 uur, in de Koepel-
kerk te Witmarsum, voor zowel Witmarsum als
Pingjum/Zurich de notariële akten worden gete-
kend (gepasseerd). Na afloop van dit gebeuren
is er een gezellig samenzijn met koffie e.d. in De
Hoekstien te Witmarsum. Zondag, 29 november
a.s., zal om 9.30 uur, in de Koepelkerk voor
Witmarsum en Pingjum/Zurich de eerste dienst
als Protestantse Gemeente worden gehouden.

Zaterdag en zondag 28 en 29 november 2009
worden 2 zeer bijzondere dagen voor de
Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde
Kerken te Witmarsum en Pingjum/Zurich. Alle
gemeenteleden en dorpsgenoten worden/zijn dan
ook uitgenodigd dit mee te vieren en op voormelde
dagen en tijdstippen daarbij aanwezig te zijn.

Voor eventuele nadere inlichtingen e.d. inzake
dit persbericht kunt u contact opnemen met:
-  de preses van de Protestantse Gemeente i.w. te
Witmarsum,  de heer S. Kooistra, telefoon 0517
– 53.19.80; en/of de preses van de Protestantse
Gemeente i.w. te Pingjum/Zurich, de heer G.
Dijkstra, telefoon 0517-532145.
Namens de Kerkenraden van de Protestantse
Gemeenten in wording te Witmarsum en
Pingjum-Zurich. De voorbereidingscommissie.
Contactpersoon Fonger Ploegstra, Oosterstraat
29, 8748 AV Witmarsum, tel. 0517-532068 / E-
mail: fp@fploegstra.nl

K&M Yachtbuilders en Dykstra’s & Partners
organiseerden onderlinge wedstrijd

Makkum - Wat hebben “Lisa”, “Abel T”, “Alice”,
“Katharos” en “Bestevaer 2” met elkaar gemeen?
Alle vijf zeiljachten hebben een steilsteven, ze
zijn alle vijf ontworpen door Dykstra & Partners
Naval Architects uit Amsterdam en allemaal
streden op zaterdag 17 oktober jongstleden in een
vriendschappelijke wedstrijd om de eer van de
snelste in de “Dykstra Cup 2009”, georganiseerd
door K&M Yachtbuilders en Dykstra & Partners.
De Dykstra’s voeren vanuit Makkum op het
IJsselmeer. De weercondities van de dag waren
perfect, een najaarszonnetje en 20 knopen wind.
Dijkstra zelf voer ook mee op zijn eigen
“Bestevaer 2”, met aan het roer zijn echtgenote
Loontje. Hij behaalde line honours, maar had in

zijn nabeschouwing tijdens een diner met de
eigenaren ook veel bewondering voor de presta-
ties van de Bestewind 50 “Abel T”, de enige
semi-custom polyesterboot onder de aluminium
custom-built paradepaardjes. Bovendien voer de
“Abel T” als enige zonder gennaker. 

Of er op korte termijn een vervolg komt op de
“Dykstra Cup” is moeilijk te zeggen. Het is  bij-
zonder om vijf van dit soort zeiljachten bij elkaar
te krijgen. Meestal verlaten deze zeezeilers
Nederland redelijk vlot nadat ze zijn afgebouwd
om vervolgens uit te waaieren over de wereld-
zeeen. “Volgend jaar in de Caribbean”, werd er
geopperd door één van de eigenaren. Wie weet...

* Vriendschappelijke wedstrijd om de eer van de snelste in de “Dykstra Cup 2009”
(foto: Henk Bleeker)
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Anne Cornelissen 
voorleeskampioen 2009

Makkum - Anne Cornelissen is de winnaar van
het voorleeskampioenschap 2009 te Makkum.
Maar ook Marte Oostenveld deed het zo goed,
dat ook zij door mag naar de regionale wedstrijd
in Workum. Na de voorrondes op school mochten
negen kinderen in de bibliotheek van Makkum
laten horen hoe goed ze zijn in voorlezen. Op de
voorleesstoel vertellen kinderen iets over de
schrijver en de inhoud van het boek waaruit zij
hun verhaal hebben gekozen. Een publiek van
ouders, broertjes en zusjes, pakes en beppes,
meesters en juffen en natuurlijk medeleerlingen
luisterden gespannen naar  de verhalen. De jury
bestaande uit A. Van Zeumeren, O. Hoekstra en
H. Alberda, beoordeelde onder andere op toon,
tempo en het contact met het publiek. De jury
was van mening dat het niveau op deze 17e
november erg hoog lag. Iedereen heeft heel goed
voorgelezen, maar Anne kreeg de beste beoor-
deling. Anne en Marte, heel veel succes bij de
volgende ronde!!

(eigen foto)

Programma Sintwilledei
zaterdag 28 november vanaf 13.00 tot 15.30 uur 

is er voor alle kinderen van alles te doen in het centrum van Makkum

Sint en de Pieten zijn nog vaak over de intocht aan het dromen, 

en hopen dat 28 november er heel veel kinderen komen 

dat geeft veel gelach en wordt vast een hele leuke dag! 

* Sinterklaaspuzzeltocht!!!
Start: vanaf Bloemenwinkel
De Binderij.
Heb je alle mijtertjes gevonden
en de bijbehorende raadseltjes
opgelost, dan kun je met de
verzamelde letters een zin
maken. De controlepieten con-
troleren de goede oplossingen
in het dorp, dus niet op het dak!
Als je de goede zin inlevert bij
de controlepieten, dan hebben
zij een verassing voor je in de
zak.

Van 14.30 tot 15.00 uur
houdt Sinterklaas, een Meet
en Greet bij de Zwaan. 
Je kunt dan vragen aan hem
stellen, met hem op de foto en/
of tekeningen/knutselwerkjes
aan hem brengen. Ga dat maar
aan je vrienden vertellen!

* Hoeksema Kapper staat van-
af 13.30 uur voor je klaar,
kloddertje hier, kloddertje daar,
kom allemaal maar!!!

* Zonder te falen, (zelfs de
Zielepiet is het gelukt) , kun je
bij speELSgoed een pieten-
diploma behalen!

* Hou je van schilderen met
verf en penseel, dan mag je bij
de bibliotheek een schilderij
maken, bijvoorbeeld met de
sinterklaaskleuren rood en geel! 

* Er wordt muziek gemaakt
door een draaiorgel en de
drumband.

* Als je na dit alles bent uit
gerend, dan kun je even hola-
diejo, holadiejee in de draai-
molen van Kelderhuis mee! 

Kortom je krijgt het druk die
middag, als je dan dorst hebt,
dan kom je met chocolademelk,
(te koop bij World Servants)
weer op krachten en …er staat
onderweg nog ergens een
spannend drankje op je te
wachten!

Om 15.30 uur vertrekken
Sinterklaas en zijn Pieten voor
een bezoek aan “Avondrust”.

Schoolontbijt c.b.s. de Ark

Makkum - Op 4 november j.l. hadden we natio-
nale schoolontbijt. Dat is bedoeld om goed te
ontbijten, zodat je beter kunt concentreren.
Basisschool de Ark deed er ook aan mee. Het
brood werd gebracht door bakkerij Kluft. Alle
groepen deden hier aan mee. Het was heel
gezellig en we hebben lekker gegeten. 

Groetjes, Marleen, Silke en Hanna (groep 8)

(eigen foto)
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

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

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Brandweer Makkum oefent
met Beach Resort Makkum

Makkum - Op dinsdag 10 November werd er
’s avonds een brandweeroefening gehouden
i.s.m. de Bedrijfshulpverlening (BHV) van
Beach Resort Makkum. Doel van de oefening
was om de communicatie tussen de beide disci-
plines te beproeven en deze opzet slaagde met
succes. De oefening bestond uit een kleine brand
die gepaard ging met veel rookontwikkeling in
een van de opslagruimtes, waarbij er ook nog
enkele personeelsleden werden vermist.

Via de brandmeldinstallatie, die hierdoor ook werd
getest, kwam de melding binnen bij de alarm-
centrale en de BHV. De BHV’ers pakten de
situatie vanaf het begin goed aan en zorgden voor
opvang van bezoekers en overige personeels-
leden en zij deden een eerste verkenning. Na
aankomst van de brandweer konden zij nuttige
informatie geven omtrent de brand en het aantal
vermiste slachtoffers. Hierna liep de inzet soepel
en kon de brandweer het vuurtje blussen en de
“slachtoffers” bevrijden. Tijdens de evaluatie
konden beide partijen tevreden terugzien op de
gehouden oefening. De avond leerde dat voor-
kennis van gebouwen en het contact met personen
binnen een bedrijf/organisatie voor de brand-
weer zeer belangrijk zijn.

Als er bedrijven zijn die ook graag met hun
BHV en de brandweer willen oefenen, neem dan
contact op met een van onze brandweermensen
of het kantoor van de brandweer BLW in
Bolsward.

Schoolontbijt “It Iepen Stee”

Makkum - Op woensdagmorgen 4 november
schoven alle leerlingen van It Iepen Stee weer in
het feestelijk aangeklede speellokaal aan tafel
om met elkaar van een gezond ontbijt te gaan
genieten. Ze lieten zich het door bakkerij Kluft
geleverde brood goed smaken, al of niet belegd
met iets lekker zoets of smeerkaas. Ook konden
ze een eitje eten en was er melk voor de dorstige
keeltjes. Dit alles in het kader van gezond ont-
bijten, wat voor iedereen en vooral voor kinderen
van groot belang is om de dag verder goed door
te komen. En zoals u misschien weet is daar op
dit moment in Nederland veel over te doen.

In ieder geval hebben onze leerlingen met veel
plezier en smaak van het aangebodene genoten.
Het was wederom een leuke gebeurtenis en we
zullen dit, indien mogelijk, ook zeker blijven
doen.

(eigen foto)
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 28 november
Makkum 1   - AVC 1    14.30 uur
Makkum 2   - Nyland 2    12.30 uur
Leeuw/zw 6 - Makkum 3 15.00 uur
Zeerobben 3    - Makkum 4 14.30 uur

Oeverzw. B1 - Makkum B1 10.30 uur
Zeerobben C2 - Makkum C1 10.30 uur
Makkum C2   - AVV C1   10.15 uur
Oeverzw. D1 - Makkum D1 9.00 uur
Makkum D2     - Workum D2 9.00 uur
Makkum D3      - Bakhuizen D1 10.15 uur
Makkum D4M    - Nok D2G   11.30 uur

Renado/vvi E1  - Makkum E1 9.00 uur
Waterpoort/boys E1 - Makkum E2 9.30 uur
Sneekwit-zwart E8 - Makkum E3 9.15 uur
Heerenveen E11G - Makkum E4 10.15 uur
Makkum F1       - Workum F2 9.00 uur
Makkum F2     - WPB F2 9.00 uur 

NeVoBo
vrijdag 27 november
20.15 uur 
Makkum C1 MC 1 - Punt Ut C1 MC 1
20.15 uur 
Makkum A1 MA 1 - Beo A1 MA 1
20.30 uur 
Makkum DS 1 - Swette Sitters DS 1
21.30 uur 
Makkum 3 DS 3 - Mazda Bob Team 1 DS 1
21.30 uur 
Makkum 1 HS 1 - Far Ut 1 HS 1

Sporthal Makkum

Simon de Boer uit Makkum is geslaagd voor
HBO verpleegkundige
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Adverteer in de Makkumer Belboei

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

voetbal - Makkum eervol ten onder in bekertoernooi
Leeuwarden - Eind november, sportpark Nijlan
in Leeuwarden. Een graadje of 14, een heerlijk
najaarszonnetje en een prima bespeelbaar veld.
Ideale omstandigheden voor een leuke beker-
wedstrijd. De klimaatverandering heeft zo z’n
voordelen, al zullen ze daar in Engeland en
Schotland op dit moment anders over denken.
Op sportpark Nijlan was het in ieder geval goed
toeven voor de toeschouwers afgelopen zaterdag
bij de bekerwedstrijd tussen de koploper van de
tweede klas Leeuwarder Zwaluwen en Makkum.
Een gehandicapt Makkum. Niet alleen miste de
ploeg 3 vaste krachten, gedurende de wedstrijd
verlieten nog eens drie verdedigers geblesseerd
het veld. Dat Makkum de schade desondanks
beperkt hield en met opgeheven hoofd het veld
kon verlaten was zonder meer een compliment
voor de jonge ploeg van de aan het eind van het
seizoen afscheid nemende trainer Sjouke de Bos. 

Zoals mocht worden verwacht nam de thuisclub
vanaf het beginsignaal van scheidsrechter Adema
het initiatief en hield dat gedurende vrijwel de
gehele wedstrijd. De tactiek van Makkum was
gezien het klassenverschil logisch. Veel mensen
achter de bal en via scherpe counters trachten
gevaar te stichten in de Leeuwarder afweer. Die
tactiek wierp al na een kwartier zijn vruchten af.
Nadat Zwaluwen via aanvoerder Mark Kleefstra
de eerste grote kans van de wedstrijd had gemist
was het Makkum dat brutaal de leiding nam. Na
een prima aanval over de linkerkant was Jelle
Hiemstra twee tegenstanders te snel af en behield
het overzicht. De voorzet was op maat, de intikker
van Daniël Kleiterp beheerst: 0-1. Hoewel
Zwaluwen ook na de achterstand de boven-
liggende partij was had het na de 0-1 moeite
kansen te creëren. Voor Makkum was het dan
ook sneu dat scheidsrechter Adema onder het
motto ‘als het jullie zelf niet lukt dan help ik wel
een handje’ de thuisclub de helpende hand bood.
Op het halfuur spelen schoot een van de spelers
van de thuisclub de bal over de achterlijn. Waar
de spelers van beide teams zich in gereedheid
brachten voor een doeltrap van Makkum besloot
Adema tot het geven van een vrije trap voor de
thuisclub aan de zijkant van het strafschopgebied.
Naar het waarom tastten beide elftallen volledig

in het duister. Tot overmaat van ramp kwam de
zwak ingeschoten vrije trap op de handen van de
geblesseerd op de grond liggende laatste man
Jelle van der Velde. Penalty was het onverbidde-
lijke oordeel van de leidsman. Chris van der Horst
aanvaarde het presentje in dankbaarheid en
schoot via het lichaam van doelman Theo Nota
hard binnen. Van der Horst was 5 minuten voor
rust ook verantwoordelijk voor de 2-1 ruststand
door een afgeslagen hoekschop vol op de slof te
nemen en Zwaluwen op voorsprong te schieten. 

In de tweede helft startte Makkum noodgedwongen
met nog eens twee invallers. Rechtsback André
Lindeboom en laatste man Jelle van der Velde
bleven geblesseerd in de kleedkamer achter en
werden vervangen door Jeffrey van der Werf en
Willem van der Velde. De wissels kwamen het
spel van de gasten niet ten goede. Met name
laatste man Van der Velde werd node gemist.
Overigens bleef het team knokken voor elke
meter, ook toen het na een uur spelen op een
3-1 achterstand kwam (Chris van der Horst
scoorde van dichtbij na slecht wegwerken door
de Makkumer defensie). Toen vlak hierna ook
de licht geblesseerde stopper Teake Elgersma -
hij speelde een prima partij tegen spits Kleefstra
- uit voorzorg naar de kant werd gehaald vrees-
den de meegereisde Makkumer supporters even
voor een hogere score maar in een fantasie-
opstelling met onder andere Jelle Hiemstra als
voorstopper (!) kwam Makkum 5 minuten voor
tijd zelfs nog terug in de wedstrijd. Na een mooi
uitgespeelde aanval was het de mee opgekomen
Piter Genee die een afgemeten voorzet van
Feike Melchers feilloos binnenschoot. Makkum
probeerde nog even aan te zetten maar het ont-
brak de ploeg aan kracht om het de thuisclub
nog moeilijk te maken. 

Ondanks de uitschakeling kan Makkum, na over-
winningen op onder meer tweedeklassers Be
Quick Dokkum en Oeverzwaluwen, terugkijken op
een prima bekertoernooi. En als scheidsrechter
Adema niet zo’n onbegrijpelijke beslissing had
genomen… Aanstaande zaterdag speelt Makkum
thuis tegen AVC uit Sexbierum. Op sportpark
‘De Braak’ wordt afgetrapt om 14.30 uur. 

Pingjum - Sanna v.d Heide ging 15 november
naar Koudum om daar met Bennie uit te komen
in de klasse M2. In de 1e proef werd zij 3e met
184 punten 1 winstpunt. Met Minke v/d Blokken
kwam zij uit in de klasse M1 en won in de 2e
proef de 2e prijs met 186 punten 1 winstpunt. 
Louise Nieuwenhuis ging met Sieuwke fan
Lutke Peinjum naar Hippolytushoef en reed daar
in de klasse L1 180 punten bijelkaar goed voor
een winstpunt. Zondag 22 november ging zij
naar Anna Palowna en reed daar weer een
winstpunt met Sieuwke met 192 punten goed
voor de 2e prijs. 
Wiepke Fennema ging naar Harich op 21
november en reed daar met Lipkje van Bommel-
steyn een winstpunt in de klasse B met 189 punten.
Sanna v.d Heide ging afgelopen zondag naar
Joure en reed daar met Bennie in de klasse M2
een winstpunt met 180 punten. 
Ook Juliën Beersma ging naar Joure en kwam

met Nabuco uit in de klasse Z2 en ging met een
6e prijs naar huis met 206 punten 1 winstpunt.
Met Valentina kwam hij uit in de klasse L2 en
werd hier 5e met 200 punten goed voor 2 winst-
punten. 
Anne-Murk Okkema ging weer met Romie naar
een springconcours en behaalde goede resultaten.
Op 8 november in Sneek klasse L sprong hij 2
parcoursen en behaalde hiermee 2 winstpunten.
In Cornwerd op 14 november 1 winstpunt in het
1e parcours en was foutloos in het 2e parcours
en liet ook allles staan in de barrage wat hem
een 3e prijs en 2 winstpunten opleverde. 
Muriël Stienstra ging bij de pony’s naar
Vrouwbuurt en reed in de klasse L2 cat.E en
werd 1e met 185 punten 1 winstpunt.
Emmy Kroeger ging naar Koudum met Pony
Michael en reed een nette proef in de klasse B
cat.D en ging met de 4e prijs naar huis met 186
punten 1 winstpunt.

PSV De Halsbânruters
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TE KKOOP
GEVRAAGD:

Wegens 
succesvolle 

verkopen zoeken
wij starters- en 
gezinswoningen 

in Makkum,
prijsklasse tot 
 170.000,-.

Houten boxtrapeze i.g.st.  5.-, tel. 0515-575756

Zonnebank wegens plaatsgebrek  25.-; Opvouw-
baarbed met matras 1 persoons  25.-; Wollen
donkerblauwe lange damesmantel maat 46  30.-
Lichtbeige damesparka maat large  30.-, 
tel. 0515-232785 of mob.06-10607266

Konijnenhok met nachthok l. 150 br. 60 cm  30.-
tel. 0515-579312

Condensdroger  70.-; VW motor 1600 cc  100.-
Spelcomputer met spelletjes  80.-; Spelletje
apart  5.- p. st., tel. 06-43023470

3 Zits kubus bank, beige met keerbare kussens l.
215 br. 85 h. 80 cm i.p.st.  200.-; Leren jas mt.
54 kleur bordeaux  20.-, tel. 0515-575756

IJzeren platte handkar op luchtbanden l. 2 m. br.
1m-23cm h 49cm  50.-, tel. 06-14516043

Wegens verhuizing Miele Wasautomaat smal model
bovenlader 1200 toeren ± 2 jr. oud  225.-;
Koelkast Siemens 1 jr. oud als nieuw tafelmodel
 125.-; Vrieskastje 4 laden Siemens 1 jr. oud
 125.-; Altra damesfiets 1 jr. oud  225.-,
tel. 06-19876628 b.g.g. 0515-856260

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

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

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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



Eiken salontafel met uitklapbare zijpanelen
en rek onder voor tijdschriften etc. t.e.a.b.,
tel. 0515-232785 of mob.06-10607266

18 Grindtegels 60-40  1.- p.st., 
tel. 06-15416043

Computertafel grijs aluminium h.78 br.61
d.58 cm.  20.-, tel. 0515-575756

Schilderlessen in Atelier Wijngaarden in
Tjerk-werd, voor beginner en gevorderden,
info. tel. 0515-579323

Op de Kleiweg in Makkum een Herenhorloge
merk Prima, zilverkleurig met metalen rekband,
tel. 0515-233032

Foto`s intocht sinterklaas 14 november in
Witmarsum. Graag foto`s van de Boot met het
muziekkorps en Sinterklaas erop. Stichting
It Preamke 0515-232222

Op 5 december Sint met z’n vrolijke Pieten,
info. Hoeksema Kapper tel. 0515-231651 of
0515-233016
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Zoekertje
TE KOOP

GEVONDEN

GEZOCHT

AAMGEBODEN

ZORGVERZEKERING 2010: VANAF  90,85 PER MAAND

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf  90,85 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf  8,88 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf  11,17 per maand

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding. - Zeer ruime vergoeding bril/montuur.
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding. - Vlotte afhandeling declaratie.
- Alternatieve geneeswijze tot 100% vergoeding. - Wachtlijstbemiddeling.

- Gegarandeerde acceptatie.

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

TE HUUR
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