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Andries Quarré neemt afscheid na 27 jaar

27

door Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Afgelopen zomer heeft redacteur, Andries Quarré,
afscheid genomen van de Makkumer Belboei. In
deze functie hield hij Makkum 27 jaar lang met
zijn wekelijkse nieuwsgaring op de hoogte. Andries
schreef met passie en toonde interesse voor alles
wat maar met Makkum te maken had.
Hoe begon het allemaal. Als jongeman volgde
hij zijn vader Hein Quarré op als correspondent
van de dagbladen Leeuwarder Courant, Friesch
Dagblad en het Bolswarder Nieuwsblad. De werkomstandigheden lagen destijds wel wat anders
als tegenwoordig. De correspondent stond na een
vergadering ’s avonds laat of ’s morgens in alle
vroegte, het verslag telefonisch door te geven aan
bovengenoemde dagbladen. De komst van de typemachine en de fax bracht grote veranderingen en
er kon veel efficiënter gewerkt worden in de
journalistiek. Tegenwoordig domineren beeldschermen de bureaus en communiceren journalisten
via e-mail met hun bronnen en lezers. In 1984
verscheen in Makkum de eerste Belboei, toen
nog Actiekrant Makkum. Het lag voor de hand
dat Andries Quarré benaderd werd om redactionele capaciteiten. Andries was inmiddels in 1976
benoemd als beheerder van sporthal Maggenheim.
Daarvoor was hij 19 jaar als machinedraaier bij
Amels werkzaam geweest. In zijn vrije tijd
stortte hij zich met hart en ziel op de wekelijkse
editie van de Makkumer Belboei. De krant werd
gedrukt bij drukkerij van Dijk in Woudsend. De
samenwerking met van Dijk was volgens hem
optimaal. “It wie in fakman. Hij hie in prachtige
pers dy’t er neffens my sels ek makke hie. As it
goed rûn hie der yn in oere de Belboei drukt.
Mar o heden, as de masjine stûke, dan wie it net
bêst. Hy pielde dan krekt salang dat er alles wer
yn oarder hie”.

De weekenden bij huize Quarré stonden in het
teken van de Belboei en waren niet altijd zonder
stress. Vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur stond
de telefoon roodgloeiend voor de zoekertjes.
Briefjes met aantekeningen lagen tot aan de slaapkamer toe verspreid in het huis. Niemand mocht
er aankomen want Andries wist precies waar hij
alles had neergelegd. Zaterdag en zondag werden
artikelen uitgewerkt, gecorrigeerd en advertenties
gerubriceerd. Wanneer nodig sprong Martje bij.
Zondagavond werd alles naar Woudsend gebracht.
Soms maandagochtend nog een keer voor het
laatste nieuws. “Pappa was nooit thuis”, hoort
Andries de kinderen nog weleens zeggen. “Dat
moat ik ek wol tajaan. Ik hie, tink ik no, ek wolris
tefolle wurk fan it wurk. Dan wolst it te goed
dwaan en wie it wolris frustrearjend dat der
dochs noch flaters ynslûpten. Nettsjinsteande dat
de druk somtiden grut wie ha ik besocht om it nijs
sa goed en betrouber mooglik op te skriuwen”.
De komst van de computer was ook voor Andries
zijn redactionele werkzaamheden een uitkomst.
Ondanks dat hij geen computercursus gevolgd
heeft wist hij zich de techniek eigen te maken.
Het redactieteam werd later uitgebreid. Alie Klein
kwam de gelederen versterken en Truus Rienstra
werd gevraagd voor administratieve ondersteuning.
Andries, inmiddels is hij 75 jaar, kan het nu rustiger
aandoen. Hij blijft correspondent van de
Bolswarder Courant.
Het is niet meer dan vanzelfsprekend om op
gepaste wijze afscheid te nemen van iemand die
bijna 3 decennia lang als redacteur van de
Makkumer Belboei, de belangen van Makkum
heeft behartigd. De oud collega’s waarmee Andries
Quarré jarenlang samengewerkte zorgden voor
gezellig afscheid. Als blijvende herinnering ontving hij een glazen pennenhouder met inscriptie

Makkum, Schans 2

Tegenover haven en aan rand centrum, gelegen goed
onderhouden, vrijstaande woning, zonnige tuin (Z)
+ achterom, 123 m² eigen grond.

Prijs vanaf € 117.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
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
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).
Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 Dentwork,
Praktijk: 0515-541345 / Prive: 0515 543846 / 433448
- 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
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
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, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
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 / b.g.g. 06-20441818

Familieberichten
Zie Ik maak alle dingen nieuw
Openbaring 21:5

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is,
na een veelbewogen leven, rusƟg van ons heen
gegaan onze mem, beppe en oerbeppe

Grietje Boorsma-van der Linde
* 20 oktober 1918
te Makkum

 3 december 2011
te Bolsward

Sinds 17 mei 1986 weduwe van Bonne Boorsma.
Willem en Geertje Boorsma
Jelle en TiƟa
Hilja, Nynke, Symen
Hylke en Hennie
Joël, Christy
Elske en Bart
Yoran, Anne, Aaron
Jacob en Jantsje Boorsma
Elly en Jasper
Iske, Ylsa, Gosse
Bonne en Nienke
Jelte, Hidde
Marja en Bas
Jelle Pieter Boorsma (in liefdevolle herinnering)

Agenda
Vrijdag 9 December
Witmarsum: ANBO in Roskam om 14.00 uur
Rien Andela met bekende liedjes en meezingers

Zaterdag 10 december
Tjerkwerd: Kerstmarkt in het oude ger.kerkje bij
De Hekserij en De Greideblom. Van 10.00-17.00
uur. Verkoop van kerstbomen, kerststukken, kerstdecoratie. Vele ideeën opdoen!! Ook de brocante
theetuin naast het kerkje is geopend!
Bolsward, Hotel de Wijnberg aanvang: 20.00 uur
Friese Theaterproductie. Kredo

Dinsdag 13 December
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant.

Kerkdiensten
Zaterdag 10 December
Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor J v. d. Wal

Zondag 11 December
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Sterenberg

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 9 december om 13.30 uur in de Kapel van
Verpleeghuis Bloemkamp Floridus Campuslaan 1
te Bolsward, (ingang D. Feitamalaan) waarna de
begrafenis zal plaatsvinden in Makkum.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Ds. K M Gerritsen

CorrespondenƟeadres: Hillemalaan 24
9203 PM Drachten

- u op woensdag 7 en donderdag 8 december
niet alleen via www.nutmakkum.nl, maar ook
bij kapsalon Van der Kooij (waagsteeg 5)
kaarten voor het jubileumweekend van het
NUT kunt bestellen!!

Geen bloemen.

Bij mijn vertrek naar zorgcentrum
Huylckenstein in Bolsward, groet ik alle
bekenden en wens u alvast Goede
Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Wist u dat...

- en bij alle jubileumvoorstellingen ook aan de
deur kaarten kunt kopen (zolang er genoeg
plaatsen beschikbaar zijn)!

A.F. Risselada-Visser.

Njoggen moanne hast dy ferstoppe,
waarm en sacht yn ‘e búk fan mem.
Allinne fielber troch dyn skopppen,
mar no kinne wy dy einlings sjen!

Lotteer
Amb
Berne op 25 novimber 2011
Sy weaget 3330 gram
en is 50 sentimeter
Broer Sjoerd & Riny
Kerkstraat 30, 8754 CS Makkum
Broer Sjoerd: 06-25357281
Riny: 06-12032413

Sluis Makkum gesloten
van 12 t/m 16 december
Van maandag 12 t/m vrijdag 16 december 2011
vervangen we de hydraulische cilinders van de
(sluis)deuren van de schutsluis te Makkum.
Scheepsvaart tussen de Makkumer buitenhaven/
het IJsselmeer en de Grote Zijlroede/Panhuyskanaal is van 12 t/m vrijdag 16 december 2011
dan ook niet mogelijk. De stremming is met een
bord aangegeven op de Panhuysbrug te Tjerkwerd en op de Nijhuizumerbrug, zodat vanaf
daar gekozen kan worden voor het alternatief via
sluis Workum. Er is geen stremming voor het
wegverkeer! De werkzaamheden worden in
opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân uitgevoerd door firma Bosch Rexroth bv uit
Drachten. Voor meer informatie kunt u bellen
met Paul van der Brugge via het gemeenteloket
0515-489000.
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Bedankje van Sint
Lieve kinderen, ouders en andere belangstellenden
van Makkum en omstreken,
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 van onder andere het nieuwe
Pietenlied (‘Ja dat is Sint, Sint, Sinterklaas’).
Strooipiet wil nooooit weer Sinterklaas zijn want
hij heeft nog een zeer hoofd van alle pepernoten
die de grotere kinderen naar hem gooiden, zodat
hij van mijn stoel zou gaan op het podium op het
Plein. Bingo vinden de Pieten nog steeds een
leuk spelletje en we letten een beetje op Profpiet,
zodat hij niet weer een nep-robotpiet maakt. Nu
en dan moet ik weer lachen, als ik denk aan dat
leuke toneelstuk van de dramastudenten van het
Frieslandcollege!
Met Sintwilledei zag ik dat er in Makkum een
hele boel handige kinderen zijn, die onder andere
kadootjes in de schoorsteen kunnen gooien, koek
kunnen happen, kunnen zaklopen en een prima
koprol kunnen maken en dus een Pietendiploma
hebben verdiend! Ook zag ik jongeren die vroeger
bij mij op schoot hadden gezeten druk bezig
spelletjes uit te leggen aan de kleintjes (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, samen met al mijn
Pieten en de intochtcommissie (die onze komst
en verblijf in Makkum heeft geregeld) alle vrijwilligers en bedrijven bedanken die er voor gezorgd
hebben dat wij het hier geweldig naar onze zin
hebben gehad!!! Namens ’t hele Pietenkoor 3
keer hieperdepiep hoera, hoera, hoera!!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Gezinspudding, beker 450 ml...................................1.09
Castello Blue Kaas, stuk 150 gram...............................nu 1.99
Versunie Knoflooksaus of Shoarmasaus.............................0.79
Ossenworst, stuk 100 gram.................................................1.39
Lassie Toverrijst, 400 gram......................................nu 99 cent
D.E. Aroma Rood, 250 gram.........................................nu 2.49
Broccoli, 500 gram..................................................nu 79

cent

Dojenne du Commice Handperen, kilo........................99

cent

Heineken Tarwebokbier, 6 flesjes................................voor 2.99
Aanbiedingen geldig van do. 8/12 t.e.m. wo. 14/12

En met de vriendelijke groeten vanuit Spanje,
Sinterklaas

Maandag

Vlugklaar 5 halen / 4 betalen
Profiteer van 8 t/m 10 december
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag

Verse Worst, lekkere kwaliteit, laag geprijsd
Woensdag

Als vanouds....Gehaktdag
Donderdag t/m Zaterdag
Winterkost, vers bereid, goed gevuld en ouderwets lekker.
Per persoon verpakt met worst, sucadelap, speklap.
per portie  5.25
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Wees erbij op de
12e Krystwilledei
Makkum - Zaterdag 17 december zal de 12e
Krystwilledei plaatsvinden op de Markt en op
het Plein. Van 14.00 tot 20.00 kunt u genieten
van glühwein, hapjes, levende kerststal, koor, de
Kerstmarkt en nog veel meer. Dit jaar hoeft u
niet meer naar de oosterburen te rijden om u zich
in een kerstsfeer te wanen. De Krystwilledei is
gevuld met activiteiten voor elke inwoner van
Makkum en omstreken. In en rondom de tent op
het Plein en de Markt staat de Kerstfair opgesteld.
Een markt met kramen die u alles aanbiedt wat
maar met Kerst te maken heeft. Voor kledinginspiratie kijkt u onder het sneupen door naar de
modeshow die verzorgd wordt door Makkumer
ondernemers, o.a. Ziezo, Zilt, Gordon en de Boer
Mocht u een beetje lamlendig worden van het
slenteren dan kunt u uw brein even actief laten
worden door mee te puzzelen aan de Krystwilledei Puzzel Rally. Deze puzzel kunt u oplossen
door bij elke kraam naar 1 of 2 letters te zoeken.
Door de nummers van de letters in de juiste
volgorde te zetten ontstaat er een slagzin. De
slagzin vult u in op het formulier die in de tent
op het Plein te verkrijgen is (vergeet niet uw
naam, adres en telefoonnummer op het formulier
te vermelden). Wanneer u in de tent komt is hier
ook het Rad van Fortuin, (DraaienRad met vele
prijzen!), wanneer u niet mocht puzzelen!!
Zanggroep Nostalgia brengt gezelligheid met
nostalgische liederen. Ze zijn te beluisteren op
de Markt, bij de kerk en in de tent op het Plein.
Wanneer u van deze nostalgische liederen een
weemoedig gevoel krijgt kunt u het Waaggebouw
bezoeken. Hier wordt door de Stichting Ȃld
Makkum verschillende historische diapresentaties
en filmvoorstellingen verzorgd.
De kleine kerstvierders kunnen hun energie kwijt
in de kinderdraaimolen. Ook kunnen ze hun
tekenkunsten laten zien tijdens de kleurplaatwedstrijd. Deze kleurplaten kunnen tot 1 januari
ingeleverd worden. De mooiste platen worden
beloond met een waardebon. Deze zijn te besteden
zijn bij de winkels in Makkum. De prijswinnaars
van de Puzzel Rally en van de kleurplatenwedstrijd zal op 11 januari in Gasterij ‘Hennie Fan
Richt’ bekend worden gemaakt.
Maar uiteraard kan de Krystwilledei niet zonder
een kerststal en een Kerstman. Deze zal samen
met zijn Kerstprinsessen door het dorp rijden.
’s Avonds danst u de kou uit uw benen op de 80’s
muziek van DJ Hendrik de Vries. Om 20.00 zal
hierbij kunt u kijken naar een spetterend vuurwerkshow op het Achterdijkje. Mede mogelijk
gemaakt door de Holle Poarte en Marina
Makkum. Wanneer u nog energie over heeft na
deze activiteiten kunt u nog een of twee of meer
glühweintjes drinken op de Après-ski party op
het Plein.
Tot 17 december op de Krystwilledei in Makkum
Een kerstgroet van de Krystwilledei kommisje
van Ondernemers Vereniging Makkum

SLAGERIJ ATTEMA

Openingsdagen voor Kerst en Oud & Nieuw

Kerst
Dinsdag 20 t/m zaterdag 24 december
zaterdags tot 15 uur GEOPEND

Oud&nieuw
Donderdag 29- en vrijdag 30 december GEOPEND

diverse vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill:
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk
schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes – blindevinken
diverse rollades:
runder - varkens - half om half
ook in kerstverpakking

Fondue & gourmet / steengrill schotels
voor divers aantal personen
In luxe verpakking
diverse worstsoorten:
grillworst – ossenworst – paardenworst – kookworst
leverworst – droge worst – Zeeuws spek
Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325
Harlingerdijk 3/ 8754 EC Makkum
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Drukbezochte Froulju Ferwen Jun in Groencentrum Witmarsum

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

Witmarsum - Net buiten Witmarsum ligt het
Groencentrum Witmarsum. Op 30 november was
het hier vanaf 19.00 uur een drukte van belang.
Het onlangs aangelegde parkeerterrein kon de
grote toestroom van auto’s niet aan. Wie even na
zevenen arriveerde moest langs de kant van de
toegangswegen parkeren. Uit al die auto’s kwamen
uitsluitend vrouwen, een enkele man die hier
voor zijn werk moest zijn daargelaten. Ze waren
allemaal afgekomen waren op de Froulje Ferwen
Jun. Deze avond werd gehouden in de tot fraaie
kerstmarkt omgetoverde kassen van het Groencentrum Witmarsum. Verschillende bedrijven uit
de omgeving stonden met een stand met hun
eigen producten en diensten in het Groencentrum.
Bij de entree werd iedereen ontvangen met
koffie en een petit-four. Daarna kon men zich
naar hartenlust laten verwennen. Het aanbod
was zeer divers, van poetsartikelen tot make-up,
van een kleurenadvies tot een wijnproeverij, maar
ook een zeepketting maken of een stoelmassage.
Bij de schoonmaakartikelen dacht niet meteen
iedereen aan verwennerij. Maar de verkoopster
wist het publiek te vertellen dat het aangename
van haar producten nu juist was dat het schoonmaken er sneller en beter door ging. Zo hou je
natuurlijk wel meer tijd over voor verwennerij!
Voor de kleuradviezen was grote belangstelling.
Een dame zocht samen met de bezoeksters naar
het type dat ze waren. Koel of warm? Een herfst
of wintertype? Voor sommige mensen waarschijnlijk abacadabra, maar voor velen gesneden
koek: de dames die aan de beurt kwamen kregen
een advies over welke kleuren hen het best en
minder leuk staan. De omstanders lieten zich bij
dat adviseren niet onbetuigd.

De sfeer op deze avond was erg prettig. Veel
vrouwen bezochten de avond met een groepje
vriendinnen en hadden zichtbaar plezier. Even
uitrusten kon in de gezellige lounge met een
lekker brandend kacheltje. Dat de wijnproeverij
hier gesitueerd was werkte natuurlijk nog eens
extra sfeerverhogend.
De kerstartikelen werden per kleurgroep gepresenteerd. Roze en paarse versieringen zijn erg in
de mode, maar ook de meer traditionele roodwitte artikelen. Het viel op dat naast de glimmers
en glitters veel natuurlijke materialen aangeboden
werden, zoals robuuste berkenhouten kransen en
andere takkencreaties. Veel versieringen hadden
een hand-made karakter: gebreide kerstballen of
een gevilte kerstslinger. Ook op het gebied van
verlichting was er een enorme keus. De kerstmarkt van Groencentrum Witmarsum laat zich
eigenlijk het best omschrijven als een kleurrijke
bron van inspiratie. Naast de kant-en klare kerstbakjes, kransen en dergelijke was er namelijk
ook veel materiaal waar men zelf mee aan de
slag kan. Veel bezoeksters lieten zich inspireren
en vulden de voorraad kerstmaterialen alvast
aan. Dat leverde bij de kassa nog een lange file
op. Het kon de pret niet drukken: ook hier kwam
het personeel langs met hapjes en drankjes. Bij
het verlaten van de de Froulju Ferwen Jun kreeg
men nog een lekkere bonbon en een leuke
goodie-bag van de deelnemende bedrijven mee
naar huis. De kerstmarkt was natuurlijk niet
alleen voor deze avond ingericht. De komende
weken is hij, ook voor mannen uit Witmarsum
en omstreken, toegankelijk. Wat rustiger dan op
de Froulje Ferwen Jun waarschijnlijk, maar zeer
de moeite waard.
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Bij Jumbo Makkum kopiëren
via USB-stick en Bluetooth!

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


~ Supermarkt benadrukt laagste prijzen ~
Makkum – Jumbo wil de consumenten kennis
laten maken met een nieuwe multifunctionele
printer. Bij Jumbo Makkum kunt u voortaan
naast zwart-wit prints ook kleurenprints maken.
In de winkel is een nieuwe multifunctionele
printer neergezet. De printer combineert uitmuntende afdruk kwaliteit met een uiterst zuinig
verbruik. Naast zwart-wit prints kunt u bij onze
winkel terecht voor het maken van kopieën en
het printen van foto’s of posters. Via uw USBstick en Smartphone drukt u gemakkelijk uw
gewenste materiaal op verschillende formaten
af. Hulp nodig bij het kopiëren, wij helpen u
graag! Graag tot ziens in onze winkel!

vw polo highline
bouwjaar 08-2001, kilometerstand 163dkm, benzine 1.4 16v
opties: AIRCO!!, stuurbekrachtiging, electrische ramen,
centraaldeurvergrendeling, opendak enz enz enz.

Prijs € 3495,info@autobedrijfkamstra.nl

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Totaal Lokaal wil ondernemers
keuzevrijheid bieden
Súdwest-Fryslân perkt de keuzevrijheid van
ondernemers verder in. Anders als in 2011 en in
aanliggende gemeenten kunnen ondernemers in
Súdwest-Fryslân 2012 niet meer kiezen de toeristenbelasting die zij verschuldigd zijn over
recreatiewoningen forfaitair vast te stellen.
Tot en met 2011 konden ondernemers kiezen de
toeristenbelasting voor verhuur van recreatiewoningen per overnachting te registreerden en te
betalen of te kiezen voor een afkoopbedrag, d.w.z.
een forfaitair tarief. Bij het vaststellen van de
verordening toeristenbelasting, tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, legden
GroenLinks en de FNP samen met Totaal Lokaal
een amendement voor. Een amendement, of te wel
een tekstwijziging in de verordening, waardoor
ondernemers ook in 2012 de vrijheid hebben te
kiezen voor een forfaitaire verrekening. Echter
het CDA, de PvdA en de VVD, de coalitiepartijen dus, steunden het College en wilden niets
weten van deze keuzevrijheid.
Is dat niet merkwaardig? Volgens Totaal Lokaal
wel. Immers, ook voor de verhuur van stacaravans,
blijft in 2012 de mogelijkheid bestaan te kiezen
voor een forfaitair tarief. Met name is de opstelling van de VVD onbegrijpelijk. In een duaal
stelsel hoeft een coalitiepartij niet pesé de wethouders te steunen. In dit geval zou het dan ook
voor de hand liggen dat de VVD, de partij die
zegt een partij voor de ondernemers te zijn, het
amendement van de oppositiepartijen steunt.
Totaal Lokaal stelt dat op deze wijze het begrip
duaal in de gemeente Súdwest-Fryslân, dankzij
de VVD, een leeg begrip is geworden. Het
woord duaal dient kennelijk alleen maar voor de
bühne, als puntje bij paaltje komt steunen de
Coalitiepartijen door dik en dun het College.



Bij de Binderij Kerst & Zo
Vind je bijzonder kerstbloemwerk,
zowel beneden als op onze bovenverdieping
Nieuw:
Onze kerstkadobon in luxe verpakking
Het december sfeerboeketje voor  9,95
Sfeerbloemwerk bestellen, even de Binderij bellen, 0515-233266

De
Binderij
bloemen & zo

Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266
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Praktijk voor psychotherapie

Jubileumweekend 200 jaar NUT departement Makkum

W. J. Geerling
Psychotherapist european registered

uur een breakdance workshop in het Multi
Functioneel Centrum. Het centrum van Makkum
wordt die middag beheerst door een Huiskamerfestival waaraan de volgende artiesten deelnemen:
De band Souldada, de cabaretier Ronald Smink,
singer-songwriter Charlie Dée, cabaretgroep LOS,
hoboïste Nynke Jaarsma en meesterverteller Rop
janze. Het jubileumweekend eindigt om 17.00 uur
met een slotfeest en optreden van het duo
Klooster & Van Til in de Prins.

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

Nu het heerlijk avondje is geweest, staat er een
heerlijk weekendje voor de deur! Want in het
weekend van 9-10-11 december viert het Nut
Departement Makkum zijn 200 jarig bestaan. En
u bent van harte uitgenodigd om dit met ons mee
te vieren! Het Jubileumprogramma is zodanig
samengesteld dat er ‘voor ieder wat wils’ is. De
kinderen komen aan bod in de kindervoorstelling,
de oudere kinderen krijgen een breakdance
workshop en voor de volwassenen is er een
lezing, cabaret, klassieke- en lichte muziek, en
theater. En door de locaties, met name tijdens de
het Huiskamerfestival, her en der door Makkum
te verspreiden, hopen we dat het een feest wordt
waarin duidelijk wordt dat het NUT nog steeds,
na 200 jaar, geworteld is in de Makkummer
samenleving!!
Het jubileumweekend begint op vrijdagavond 9
december om 20.00 uur in de doopsgezinde kerk
met een interactieve presentatie “Laat de uitstraling
voor je werken” door image-en stylingsspecialiste
Nelleke Mulder uit Sneek. Op zaterdagmiddag is
er om 15.00 uur een familievoorstelling door
Baukje Fennema in het Multi Functioneel
Centrum, met als titel: ”De Zoete broodjes van
Mare Takke” Zondagmiddag is er vanaf 14.00

Omdat het NUT 200 jaar bestaat kunt u wanneer
u lid bent (of wordt!) een jubileumpasse-partout
kopen voor het vooroorlogse bedrag van 200
stuivers (=€10). Niet-leden betalen per persoon
voor elke voorstelling 200 stuivers, met uitzondering van de familievoorstelling en de breakdance workshop. Daarvoor betaalt u 200 stuivers
per gezin. Meer informatie is te zien op de website: www.nutmakkum.nl. Op deze website kunnen
eveneens de reserveringen gedaan worden. Daarnaast kunt u ook op woensdag 7 en donderdag 8
december kaarten voor het jubileumweekend bij
kapsalon Van der Kooij (waagsteeg 5) bestellen!!
200 Jaar!! Dat is zowaar een heel tijdperk. In
1811 was Napoleon aan de macht in Europa en
overheersten de Fransen Nederland en dus ook
Friesland. En in die tijd, op een winteravond in
december, werd in het pand aan de Voorstraat,
met nu de huisnummers 1-3, het NUT departement
Makkum opgericht. En het grappige is dat Dr
Jansen en zijn vrouw, nog steeds de tafel bezitten
waaraan de notabelen destijds gezeten hebben en
tot dit besluit zijn gekomen.
Het bestuur Nut Departement Makkum.

Brassband ¨Greidebrass¨ speelt op 23é Kerst Zing Mee 2011

eigen foto

Makkum - Op de traditionele Kerst Zing Mee
van d.v. zondag 11 december, in MFC/Sporthal
''Maggenheim'', zal het alom bekende Lemster
Mannenkoor haar vocale medewerking verlenen.
Het koor werd op 11 januari 1965 opgericht en
telt momenteel 122 leden en sinds ongeveer 30
jaar voert de heer Harm van der Meer de directie.
De vaste orgel/piano-begeleider is de heer Jan
Kroeske. Men heeft al vele optredens gedaan,
zowel in binnen- als ook in buitenland. Het koor

heeft een 4-tal CD's en 2 DVD's uitgebracht,
waarvan 1 Kerst-DVD, deze zijn ook in de sporthal te verkrijgen.
De muzikale medewerking wordt verleend door
de brassband ''Greidebrass'', o.l.v. de heer D.Vincken
en de piano-begeleiding is weer als van ouds in
handen van de heer Koos Dreunhuizen. Noteert
u deze avond alvast in uw agenda, in de volgende
edities van de Makkumer Belboei volgt nadere
informatie.
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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 2011

t onz

en o

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2011, diverse acties op touw worden gezet.
PuzzelActie
Van 16 november t/m 21 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 2011, 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.

s do

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.
Prijswinnaar Puzzel 1:
Foekje Roosjen, Makkum

Prijswinnaar Puzzel 2
G E W Baalman-Weits, Pingjum

en sam

ng

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 4 / Belboei no. 1419)
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.

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 7 december 2011

er smo
toel e

on

men ui

e luie s

Wij ko

el
rp me

gev

Opening- en sluitingstijden december
Krystwilledei

zaterdag 17 december

Kerst

vrijdag 23 december

9:00-21:00 uur

zaterdag 24 december

9:00-16:00 uur

zaterdag 31 december

9:00-16:00 uur

Oud&Nieuw
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zeiljachten volledig gebouwd naar eisen en wensen van de klant. De aluminium casco’s worden gemaakt door de cascobouwers van K&M Yachtbuilders. De afbouw
wordt volledig uitbesteed aan zusterbedrijf Kooi Makkum. Daar gaan monteurs en timmermannen met techniek, interieur en exterieur aan de slag. Bij Kooi Makkum
kunnen eigenaren van motor- en zeiljachten tevens terecht voor winterstalling (binnen en buiten), onderhoud, reparatie, refit, afbouw, kranen, schilder- en timmerwerk.
K&M Yachtbuilders en Kooi Makkum zijn gehuisvest in hetzelfde pand, werken zeer nauw samen en worden aangestuurd door dezelfde persoon. Kijk voor meer informatie op www.kmy.nl en www.kooimakkum.nl. Wij zijn per direct op zoek naar een

Magazijnmedewerker (20 uur per week)
De magazijnmedewerker houdt het magazijn op orde en schoon en houdt de grijpvoorraad in de gaten (controleren van aantallen en producten). Je bent een stevige
aanpakker met een opgeruimd karakter en hebt enige kennis/ achtergrond van techniek, materialen en gereedschap. Je bent het liefst 5x 4 uur per dag beschikbaar en
bent resultaatgericht, flexibel en betrouwbaar. Je hebt oog voor detail, kan gedisciplineerd werken en bent het liefst in bezit van rijbewijs B. Affiniteit met de (zeil)jachtbouw
is een pre. Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een mannelijke, oudere werknemer woonachtig in of in de omgeving van Makkum.
Ook gedeeltelijk WAO-/WIA-ers worden uitgenodigd om te reageren.
Daarnaast hebben wij nog enkele andere vacatures open staan:
- Chef werkplaats timmerman
- Voorman elektricien
- Elektricien
- Allround jachtmonteur
Kijk voor meer informatie hierover op www.kmy.nl en www.kooimakkum.nl.
Met je vragen en sollicitatiebrief (incl. CV) kun je terecht bij:
Nynke van der Zee, HR-Adviseur, Personeel@kooimakkum.nl
K&M Yachtbuilders / Kooi Makkum
De Stienplaat 7, 8754 HE Makkum
0515-238888 / www.kmy.nl / www.kooimakkum.nl

ZORGVERZEKERING 2012: VANAF € 99,90 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.
- Basisverzekering vanaf € 99,90 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 9,95 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 8,95 per maand
PLUSPUNTEN:
 10% korting op alle aanvullende verzekeringen
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,
alternatieve geneeswijzen, etc.

 Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Wachtlijstbemiddeling
 Reguliere tandartskosten tot 100%
vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING
VOOR € 104,76 PER MAAND!
GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl
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Wij beginnen met onze winteropruiming….

Makkumse Inge de Boer
behaalt de 4e plaats van de
Dutch Barista Championships

NAJAAR- & WINTER COLLECTIE VAN DE BEKENDE MERKEN

25 - 50 % KORTING
Deze kortingen gelden niet voor basis, party & holiday collectie

‘t Pareltje ... net even iets anders

“Kleine geschenken onderhouden de vriendschap”
Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29 Makkum
0515-232779
pareltje@makkum.nl

* Fryslân * Team Iselmarkust

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.

Kerst en verlichtingshow
Vrijdag 9 en zaterdag 10 december
Versiering, verlichting binnen en buiten.
Nieuw ledkerst verlichting op batterijen.
Decoratie artikelen, spaarlampen en led.
Gloeilampen, ledzaklampen, zakmessen.
Winterprodukten, schaatsen, sleden, zout
[led]Kaarsen, koffiezetapperaten, fohn, mixers,
Magnetrons, enkel elektr kookplaat, en meer

Met acties,extra’s, meer, op is op

Venema dhz en tweewielers
Voorstraat 7 makkum

9.00-21.00 uur en 9.00-18.00 uur
Dus kom voordat het licht uit gaat

eigen foto

De Dutch Barista Championships wordt georganiseerd door de Speciality Coffee Assiociation of
Europe (SCAE) en is een nationaal kampioenschap
op zoek naar de beste barista van Nederland.
Elke deelnemer moet zijn of haar expertise tegenover een 7 koppige jury laten zien door middel
van het bereiden van 4 espresso's, 4 cappuccino's
en 4 signature drinks. Degene met het lekkerste
kopje koffie van Nederland in combinatie met de
juiste baristavaardigheden wint. De drukbezochte
finale was dit jaar in de Ozzo slow coffee bar te
Eindhoven. Er volgden ook nog eens 3000
belangstellenden de wedstrijd per live stream via
de website van de SCAE.
Inge de Boer, eigenaresse van ijssalon-espressobar
Marx O' Larry's in Almere Centrum is gisteren
als vierde geëindigd. Ze gebruikte exclusieve
espressobonen uit El Salvador en Brazilië voor
respectievelijk haar espresso's en cappuccino's.
Voor haar special bereidde ze een espresso
macchiato waarbij het schuim bestond uit een
espuma van verse mango's, rietsuikerwater, munt
en limoen. De winnaar 2011 is de Rotterdammer
Coen van Sprang. Hij gaat Nederland vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap te Wenen.

Kerstconcerten ‘Voor elk
wat wils’ in Tzum en Lollum
Gospelgroep Wake Up en Duo Eaglefield uit
Tzum verzorgen samen met Gemengd koor Nocht
en Wille uit Lollum/Waaxens twee maal een
kerstconcert. De concerten vinden plaats in de
Johanneskerk te Tzum, op vrijdag 16 december
en in de Gereformeerde Kerk te Lollum op zaterdag 17 december. De concerten beginnen beide
om 19.30 uur.
De concerten bieden voor elk wat wils. Wake
Up zorgt voor een variatie aan Nederlands- en
Engelstalige kerstgospels. Eaglefield zingt in het
Fries, Engels en Nederlands, begeleid door
gitaar en fluit. Nocht en Wille presenteert vierstemmige oude en nieuwe koorliederen: dit alles
in warme kerstsfeer. In plaats van entree, wordt
gecollecteerd voor Stichting De Schuilplaats in
Sneek. Deze Stichting ondersteunt thuis- en daklozen in en rond Sneek en begeleidt in geestelijke en praktische zaken, zoals gratis warme
maaltijden.
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
VERMIST

ex-kater met de roepnaam: Dex. voornamelijk
zwart, voor 2 witte sokjes, achter 2 witte kousjes.
Wit lipje,witte bef en een wit 'hartje' op zijn buik.
1,5 jaar oud. Voor het laatst gezien op woensdag16 november in de Leerlooiersstraat.
Graag contact op nemen met 06-28179259. Voor
foto's en meer info, kijk op www.amivedi.nl
VERLOREN

Herenhorloge met leren bandje. omgeving Markt
Makkum. Tel. 0515-231594
GEVONDEN

Kornwerderzand, Sluisweg, 24 oktober: Cypersgrijze kat, waarschijnlijk kater, volwassen. Bange,
schuwe kat. Foto www.amivedi.nl, info Amivedi
Zuid West Friesland.

Kerst op
het Makkumer skûtsje
Ook het Makkumer skûtsje zal dit jaar aanwezig
zijn op de kerstmarkt. Er is een ontzettend leuke
en overheerlijke actie bedacht om geld in te
zamelen voor het racemonster van Makkum. Er
zal weer een zeer enthousiaste ploeg op de markt
aanwezig zijn.
In samenwerking met de JUMBO is er een fantastische actie tot stand gekomen, de verkoop
van heerlijke rode en witte Makkumer skûtsje
wijn. Voor wie van iets sterkers houdt is er de
enige echte Makkumer skûtsje Bitter te koop.
U kunt op de markt uw flessen bestellen en wij
zullen de bestelde flessen voor de kerst bij u aan
huis bezorgen. Zodat u tijdens de kerst kunt
genieten van deze overheerlijke wijn en/of kruidenbitter of het cadeau kunt doen aan vrienden,
familie of relatiegeschenk. Bent u niet aanwezig
op de markt maar wilt u toch graag in het bezit
komen van een van deze unieke drankjes dan
kunt u uw bestelling met naam en adres doorgeven op info@makkumerskutsje.nl
De wijnen kosten € 6 per fles. De Kruidenbitter
€ 14 per fles. De opbrengst komt volledig ten
goede van het skûtsje zodat de Zes gebroeders
volgend seizoen weer tip top aan de start kan
verschijnen en net als in 2011 weer kan zorgen
voor prachtige resultaten waar Makkum trots op
kan zijn!
Ook zijn er weer volop t-shirts te verkrijgen en
tijdens de markt zullen we ook de Makkumer
skûtsjewimpel verkopen. Natuurlijk is het ook
mogelijk om u aan te melden als donateur. Wilt
u even opwarmen in onze kraam of gewoon even
een praatje maken? Dan kunt u dit doen onder
het genot van een overheerlijke kop snert.
Gemaakt door Slagerij Brattinga uit Makkum.

uniGar Horjus

Win ook je aankoopbedrag terug!!

Win bij ons je aankoop bedrag terug. De Autotrack occasion actie is er weer in december
en januari. Hoe werkt het? U koopt bij ons een occasion, u meldt zich online aan bij autotrack dat u een auto bij Garage Horjus heeft gekocht en in februari trekt autotrack één
hoofdprijswinnaar uit alle inzendingen uit Nederland. De hoofdprijswinnaar krijgt het
aankoopbedrag terug wat hij aan z'n nieuwe auto heeft besteed met een maximum van
€ 17.500,- Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen te winnen.

Dus koop nu en win je aankoopbedrag terug!!
Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
www.garagehorjus.nl / verkoop@garagehorjus.nl
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Chr. Muziekvereniging Hosanna uit Wons showt nieuwe aanwinsten!

eigen foto

Advend Zangdienst
Exmorra
m.m.v. zanggroep “Samar” uit Makkum
o.l.v. dirigent Luuk de Vries.
Piano: Mevr.Winkler Vos
Solisten: Sopraan Aukje vd Meer
Bas/bariton: Reinder Jan Postma
Uitvoering: o.a. Klein Kerstoratorium.
Op 11 december, 20.00 uur,
in de Johannes de Doperkerk.
U bent allen van harte welkom!

Nieuw bij Jumbo
Multifunctionele Printer
Kopieeren via
USB – Stick en Bluetooth
voor Foto’s en Posters
zowel zwart-wit als Kleur

Dankzij Stichting tot Nut van de Friesland Bank,
het VSBfonds, het Skanfonds en de opbrengst
van de rommelmarkt hebben wij maar liefst vier
gloednieuwe Kanstul bugels en twee spiksplinternieuwe Holton waldhoorns kunnen aanschaffen!

Met deze nieuwe instrumenten schitteren we met
veel plezier tijdens de repetities en concerten.
Op de foto kunt u het zien. We zijn zeer blij dat
we een beroep mochten doen op de fondsen en
vinden het een plaatsje in de krant waard!

Groots Oudejaarsfeest in Makkum
Nu de vergunning door de gemeente SúdwestFryslân is goedgekeurd kan de organisatie van
een vernieuwde oud en nieuw viering in Makkum
van start gaan. Caravan Us Stek, al voor de achtste
maal de drijvende kracht achter de oudejaarsfeesten in Makkum, belooft een groots feest.
Allereerst de locatie: dit jaar is er gekozen voor
een loods op het terrein van Inprotech aan de
Houtmolen. Dus geen tent meer achter het
Kaatsveld maar een mooi verhard terrein met
een robuuste loods. Dat biedt direct kansen voor
een verbeterde entree en parkeergelegenheid
voor taxi’s.
De loods zelf wordt binnenkort van binnen aangekleed om er een gezellige ruimte van te maken.
Het is een zg. romneyloods en de afmetingen zijn
te vergelijken met een kleine feesttent. Waar de
organisatie de voorgaande jaren een beperkte
ruimte had en daardoor met entreekaartjes werkte

in de voorverkoop is er dit jaar voor iedereen plaats.
Iedereen wil zeggen diegene die het Nieuw-jaar
feestelijk willen beginnen. In Makkum zijn dat
gelukkig altijd nog voldoende om de zaal te vullen.
Vrije entree, een nieuwe locatie en niet onbelangrijk, geen blubber, moet zorgen voor een geslaagd
feest. De DJ’s Jan Wijnia en Cees Jaspers zullen
elkaar afwisselen in het plaatjes draaien en de
crew van Us Stek zorgt weer voor een muzikaal
jaaroverzicht. Voor jong en oud wat wils.
Oudejaarsmiddag kunt u gerust langskomen om
oude foto’s en filmpjes te bekijken van voorgaande feesten of om een oliebol te halen aan de
Houtmolen in Makkum. Vanaf even na twaalf
uur ‘s nachts komen de eerste gasten en barst het
Nieuwjaarsbal los.
Caravan Us Stek Makkum

Kerstmarkt in wooncentrum Avondrust
Op donderdag 15 december van 15.00-21.00 uur
wordt er in wooncentrum Avondrust te Makkum
een gezellige Kerstmarkt georganiseerd. Er zijn
verschillende stands van onder andere de
Makkumer middenstand en hobbyisten die een
divers aanbod van producten te koop aanbieden,
daarnaast kunt u op de foto met de Kerstman. In
restaurant Waerdsicht vindt een loterij plaats
waarvan de opbrengst wordt besteed aan spel-

materiaal voor activiteiten. Vanaf 17.00 uur wordt
er in restaurant tevens erwtensoep verkocht om
direct op te eten en/of om mee te nemen! Rond
18.30 uur wordt deze dag afgesloten met een
optreden van jeugdkorps de Notenkrakers uit
Makkum. Aansluitend (19.30 uur) zingt het koor
Multi Vocaal uit Franeker hun kerstrepertoire.Al
met al zeker de moeite waard om een kijkje te
komen nemen. U bent van harte welkom!

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Knappe overwinning Makkum in Ens
‘De polder’ was Makkum de laatste jaren niet erg
gunstig gezind. Drie seizoenen geleden won Makkum
in Luttelgeest voor het laatst een uitwedstrijd in de
gemeente Noordoostpolder. Tegen de latere degradant
dat seizoen, Tonego, werd op 4 oktober 2008 met
1-2 gewonnen. Nadien volgden louter nederlagen
en gelijkspelen met de wedstrijd tegen Creil vorig
seizoen als onbetwist dieptepunt. Eerder dit seizoen
was Makkum ook al kansloos geweest in Nagele
waar de thuisclub weinig moeite had Makkum naar
een 5-2 nederlaag te spelen. Ondanks de recente
historie waren de vaste supporters van de equipe van
trainer Hylke Schrale ook zaterdag weer present in
Ens.
Na zo’n 75 kilometer asfalt en 200 meter drek
kwamen zij aan op hoofdveld van de plaatselijke
vereniging dat deze middag lastig bleek te bespelen
maar binnen de witte krijtlijnen in ieder geval een
stuk minder drassig was dan erbuiten. Na twee
promoties op rij presteert Ens ook dit seizoen weer
uitstekend. De laatste vier wedstrijden werden allemaal gewonnen met, tot zaterdag, een verdienstelijke
derde plaats als resultaat. Ook Makkum won zijn
laatste 3 wedstrijden en stond, voorafgaande aan de
wedstrijd, als vierde geklasseerd. De aanhangers
van Makkum zullen achteraf blij zijn dat zij ook in
Ens weer present waren. Zij waren namelijk getuige van een bijzonder aardige wedstrijd waarin een
strijdbaar Makkum een, zeker gezien de omstandigheden, heel aardige wedstrijd speelde, veel
kansen afdwong en een verdiende 1-4 overwinning
behaalde. Door alle afwezige verdedigers - behalve
de blessure-gevallen ontbrak zaterdag ook laatste
man Jelle van der Velde vanwege een schorsing was het weer even puzzelen voor trainer Schrale.
Net als tegen NOK nam Jeffrey van der Werf de
honneurs waar als rechtsback terwijl het centrale
verdedigingsduo werd gevormd door Jelle Hiemstra
en de onverslijtbare Gjalt Roorda. Ondanks een
slippertje van eerstgenoemde in beginfase speelde
het duo een prima wedstrijd tegen de dit seizoen
veel scorende spitsen van de thuisclub.
Makkum begon sterk aan de wedstrijd en nadat
spits Daniël Kleiterp al na enkele minuten dichtbij
de openingstreffer was geweest was het niet veel
later de in de eerste helft uitblinkende Jesse Adema
die bij de tweede paal een corner van neef Lennart
binnenkopte en Makkum op een 0-1 voorsprong
zette. Die duurde niet lang. Binnen 3 minuten stond
het alweer gelijk toen Jelle Hiemstra de bal pardoes
in de voeten schoof van spits Gerke Schaap van de
thuisploeg die wel raad wist met het buitenkansje
en, hoewel nog bijna gestuit door keeper Hyltsje
Bosma, Ens als snel weer langszij schoot. In het
vervolg van de eerste helft zochten beide elftallen

waar mogelijk de aanval waardoor de aanhangers
van beide ploegen zich geen moment verveelden.
Met name via de linkerkant was Makkum continu
dreigend en het was dan ook geen verrassing dat
Jesse Adema ook aan de basis stond van Makkums
tweede doelpunt. Na een technisch fraaie aanname
zocht en vond Adema de vrijstaande Feike Melchers
op de rechtervleugel. Diens voorzet op spits Kleiterp
was op maat waarna Makkums aanvoerder de gasten
voor de tweede maal op voorsprong schoot.
Ook in de tweede helft bleef Makkum continu dreigend. Ens knokte voor wat het waard was maar het
lukte de thuisploeg niet om Makkum terug te dringen.
Sterker, na zo’n twintig minuten spelen keek het
tegen een 1-3 achterstand aan. En weer scoorde
Makkum uit een corner, een wapen waaruit het
zowel voor- als na rust opvallend veel kansen
creëerde. Waar de meeste corners van Lennart
Adema bij de tweede paal belandden en daar voor
veel onrust bij de thuisclub zorgden krulde de linkspoot de zoveelste hoekschop via de grabbelende
keeper Assenberg van Eijsden bij de eerste paal in
een keer in de goal. Met een aantal verse krachten
in de ploeg probeerde Ens de aansluittreffer nog
wel te forceren maar in de omschakeling was
Makkum in het restant van de wedstrijd vele malen
gevaarlijker. Het enige wat de ploeg kon worden
verweten is dat het niet iets zorgvuldiger met de
geboden ruimte omging. Met iets meer gogme had
een nog grotere overwinning tot de mogelijkheden
behoord. Nu bleef de schade voor de thuisclub
beperkt tot een 1-4 nederlaag nadat invaller Michel
Nauta vlak voor tijd zowel van binnen- als buiten
de lijnen te horen kreeg dat hij toch echt zelf moest
schieten in plaats van afspelen, goed naar alle
adviezen luisterde en de bal hard en droog in de
verre hoek schoot.
Door de ruime overwinning heeft Makkum de
derde plaats op de ranglijst overgenomen van Ens
terwijl het tevens aan de leiding gaat in de strijd om
de tweede periode. Aanstaande zaterdag speelt de
ploeg de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis
tegen Delfstrahuizen. De als elfde geklasseerde
withemden presteren dit seizoen wisselvallig en
hebben inmiddels de snelle Lukie Jetten weer van
stal gehaald in een poging het tij te keren. Op sportpark De Braak wordt afgetrapt om 15.00 uur.
Tweeënhalf uur eerder speelt Makkum 2 de ‘voorwedstrijd’ tegen Veenwouden 2. Het team van Kurt
Jansen en Makkums nieuwe erelid Nico Altena
deed voor de zoveelste keer dit seizoen van zich
spreken door de uitwedstrijd tegen koploper
Heerenveense Boys 2 verdienstelijk met 1-1 gelijk
te spelen. Ook bij ‘it twadde’ wordt zaterdag veel
publiek verwacht.

PSV de Halsbânruters
Arum 26 november
Tanya Kooistra kwam hier uit met Bright in de
klasse L1.In de 1e proef won zij de 3e prijs met 191
punten en in de 2e proef won zij de 1e prijs met 198
punten samen goed voor 3 winstpunten. Met Blitser
kwam Tanya ook in deze klasse uit.In de 1e proef
won zij de 1e prijs met 201 punten en in de 2e proef
nam zij de 3e prijs mee met 193 punten ook samen
3 winstpunten bij te tellen. Met haar paard Amon
kwam zij uit in de klasse M1.In de 1e proef won zij
de 2e prijs met 191 punten en in de 2e proef de 1e
prijs met 190 punten samen goed voor 2 winstpunten.

Oenkerk 3 december selectie L2 dressuur.
Yvonne Philipse kwam uit in de klasse L2 met Be
Cool Men en won in de 1e proef de 3e prijs met
188 punten. In de 2e proef won zij de 1e prijs met
194 punten samen goed voor 2 winstpunten. De 1e
proef was de proef voor de selectie voor de Friese
kampioenschappen in Februari a.s. Bobbie Ydema
kwam met Caramba aan de start en won in de 1e
proef de 1e prijs met 198 punten. Ook in de 2e
proef won zij de 1e prijs met 194 punten ex equo
met Yvonne.Bobbie kan dus weer 3 winstpunten
bijtellen.

Gasterij
Hennie fan Richt
1é en 2é Kerstdag
Zijn wij geopend
vanaf 14.00 uur
Kerstmenu
op aanvraag
Telefoon:
0515-232921
0651507937
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Voetbalprogramma
Zaterdag 10 december
Makkum 1 - Delfstrahuizen 1
Makkum 2 - Veenwouden SC 2
Makkum 4 - ONS Sneek 6
Jubbega A1 - Makkum A1
Heeg B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Blauw Wit '34 C2
Heerenveen D3 - Makkum D1
Blauwhuis E1 - Makkum E1

15:00
12:30
14:30
14:00
9:00
10:30
10:15
10:00

Voetbaluitslagen
Zaterdag 3 december
Ens 1 - Makkum 1
Heerenveense Boys 2 - Makkum 2
Oudehaske 5 - Makkum 4
Makkum A1 - Workum A1
Makkum B1 - AVV B1G
Frisia C3 - Makkum C1
Makkum D1 - Franeker SC D1
RES F1 - Makkum F1
Blauwhuis F3 - Makkum F3

1-4
1-1
4-1
0-1
12 - 1
2-3
2-4
0-6
7-2

Volleybalprogramma
Vrijdag 9 december
19.45
20.15
20.30
21.30
21.30
21.30
21.30

S.V.W. MC 2 - Makkum MC 1
Makkum MA 1 - DBS MA 1
Makkum DS 1 - De Roeken/DVC DS 1
s.c. de Wâlde DS 1 - Makkum DS 2
Molkwar DS 1 - Makkum DS 3
Makkum DS 4 - vc Bolsward DS 8
VC Sneek HC 4 - Makkum HS 1

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl.
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden
te voorkomen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Antieke dekenkist met plat deksel € 175,- Tv
Tafel grijskunststof met twee glazen bladen € 25,Tel.nr: 0515-575756
Televisie met afst. bediening € 20,- Stofzuiger
Miele geen slang in g.staat € 10,- Motorkap
Peugeot 309 kleur zwart € 25,- Schaatsen maat 44
€ 20,- Brievenbus Groen € 15,- Tel.nr: 0643023470
Batavus Gabana meisjesfiets 24 inch Met handremmen en terug trap rem Incl. fietstassen en slot
Er moet een nieuwe voorlamp op € 20 BOBIKE
fietsstoeltje voor voorop de fiets Incl. dubbele
montage klos voor evt. een windscherm 3-punts
gordel en voetensteunen Z.G.A.N. €20 "Easy
Glider" Zandstra Maat M (32 - 36) 2 winters mee
geschaatst Z.G.A.N. € 15 0515-233098
VOERWORTELS gewassen 25 kg in een zak a
E 5,00 ARUM TELF 06- 20934356
T.e.a.b., sneeuwkettingen nooit gebruikt type Y
080, geschikt voor bandenmaat, 215/60 x 14,
215/50 x 16, 225/50 x 15, 225/55 x 14 enz. voor
inlichtingen tel. nr.0515231235 of 0610742074.
Gebruikte, maar nog zeer (!) goede kinderkamer.
Echt nauwelijks gebruikssporen. Het gaat om een
ledikant (strak / blank hout) met lattenbodem en
matras en een bijpassende commode met ruim
blad en veel opbergruimte + plank. Verder hebben
we: aankleedkussen, babybadje van Bebe Jou en
luieremmer (beide crèmekleurig), hemeltje voor
bij het ledikant, een super mooie box (donker
hout, grote lade en op wieltjes), wipstoel, rode
voetenzak en een maxi Cosi. Voor foto's zie
Marktplaats. Prijs notk. Tel.nr.: 0515-233700.

De Pieten zijn moe maar voldaan, met de Sint weer naar Spanje gegaan.

Kerst-Nieuwjaarswensen 2011
Makkum - Woensdag 21 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
2012 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.

Prachtige zelfgemaakte kerstkaarten en andere
wenskaarten. En zit er niet bij wat U zoekt maak
ik dat graag voor U de prijs is 3 kaarten voor
€ 5.00 en per stuk € 2.00 0515-795183
UNICEF (kerst)kaarten bij:
Siepie Elgersma, tel. 0515-231735
Aukje Genee, tel. 0515-232276
Reino Elzinga, tel. 0515-231923
paardrijlaarzen mt 38 €5,= paardrijbroek mt 164
beige en mt 176 blauw €5,= per stuk, paardrijcap
52-55 cm €15,= radiator br 60 x hoog 65 cm€10,=
thermopane glas br 76 x hoog 1.18 cm€10,= 2
pers bungalowtent met sl.cabine met droogloopmat€50.= camping gasstel 2 pits met potten en
toebehoren €20,= Bosch trimmer 280 watt €7,=
Skeelers (bauer) mt 38,5 wielen zitten er los bij
€25,= telefoon: 0517-531371

SFEERVOL EN KINDVRIENDELIJK

Reserveer nu voor
1e of 2e kerstdag!
Kerstkeuzemenu à € 39,75 p.p.
Blijft u thuis? Bestel dan èèn
van onze vers gemaakte salades!
Kijk voor de prijzen op onze website.
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

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: Ab v/d Meer.
Dit geldt ook voor de Kerst-Nieuwjaarswens
van de zakelijke adverteerders.
De advertenties kunnen aangeleverd worden per
e-mail: belboei@makkum.nl
telefonische info: 06-47203353
Ook kunt u de kerst/nieuwjaarswens bezorgen
op de Kleiweg 2, 8754 BV Makkum.
Advertenties kunnen opgeven worden tot
en met 14 december 2010.

