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“Poollandschap” siert de kust van Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Makkum – Het is nog vroeg in der winter maar
kruiend ijs op het IJsselmeer voor de kustlijn ter

hoogte van het Makkumer strand zorgde het afgelopen weekend al voor een mooi 'poollandschap'.

Kerst-Nieuwjaarswensen 2010
Makkum - Woensdag 22 december verschijnt
de Makkumer Belboei met uw Kerst en Nieuwjaarswensen. Een gemakkelijke en veilige manier
om zakenrelaties, familie, vrienden en leden
van de verenigingen etc. de goede wensen voor
2011 aan te bieden. De afgelopen jaren is ruim
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan
het eind van het jaar een advertentie te plaatsen.
Ook dit jaar bieden wij deze mogelijkheid
weer. Door middel van een wens in de krant
bent u er zeker van dat u niemand vergeet.
Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.
Formaat A; breed 135 mm / hoog 65 mm
kosten € 51,00
Formaat B; breed 65 mm / hoog 65 mm
kosten € 25,00
Formaat C; breed 135 mm / hoog 40 mm
kosten € 31,00
Formaat D; breed 65 mm / hoog 40 mm
kosten € 15,00
Een ander formaat is altijd mogelijk.

Makkum, De Polle 16
De Makkumer Belboei wordt bezorgd in de
dorpen Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum,
Exmorra, Ferwoude, Gaast, Idsegahuizum,
Kornwerderzand, Makkum, Parrega, Piaam,
Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons, en Zurich.
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunt u
de wensen alleen door geven aan: Alie Klein.
Dit geldt ook voor de Kerst-Nieuwjaarswens
van de zakelijke adverteerders.

Goed onderhouden halfvrijstaande woning met o.a.
extra kamer b.g.g., beschutte tuin Z, vrij op de hoek
in rustige woonwijk, 273 m² eigen grond.

De advertenties kunnen aangeleverd worden per
e-mail: h.klein31@kpnplanet.nl
telefonische info: 06 5374 0318.
Ook kunt u de kerst/nieuwjaarswens bezorgen
op De Voorn 23, 8754 BA Makkum.

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Advertenties kunnen opgeven worden tot
en met 15 december 2010.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 12 december
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen + H.A.
R.K. kerk zaterdag
9.30 uur pastoor J. v.d. Wal

Familieberichten
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in Uw hand.
Tussentijds 203

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur br. J.de Vries, Zwolle
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur ds. E.I.T.Brussee-v.d.Zee

Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).
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
Tandartspraktijk Dentwork Hammole 1, Workum.
tel. 0515-541345
- 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

Mei alle leafde waard lytse Jesse berne en dêrnei
moast ús “trochsetter” belies jaan oan krêften
dy’t har te mânsk wienen.
Ús bysûndere dochter, suster en tante

Jitske Trijntje Brouwer
frou fan Joep van Binsbergen en leave mem fan
Noah, Marije en Jesse, sille wy tige misse.
* Penjum,
17 jannewaris 1976
Koarnwert:
Haarlem:
Leiderdorp:
Haarlem:

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”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
tijdelijk meldingsnummer tel. 0517-531654

heit en mem
Jan Simon
Paulien en Edwin, Silke
Tjeerd en Ravèl

Verdrietig zijn wij na het overlijden van

Jitske

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

 Nijmegen,
1 desimber 2010

Dochter van Simon en Griet Brouwer. We wensen
de familie veel sterkte en Gods zegen toe.
Andries en Martje
Johnny en Titia
Bram en Anje
Siebe en Aagje
Klaas en Trijntje
Dries en Atje
Jaap en Truus
Catrinus en Janny
Ferslein binne wij troch it festjerren fan

Jitske van Binsbergen-Brouwer
Dochter van us koarlid Simon Brouwer. We winskje
de familie Brouwer kreft en Gods treast ta.

Dit leave famke alwer 40 jier,
se drinkt allinich gjin bier!!

Sjonggroep ’’Samar’’ Makkum.

Rose is har favoriete sûpke,
En Jacob jout har wol gauris yn krûpke!!

1 december 2010.
Het gemis en de leegte blijven, maar uw warme
belangstelling en medeleven, op welke manier
dan ook betoond, na het overlijden van mijn
lieve vrouw

Willemke den Os-Amels
Wil
was voor mij een grote steun.
Hiervoor wil ik u hartelijk bedanken.
Joop den Os
Makkum, december 2010

Se is tige sportyf,
en o sa fanatyk!!
Se wennet mei har gesin oan De Leane,
en mei ek graach yn in kano rûnfleane!!
Dit frommes mei ek graach
yn beamen klimme,
Mar is ek in leave mem
en geweldiche freondinne!!
Wy winskje dy folle lok, sûnens en wille,
en dat we mei dy proaste sille!!
Groetnis ut De Ardeche…
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Pap, diverse soorten, beker 500 gram..79

cent
Milner Kaas licht gerijpt, 175 gram...................................1.99
Ossenworst, 200 gram.......................................................1.49
Uit liefde geboren
kostbaarder dan goud
is ons vandaag een prachtige zoon
en broertje toevertrouwd

Vincent
24 november 2010
14.20 uur | 3890 gra m | 54 cm

van de Warme Bakker
Assorti Broodjes, zak à 6 stuks...........................5+1

D.E. Mildcafé, 250 gram..............................................nu 2.19
Duo Penotti Hazelnootpasta, 350 gram..............................1.39
Bavaria Pils, krat 12x30cl.............................................nu 4.49
Zuurkool, pakje 500 gram.........................................35

Bianca Vogelzang en Peter de Vries
Angela
Menziessingel 15
8754 LD Makku m

cent

Aanbiedingen geldig van do. 9/12 t.e.m. wo. 15/12

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram
Profiteer van 9 t/m 11 december
van dit smakelijke voordeel

gratis

Varkensvleesvoordeel

Hamlappem
500 gram
Vleeswarenvoordeel

Katenspek +
100 gram Wijncervelaat
100 gram

Soep van de week

Heldere Kippensoep
1 liter
Specialiteit van de week

Champignonvink
Elke 4e gratis!

samen

5,90
4,99
2,69
4,50
1,50
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Agenda
zaterdag 11 december
Makkum – Café Restaurant “De Prins” 20.00 uur
Biljartclub organiseert het jaarlijks Kerstbiljarten
met geweldige vleesprijzen
Gaast – Dorpshuis ‘De Fûke’ 20.00 uur
Competitie Klaverjassen

zondag 12 december
Makkum – MFC/Sporthal “Maggenheim”
19.30 uur 22e Kerst Zing Mee m.m.v. groot
Evangelisatiekoor “Leeuwarden”, Muziekkorps
Leger des Heils, Harlingen

dinsdag 14 december
Makkum – Woonzorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
Makkum – Woonzorgcentrum Avondrust 19.30 uur
Kerstmuziek en zang m.m.v. Groep Forte uit
Makkum en Kimswerd Delight

donderdag 9 december
Exmorra – Centrum Wilgenhoeve lezing over
Permacultuur van 19.30 tot 21.30 uur

Uit eigen regio
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in
herfst/winterperiode gesloten vanaf 11 september
tot met 2011. Vanaf die datum kunt u een telefonische afspraak maken op tel. 06-49678777 om
De Cirkel te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl
Piaam – Nynke Pleats expositie van Auke
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en
schilderijen. Te bezichtigen tijdens de openingstijden van het restaurant op za. en zo. vanaf
11.00 uur. Toegang is gratis
Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij
Elske. De workshop is voor iedereen die een dag
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil
maken. Info tel. 0517-579602 www.edelsmederijelske.nl
Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit
Wijngaarden, landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit Wijngaarden, Waltaweg 25, tel.
0515-579323 www.gerritwijngaarden.nl
Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien
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Lucie van der Heide-Joustra 33 jaar actief voor de KWF

* Mevrouw Ettje Wassenaar speld mevrouw Lucie v.d. Heide de zilveren speld van KWF Kankerbestrijding op

Makkum – Op maandag 29 november j.l. was
voor mevrouw L.van der Heide-Joustra het moment
aangebroken dat zij na 33 jaar als contactpersoon
en collectant geweest te zijn en ze collecteert
ook al die tijd al voor KWF Kankerbestrijding.
Uit handen van Ettje Wassenaar, promotor van
KWF Kankerbestrijding, kreeg mevrouw Van der
Heide een zilveren speld met het logo van KWF
kankerbestrijding, alsmede een zilveren sleutelhanger. Het logo van KWF Kankerbestrijding is
een krab met een sabel er door als symbool voor
het bestrijden van kanker. Tevens kreeg de jubilaris
een mooi boeket bloemen aangeboden. Mevrouw
Van der Heide heeft aangegeven te willen stoppen
met de organisatie van de collecte maar wil nog
wel ieder jaar in september met de collectebus
op pad. Zij heeft het organiseren overgedragen

aan haar dochter, Ineke Hiemstra. Deze zal samen
met mevrouw Hoitje Bruinsma de organisatie op
zich nemen.
Afgelopen jaar heeft de collecte t.b.v. de kankerbestrijding in Makkum het mooie bedrag van
2600 euro opgeleverd. Het opgehaalde geld wordt
vooral gebruikt voor onderzoek naar kanker.
“Daardoor kunnen we met elkaar zorgen voor
een toekomst met minder risico op kanker, meer
kans op genezing en een betere kwaliteit van leven
voor (ex)kankerpatiënten”, aldus Ettje Wassenaar.
KWF Kankerbestrijding kan niet zonder vrijwilligers en ook uw inzet hebben we nodig. U kunt
zich aanmelden als collectant, op tel. 0515-232534,
het kost u op jaarbasis 1,5 à 2 uur.

Nog steeds perikelen rond industrieterrein Papiermolen Makkum

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Witmarsum - Het industrieterrein de Papiermolen
houdt de gemoederen nog steeds bezig. De afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft
de voorlopige voorziening van de gemeente geschorst. Van deze schorsing zijn de raadsleden
niet op de hoogte gesteld en dat gaf enige irritatie.
De Dames Breed en Treub spraken voorafgaande
aan de raadsvergadering nog eens hun ongenoegen
uit over de gang van zaken en Mevrouw Breed
deelde zelfs mee dat zij op haar zienswijzen, in
totaal acht, waarvan de eerste van een reeks ingediend was op 29 november 2009, geen antwoord
van de gemeente had gekregen. Enkele uren voorgaande aan de raadsvergadering ontving zij een
bericht. Helaas was de tijd te kort om dat kritisch
te bekijken. Beide dames wilden dit agendapunt
van de lijst halen. Dit gebeurde niet. Toch zal het

hele proces door gaan in de nieuwe gemeente.
Volgens mevr. Breed is er in de plannen nooit
gesproken over windmolens en wordt het licht wat
zij nodig heeft als kunstenaar volledig verpest.
Bij de raadsleden leefde een gevoel van twijfel
over de hele gang van zaken. Prowun ging zelfs
heel ver, als dit niet de laatste vergadering van de
gemeente geweest was, dit wel eens gevolgen voor
de wethouder zou kunnen hebben. Wethouder Rein
Boersma was van mening dat dit de gebruikelijke
werkwijze van het college is en dat informatie
niet nodig was. De PvdA haalde nog even het
drama met de mestzak in Pingjum aan als slecht
voorbeeld. Ondanks de procedures gaat het
gewoon door. En zal de bittervoorn, één van de
beschermde vis soorten, meegenomen worden in
de procedure.

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 8 december 2010

Ongevallen door gladheid
Cornwerd/Wons – De politie heeft in de nacht van
zondag op maandag een ongeval op de A7 bij de
afslag Harlingen (Kop Afsluitdijk) afgehandeld
waarbij twee mannen gewond raakte. Het busje
waarin de mannen reden raakte door de gladheid
van de weg en sloeg een paar keer over de kop. De
30-jarige bestuurder uit Leeuwarden werd per
ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden
overgebracht. De 32-jarige passagier en plaatsgenoot werd per ambulance naar het ziekenhuis in
Sneek overgebracht. Het letsel van beide mannen is
onbekend.
Door de gladheid zijn er ook maandag veel aanrijdingen ontstaan. Afgelopen maandag werd een
32-jarige mevrouw uit Makkum op afslag A7 /
richting Makkum aangereden door een strooiauto.
De vrouw is met nekklachten overgebracht naar het
Antonius ziekenhuid in Sneek. In de auto zat ook
een kind van één jaar deze bleef ongedeerd.

Jongerenwerkplaats Matthäus Passion
Oratoriumvereniging Bolsward start
opnieuw ‘jongerenwerkplaats’
Bolsward - In de stille week voor Pasen wordt de
Matthäus Passion van J.S. Bach op veel plaatsen in
Nederland uitgevoerd. Zo ook in de Martinikerk te
Bolsward. Vanwege de grote publieke belangstelling wordt deze zelfs op twee achtereenvolgende
avonden uitgevoerd. De Oratoriumvereniging wil
ook het komend jaar 8 jongeren, in de leeftijd van
16 t/m 27 jaar, de kans bieden om de Matthäus
Passion mee te zingen. Voor jongeren een unieke
kans om klassieke zangervaring op te doen.
Afhankelijk van opleiding evt. ook nog een leuke
manier om studiepunten te verzamelen.
Achterliggend doel van de vereniging is onder
andere: een groter draagvlak creëren voor de toekomst van klassieke koormuziek.
Voor meer informatie ga naar www.ovb-bolsward.nl
of bel met: Lidwien van der Veer Tel. 0515 413489,
Aly Wijbenga Tel. 0515 232623, Gerda Groeneveld
Tel. 0566 602159.
Met vriendelijke groet,
Commissie jongerenwerkplaats OVB.

Ben jij de mooiste van het bal,
Kerstgala of Galafeest?
Laat je haar een keer opsteken voor deze
gelegenheid of laat je eens mooi opmaken
Opsteken
 20.Professionele
Make-Up
 17,50

alvast
Maak ak via
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een af
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Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a | 8754 ET Makkum| Tel. (0515) 232989
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Scheepstechnische dienst Gebr. Van Enkhuizen is verhuisd

Makkum - In 1992 begonnen de broers Marco en
Ronald van Enkhuizen met een auto, waarin ze het
gereedschap hadden en hiermee deden ze allerlei
klusjes aan boord van schepen. Zij deden motorenreparatie en yachtservice. Ze gaven het bedrijf de naam
Scheepstechnische dienst. Al snel kregen ze onderdak bij de Prins van Oranje en nog later begonnen
ze een bedrijf aan de Suderseewei. Zwager Jan was
er ook bij gekomen en het bedrijf werd steeds groter.
Zo groot, dat ze verhuisden naar de Strânwei. Er
kwamen apart van het bedrijf een winkel en kantoor
onder de piramide, dit is nu zes jaar geleden. Het
bedrijf werd groter en de afstand van het kantoor en
winkel naar het bedrijf werd te groot. Aan de
Strânwei was alles in ruime voorraad aanwezig en
de klant ging steeds meer naar het bedrijf. De mensen
uit de productie moesten de klanten helpen en dit
kostte veel tijd en geld. Besloten werd om alles op
één plaats te huisvesten en sinds kort is alles te
vinden op het adres aan de Strânwei.
Ooit begonnen door twee broers is het nu een
bedrijf met 12 werknemers. Ze zijn niet alleen meer
voor de motoren en service, maar bouwen ook schepen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een Noordkaper 46.
Er wordt samengewerkt met de schilder en timmerman, die de buren van de Gebr. zijn en zo pikt
iedereen een graantje mee. Het is belangrijk dat de
werkzaamheden in de nabijheid van het bedrijf
uitgevoerd kunnen worden. Zo is de mogelijk iedere
dag even te kijken hoe de werkzaamheden, die
uitbesteed zijn, vorderen. De Gebr. van Enkuizen
zijn dealer van het motorenmerk Yanmar. Op het
gebied van onderhoud van motoren hebben ze een
ruim assortiment van filters, impellers en andere
onderdelen, ook van andere motoren. Voor electronica
kan de klant ook terecht. Het kantoor en toebehoren
van motoren is nu nog gevestigd in een tijdelijke
huisvesting, maar zal in de toekomst in een kantoor
en extra ruimte in een van de gebouwen van het
bedrijf komen. Het bedrijf is op werkdagen geopend
en op zaterdag van 9.00- tot 12.00 uur.

Jachtbouw en STD Gebr. Van Enkhuizen
Strânwei 11 8754 HA Makkum
telefoon 0515-232665
www.noordkaper.com / www.yanmarmotoren.nl

Lieve kinderen, ouders en andere belangstellenden
van Makkum en omstreken

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

AFHAALMENU
voor DECEMBER
 Droog gebakken
Kip Kerrie
 Foe Yong Hai
 Saté Ajam
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

Makkum - Heel erg bedankt voor de fijne tijd die
ik heb mogen doormaken bij jullie in Makkum!
Ook mijn Pieten hebben het erg naar hun zin gehad,
ze waren hees van het zingen met al het prachtig
talent van Makkum tijdens Holland got’s talent en
hebben heerlijk gedanst op de muziek verzorgd door
DJ Cees en Daniëlle Jaspers. En zo’n prachtige
lichtshow, die hebben we niet in Spanje! Ook heb ik
met Sintwilledei gezien dat er in Makkum een hele boel
handige kinderen zijn, die onder andere kadootjes
en chocoladeletters in de schoorsteen kunnen gooien
en heel goed kunnen rijmen en Pietenwas kunnen
ophangen. En ik zag ook jongeren die vroeger bij mij
op schoot hadden gezeten nu het hele dorp versieren
(met de intocht) en druk bezig spelletjes uit te leggen
aan de kleintjes in de kou (met Sintwilledei)! Die
hebben hun studiepunten dubbel en dwars verdiend
en zich zeker van hun beste kant laten zien! En die
prachtige stemmen van de mensen in Avondrust
zullen mijn Pieten en ik niet gauw vergeten.
Daarnaast wil ik, Sinterklaas en al mijn Pieten en
de intochtcommissie (die mijn komst en verblijf in
Makkum hebben geregeld) alle vrijwilligers en
bedrijven bedanken die er voor gezorgd hebben dat
wij het hier geweldig naar de zin hebben gehad!!!

Namens ’t hele Pietenkoor 3 keer hieperdepiep
hoera, hoera, hoera voor;
Bouw en timmerbedrijf Th Pijpker, F. Bloemsma,
Coop van der Wal, Cnossen Infra Sneek, A&R Carton
Sneek, Pier Santema, Willem van der HulCt, Lieuwe
Wijnja, Jetze Genee, Corrie Koornstra, Annet Lenters,
Tineke Algra, Tjebbe Pieters, Cees Jaspers, Janneke
Jaspers, kapper Hoeksema, café Restaurant De Zwaan,
Slager Brattinga, de Bibliotheek, de Rinkelwinkel,
Oane Oostenveld, Brasserie de Eerste Rang,
Zuidwaard Watersport Makkum, Haico Bootsma,
Rommert Feenstra, André Feenstra, Jan Poog, Louis
van het Wout en Hendrik de Vries, Het Nut, bestuur
MFC, Gemeente Wûnseradiel, redactie Belboei, De
drumband, muziekkorps Hallelujah, Bertus Bijlsma
(draaiorgel), J. Kelderhuis (treintje) + alle niet bij
naam genoemde vrijwilligers en de winkels in
Makkum die hun medewerking gaven tijdens de
intocht en Sintwilledei.
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O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g M a k k u m
Sint & Kerst - November & December Actie 2010

eten.

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2010, diverse acties op touw worden gezet.
PuzzelActie
Van 17 november t/m 22 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 2010, 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.

en zw

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.
Prijsvraag van deze week:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

eren

Uitslag puzzel nr. 2 / Beboei 1365:
S. Oostenveld, Schokkerweg 14, 8754 AJ Makkum

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 4 / Belboei no. 1367)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

th

hel
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Opening- en sluitingstijden december
(voor de Kerst) vrijdag

24-12-2010

09.00 - 16.00 uur

Oudejaarsdag

31-12-2010

09.00 - 16.00 uur

vrijdag

Nieuwjaarsdag zaterdag 01-01-2011

gesloten

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 8 december 2010

Wist u dat...
* Scouting Burdine weer langs komt met heerlijke
kerstkransjes
* wij dit doen op maandag 13 december vanaf
18.00 uur
* ze maar € 2,50 kosten
* U ze dit jaar niet op de kerstmarkt kunt kopen.
Dus let op de bel

Foute uitslag verkiezingen
Makkum - Vorige week kregen we van een politieke partij de uitslag van de verkiezingen van
Wûnseradiel. Dit hebben we niet zelf gecheckt
en dat was fout. Hiervoor excuus. Het CDA had in
tegenstelling tot wat vermeld was 1351 stemmen
in onze gemeente en was dus de winnaar. De
PvdA had 682 stemmen en was de derde partij.
Grote winnaar was de FNP met 819 stemmen en
zou dus de tweede partij in de oude gemeente
geworden zijn. Lokaal Totaal zou niet plaats
genomen hebben in de gemeente en had slechts
132 stemmen en ook Fer Lofts deed het niet zo
best en haalde slechts102 stemmen. Dit was niet
genoeg voor een raadszetel in de oude gemeente.

Fiat Grande Punto 1.4i
Blauwmetallic, 5-drs, Airco,
cruisecontrol, Origineel radio-cd,
Cpv+afst bediening, Lm velgen,
el ramen, 64 dkm bj 2008

uniGar Horjus

 9945,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12950,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise

2005

€ 9250,-

Opel Meriva 1.8-16v,airco,cruise,77dkm

2007

€ 11850,-

VW Golf V Fsi, 5drs,airco,cruise,trekh.

2004

€ 8950,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 11445,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm

2007

€ 8445,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 11450,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

€ 6945,-

Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm

2008

€ 9945,-

VW Polo 1.4-16v,airco,cruise,navigatie

2003

€ 5845,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 9445,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9450,-

Citroen Xsara Break 2.0Hdi,zilver,airco

2003

€ 4450,-

Het is nú tijd voor winterbanden

Heeft U nog geen winterbanden?? Bel of kom langs voor een passende 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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Maak nu
je afspraak
kapsalon Nynke

Hoog bezoek voor Makkum 1 met open armen ontvangen

PERMANENT alvast
Maak ak via
pra
JETTING
een afs
nl
apper.
k
1
.
w
w
VOLUME w of bel 232989
vanaf  46.Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Foto Sjoerd Gielstra

Makkum - Op 30 november jongstleden, een gure
dinsdagavond werd de training onderbroken en
kwam de Sint en een van zijn pieten langs bij het
voetbalelftal. Ontluisterd en toch enig verbaasd
zagen de spelers van het 1e het geheel aan, maar
ontvingen de goedheilig man met open armen.
De Sint die daarvoor uit het Heeg kwam, sprak de
jongens bemoedigend toe naar het zwaarbevochten
bekerduel met Arum, dat naar penalty’s in Makkums

voordeel werd beslist. Zelf moest hij natuurlijk
ook een verlies met zich meedragen, zijn eigen
Madrid had in een wervelde show van Barcelona
verloren in El Classico op maandag. Toch wist hij
een wedstrijd te herinneren dat zijn mannen op
klompen de Arumers wisten te verslaan. Na zijn
toespraak kreeg elke speler, trainers en technische
staf een cadeautje en vulde Piet de overgebleven
vrije handen rijkelijk met pepernoten en hartjes.

NIEUW Samen met “Beach Resort Lifestyle” en “Lijf en Koken” in 2011
Skuzum - In januari gaan we van start met de
nieuwe cursus FIT op GEWICHT! Tijdens deze
10- weekse cursus gaat u onder professionele
begeleiding de strijd aan met uw overtollige kilo’s.
Het programma is ontwikkeld om u te helpen
afslanken en uw gewenst gewicht blijvend te
bereiken door samen met een fysiotherapeut en
gewichtsconsulent in beweging te komen en te
sporten. Samen helpen wij u uw eet- en beweeggedrag te verbeteren en zo uw gewenst gewicht
te bereiken en behouden. Ook als u om een
andere reden wilt afvallen of op gewicht wilt
blijven kunt u het programma volgen om het
voor u gewenste resultaat te bereiken.

keer per week een uur lang aan uw conditie en
kracht gewerkt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Bij het afvallen is het niet alleen
belangrijk cardio oefeningen te doen, maar tevens
aandacht te besteden aan krachttraining. Hoe meer
spierweefsel in het lichaam aanwezig is, hoe beter
de stofwisseling en vetverbranding van je lichaam
wordt. Bewegen en krachtoefeningen zorgen naast
het verbranden van calorieën ook voor de opbouw
van spieren. Wanneer je dus regelmatig met
gewichten traint gaat je lichaam, zelfs in perioden
van rust, meer energie verbranden! U kunt zich
inschrijven voor deze cursus door contact op te
nemen met:

Het programma is een gecombineerde aanpak
van overgewicht door middel van gelijktijdige
voedingsvoorlichting en beweging. Waar het om
gaat is dat je weet wat je eet en dat je dagelijks
de juiste voeding neemt. Sporten helpt daarbij de
stofwisseling te stimuleren. De kracht van deze
combinatie is vooral gericht op een gezonde leefstijl. De cursus bestaat uit 20 trainingsessies onder
professionele begeleiding van een fysiotherapeut/
personal trainer en 4 sessies bij een gewichtsconsulent. Samen met de gewichtsconsulent maakt u
een persoonlijk voedingsadvies. Dit kan variëren
van kleine aanpassingen in uw dagelijkse voeding
tot een nauwkeurig samengesteld eetpatroon.
Tevens wordt uw gewicht tijdens de cursus in de
gaten gehouden. Afvallen en bewegen staan
onlosmakelijk met elkaar in verband. Bij het
lichamelijke trainingsprogramma wordt er twee

Cecilia Bos- Bosshardt
BGN. Gewichtsconsulent
“Lijf en koken”
tel: 06-53665564
Anette Meina
Fysiotherapeute Fysio-NL
“Beach resort Lifestyle”
tel: 0515-231551

KORTINGS- VOUCHER

15 % KORTING
NB: deze korting is geldig wanneer u zich
aanmeld voor de cursus FIT op GEWICHT
voor 30 december 2010
(zie ook advertentie pagina 6)

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 8 december 2010

Iepen Stee strijdt voor
een betere huisvesting
Witmarsum - De vertegenwoordigers van de
basisschool It Iepen Stee waren weer ruim vertegenwoordigd bij de laatste raadsvergadering van
Wûnseradiel. Het agenda punt ging over het
nieuwe hekwerk. Zij wilden nog eens duidelijk
maken bij het inspreken dat een hek alleen niet
voldoende is en er veel meer moet gebeuren, wil
men op een verantwoorde manier het personeel
en kinderen van huisvesting voorzien.
Natasja Kanbier legde nog eens de nadruk op
alle punten, waarin de school niet meer aan de
eisen voldoet. Ze begreep best dat de raad niet zo
maar even een beslissing kan nemen, maar wil
dit belangrijke punt toch graag meegeven voor
de raads-leden die naar de nieuwe raad gaan. De
onderwijs-huisvesting werd in een motie nog
eens onderstreept. De PvdA wil graag dat voor
zowel St. Martinus, als It Iepen Stee die in de
problemen zitten, binnen drie jaar onderzocht moet
zijn op welke wijze een brede school tot stand
kan komen. Dit zou dan nabij het MFC kunnen
komen. Als beide scholen er niet uit komen, dan
moet binnen vijf jaar in ieder geval It Iepen Stee
in een gebouw zitten dat al alle eisen voldoet. De
motie van de PvdA werd door alle partijen
gesteund en zal naar de nieuwe raad gaan.

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Vw golf 1400 16v 5 deurs

Centrale deur vergrendeling, abs, dubbel airbaq,
stuurbekrachtiging, Sportstoelen, Bouwjaar 1998,
kleur zwart, apk 22-09-2011, km 147304

prijs  3699,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Heerlijke warme winter boots, mt. 46+ beige suède,
gepolsterde bovenrand, diep profiel, h. 15 cm niet
gedragen € 35.- (halve prijs), tel. 0515-231940
Schaatsen, harde schoen, Zandstra in diverse
maten (mt. 36-44) € 45.-, tel. 0515-233300 na
18.00 uur
Winterlaarzen dames, merk Olang, model Canadian,
maat 39/40, nog nooit gedragen, hebben € 75.gekost, tel. 0515-232272
Unicef (kerst)kaarten bij Siepie Elgersma, tel.
0515-231735, Auke Genee, tel. 0515-232276,
Corrie van der Werf, tel. 0515-231311 en Reino
Elzinga, tel. 0515-231923
Grenen eettafel 1.50 bij 0.87 met 4 rieten stoelen
€ 100.-, tel. 0515-232090
Origineel, zeegroen gebeitst ledikant, Amerikaans
grenen 140 x 210. Met handverstelbare lattenbodems 2 x 70 en 2-persoons matras + matrasdek
Vraagprijs € 125,-, tel. 06-49962492
Nieuwe heren wandelschoenen maat 43, Merk
Vagebond, kleur antraciet € 15,-, tel. 0515-231311
Glazen thermopane tochtdeur, links- en rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal past op ieder
kozijn (2.05x0.90) € 35.-, tel. 0515-231940
Blauwe meisjesfiets Loeki Cool Girl i.z.g.st. 20
inch.; Grijs/ gele jongensfiets Loeki i.z.g.st. met
afneembare zijwieltjes, Pr.n.o.t.k., tel. 06-42688527

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

nd

oet
m
s
er

Wegens overcompleet: zwart leren stoel, gekocht
in 2009 bij vd Meer Sneek + een groen leren
relaxstoel, met uitklapbare voetensteun, tel.
0515-232272
GRATIS AF TE HALEN

Een 2 zits-bankje met stof bekleed, nog i.g.st.,
tel. 0515-231687
AANGEBODEN

2 bonnen voor de Sauna de Zwaluwhoeve. Ze
mogen als set weg voor € 30.-, leuk als cadeautje,
tel. 06-48348706
GEVRAAGD

Huishoudelijke hulp voor 1 dagdeel per 14 dagen
in Makkum, tel. 0515-859055
Wie heeft voor ons nog wat breiwol, om kleren
te maken voor een Kindertehuis in Polen. Ook
breipennen zijn welkom, pen 7 en/of 8, tel.
06-13101060 na 18.00 uur. Bedankt namens de
kinderen in Polen
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Kerst-Zing-Mee
Makkum - Op D.V. zondagavond 12 december
vindt voor de 22-ste maal de jaarlijkse “KerstZing-Mee” plaats in sporthal “Maggenheim”,
ingang Klipperstraat te Makkum. Sinds 1989
wordt deze, traditionele, “Volks-Kerstzang”
gehouden met veel muziek, koor- en samenzang
van bekende Kerstliederen.
Voor deze avond heeft men het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden uitgenodigd o.l.v. de heer Balt
de Vries. Dit grote gemengd koor telt 80 leden.
De muzikale medewerking wordt verzorgd door
het muziekkorps 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. Deuren open om 18.30 uur.
Dus op 14 december 2010 mooie kerstliederen
zingen en genieten van prachtige koorzang en
muziek in sporthal “Maggenheim” te Makkum.
(Parkeren op de parkeerplaats, voor de Jumbo!)
Een ieder is van harte welkom! Voor info, stichting
“Goed Nieuws” tel. 0515-542126/0515-231618.

Kerstmuziek in Avondrust
met Groep Forte en Kimswerd Delight
Makkum – De koren Groep Forte uit Makkum
en Kimswerd Delight staan beide onder leiding
van dirigente Anna Bonnema. Afgelopen maart
hebben de koren samengewerkt bij “Proms in
Concert” in Harlingen. Dat beviel zo goed dat er
weer gezamenlijk optreden is gepland en wel op
dinsdag 14 december om 19.30 uur in de grote
zaal van Zorgcentrum Avondrust. U bent van harte
uitgenodigd om te luisteren naar de koren, maar
ook het mee zingen van bekende kerstliederen
staat op het programma. De entree is gratis. Tot
zien op 14 december!

Nico Morien v.o.f.

annex plaatwerkerij spuiterij

Kerstconcert m.m.v.
IKM 'De Flevosanghers' e.a.
Oosthem - Op zondag 12 december om 15.30
uur wordt er een Kerstconcert gegeven in de
Johannestsjerke te Oosthem. Aan dit concert werken
mee: Int. Kerk. Mannenkoor “De Flevosanghers
uit Makkum en Chr. Gem. Zangver. “God is mijn
lied” uit Burgum, beide o.l.v. dirigent Marco
Rypma uit Folsgare. Ook de sopraan Audrey
Stielstra geeft haar medewerking aan dit concert.
Tevens werkt mee, de Chr. Muziekver. “Hald Moed”
uit Easthim, o.l.v. dirigent Siemen Hoekstra.
Begeleiding op piano wordt verzorgd door
Bernard Bos uit Burgum. Er worden diverse
kerstliederen in verschillende talen en muziekstijlen ten gehore gebracht. Er is een collecte bij
de uitgang.

De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

* Fryslân * Team Iselmarkust

STER IN DE RUIT

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Extra winterkorting van 10%!!!
Op behang en binnen schilderwerk

Voor woningen vanaf 2 jaar oud geldt de 6% BTW regeling!!!
Bel voor condities of afspraak: tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 11 december
14.30 uur
12.45 uur
12.15 uur
12.15 uur

Bolswardia 1 - Makkum 1
Makkum 2 - VHK 2
Top’63 2 - Makkum 3
AVC 3 - Makkum 4

14.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
10.30 uur
12.30 uur

Oosterlittens A1 - Makkum A1
Blauwhuis B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Akkrum C1
Franeker SC D1 - Makkum D1
Zeerobben DA1 - Makkum DA1

MFC Maggenheim
NeVoBo
vrijdag 10 december
20.15 uur
Makkum mix MC 1 - Oeverzwaluwen mix MC 1
20.15 uur
Makkum DS3 - Action 1 DS1
20.30 uur
Makkum DS 1 - O.T.I.B DS 1
21.30 uur
Makkum DS 2 - Autobedr. v/d Heide DBS DS 3

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 verspreidingsgebied 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
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
GEZOCHT

Gitaarleraar/lerares voor klassiek/flamingo 1 uur
per week vanaf 1 januari, tel. 06-46177764
VERLOREN

Wie heeft per ongeluk op vrijdagavond 3 december.
Op de ijsbaan in Makkum een verkeerde snowboots meegenomen? Ik mis een paarse maat 35
(mountain peak) en heb hier een zwarte maat 36
(mountain peak) Fleur de Vries, de Zalm 7, tel.
06-50598707
TE HUUR AANGEBODEN

Een/twee Persoons bovenappartement in het centrum van Makkum. Informatie: 06-23261579

SPECIAAL VOOR JONGEREN TUSSEN 18 EN 30 JAAR
EEN COMPLETE ZORGVERZEKERING VOOR € 111,62 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een complete
zorgverzekering speciaal voor jongeren tussen 18 en 30 jaar
inclusief aanvullende verzekering en tandartsdekking!

PLUSPUNTEN:
 12 behandelingen fysiotherapie
 Brillen en lenzen tot € 100, Alternatieve geneeswijzen 100% tot € 150,-

 Vaccinaties buitenland 100% tot € 100, Sportmedisch onderzoek
 Tandarts 75% tot € 450,-

VOOR STUDENTEN IS ER EEN GOEDKOPE VERZEKERING
MET RUIME DEKKING VOOR € 102,48 PER MAAND!
GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

