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Familie Nadema geniet van limousine-service
van Taxi van der Bles
Door Judith van Lavieren
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum – Ruim vijftien jaar heeft Jan Nadema
uit Makkum voor de firma Damen (voorheen
Amels) in Polen gewerkt. Voor het vervoer van
en naar de luchthaven Schiphol maakte hij altijd
gebruik van een taxi van Van der Bles. Afgelopen
donderdag 22 november was het de laatste keer
dat ons lokale taxibedrijf het vervoer mocht verzorgen: Jan Nadema gaat namelijk met de VUT!
René van der Bles maakte van deze laatste rit
iets bijzonders. Hij bood de familie Nadema zijn
limousine-service aan. Aan het begin van de
avond werden echtgenote Jannie, dochter Simone
en 6 familieleden opgehaald bij de woning van
Jan en Jannie Nadema. In de super-de-luxe
limousine met lederen bekleding, waarin dus 8
personen plaats kunnen nemen, werden zij onder
een sterrenhemelplafond naar Schiphol gebracht,
ondertussen genietend van een lekker drankje uit
de bar en een muziekje, onderwijl turend naar de
5 lcd beeldschermen.
Op de luchthaven vertoefden de heren nog in de
limo, terwijl Jannie en Simone Jan ophaalden.
Die vond het ontzettend leuk dat ze er waren.
”Maar hoe bin jim hjir, yn’e taxi?” Toen die taxi

een Chrysler 300 C limousine bleek te zijn, die
bovendien vol bleek te zitten met familie, was de
verrassing compleet. Aan boord ging de champagne open en werd er geproost op het begin van
het pensioen. Tegen tienen gleed de limousine
Makkum weer binnen. De familieleden schoten
hier allemaal een t-shirt aan met een letter erop
en nadat iedereen op de goede plaats stond,
vormden zij samen het woord PENSIOEN. Als
echte sterren lieten Jan en Jannie zich zittend in
de limousine fotograferen.
Gelukkig is de limousine-service niet alleen als
bijzondere schiphol-service inzetbaar. Zo is het
inhuren van de limousine ook zeer geschikt ter
gelegenheid van een huwelijksaanzoek, vrijgezellenfeest of huwelijk of zakelijk als v.i.p.- vervoer of een bedrijfsfeest. Maar je steelt natuurlijk ook de show als je bij je examenfeest of
sweet-sixteen arriveert in een limousine die
voorzien is van lamborghini-deuren…..
Wie zich ook een keer zo lekker luxe wil laten
vervoeren kan naar de all-in prijs informeren bij
Taxibedrijf van der Bles, telefoonnummer 0515232222 of www.taxivanderbles.nl

Makkum, It Gruthof

Nieuw en geïsoleerd bedrijvenverzamelgebouw (totaal 980 m²)
met betonvloer en grote sectionaaldeur (± 6.00 x 5.00 m).
Units v.a. 210 m², per direct beschikbaar!

Huurprijs vanaf € 35,- per m²

Makkum Bedankt!
Iedereen die zich heeft ingezet voor onze Super
Zondag wordt ontzettend geweldig bedankt!
Het is onmogelijk iedereen bij naam te noemen,
vandaar dit berichtje voor jullie allemaal. Zo

kun je maar weer zien, waar een klein dorp
groot in kan zijn…. Volop samenwerking!
Makkum we zijn trots op je!

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
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 om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Dentwork, Praktijk 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

Familieberichten
In plaats van kaarten
Liefhebben is loslaten,
hoe moeilijk dat ook is.
Door onze tranen heen,
sluipt de glimlach van de herinnering.
Met veel verdriet, maar dankbaar voor haar
liefde en zorg, heb ik mijn lieve moeder los
moeten laten.

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, heit en pake

Sipke Horjus
Betuigen wij U onze oprechte dank
Marie Horjus – Hogeboom
Kinderen en kleinkinderen

Jacoba van der Spoel-Douma
Cobi
* 10 juni 1931
Sneek

 20 november 2012
Sneek

Sinds 11 september 2008 weduwe
van Gabe van der Spoel.

Makkum: Anita van der Spoel
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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk 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, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

We hebben op maandag 26 november j.l in
besloten kring haar leven herdacht, waarna de
begrafenis heeft plaatsgevonden op de algemene
begraafplaats te Sneek.
Correspondentieadres: Estrikwerk 11
8754 BW Makkum.

Scheepke onder Jezus hoede.
Met verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor
ons heeŌ betekend, laten wij u weten dat van ons
is heengegaan onze vader, schoonvader en pake

Johan Vrolijk
* 9 juni 1923
Oudega-W

 23 november 2012
Makkum

Wie had dat ooit gedacht
De ooievaar heeft mijn broertje

Cody Lee Tan
gebracht

Sinds 16 april 1991 weduwnaar
van Sijbrigje de Vries.

Uit naam van kinderen en kleinkinderen.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 29 november om 13.30 uur in de
Van Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.
Aansluitend aan de dienst zal om 15.00 uur de
cremaƟeplechƟgheid plaatsvinden in crematorium
Sneek, Harinxmalaan 1 te Sneek.
CorrespondenƟeadres: Aukje Vrolijk
Lieuwkemastraat 8
8754 BM Makkum
Mochten wij iemand vergeten zijn met het sturen
van een rouwkaart, dan kan deze advertenƟe als
zodanig worden beschouwd.

Geboren op 19 november 2012
3870 gram - 53 cm lang
Marlies, Denny & Tommy Julian
Markt 23, 8754 CM Makkum
Marlies 06-30424285
Denny 06-17016433
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Agenda
Vrijdag 30 november:
Bibliotheek Makkum: Verkoop UNICEF-(kerst)
kaarten. Tijdstip: 14.00 – 18.00 uur
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Zurich – GAIVS in HCR De Steenen Man
aanvang: 20.30 uur

Zondag 2 december:
Schraard – Concert in kerk, aanvang: 15.30 uur

Dinsdag 4 december:
Makkum - Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Pastor G Visser
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Makkum – Min. Mienskip, 10.00 uur
Gezamenlijke dienst

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Vanille Yoghurt, 1 liter......................1.39
Palingworst.................................per pakje 25

cent korting

Kroon Boeren Leverworst, 250 gram..........................99

cent

D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram...........................2 voor 4.80
Hak Groentenconserven, 370 ml, diverse soorten........69

cent

Heinz Top Down Tomaten Ketchup, 605 ml..............voor 1.89
Dreft Afwasmiddel Original, 450 ml...........van 2.05 voor 1.59

Wist u dat...

Aanbiedingen geldig van do. 29/12 t.e.m. wo. 5/12

Cor Rumondor uit makkum is gekozen uit 200
deelnemers die mee mogen doen aan muse een
expostie in het fries museum

Maandag Vlugklaar

Donderdag t/m zaterdag

5 Halen / 4 Betalen

Boerenkool + Worst
400 gram

Dinsdag Verse Worst
Profiteer van 29 november t/m 1 december
van dit smakelijke voordeel

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2,95
2,75
2,75
2,95

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen
+ Hachee
300 gram

Per portie

5,25
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Kerst Zing Mee zondag 9 december

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
eigen foto

Chr.Mannenkoor "Pro Rege" uit Dokkum, zingt op 24e Kerst Zing Mee 2012.
Makkum - Op de traditionele Kerst Zing Mee
van zondag 9 december, in MFC "Maggenheim",
zal het Chr. Mannenkoor "Pro Rege" uit Dokkum
de vocale medewerking verlenen. Het koor werd
opgericht in 1965 en telt momenteel 85 leden,
sinds 1997 voert de heer Dirk Norbruis de directie.
Men heeft vele optredens gedaan, zowel in
kerken en gebouwen, als bij radio en T.V. Het
koor heeft ook enige CD's en DVD's uitgebracht

en deze zijn ook in de sporthal te verkrijgen. De
muzikale medewerking wordt weer verleend
door de brassband "Greidebrass", o.l.v. de heer
D.Vincken en de pianobegeleiding is weer in
handen van de heer Koos Dreunhuizen. Noteert u
deze avond in uw agenda, in de volgende editie van
de Makkumer Belboei volgt nadere informatie.
Dus zondagavond 9 december om 19.30 uur
grote Kerst Zing Mee in de sporthal.

2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

Concert Protestantse Kerk Schraard
Zondag 2 december 15.30 uur
Op het adventsconcert dat zondag 2 december
om 15.30 uur in de kerk van Schraard gegeven
wordt, is muziek in verschillende bezettingen te
horen. Er staan werken voor strijkkwartet, voor
zang en strijkkwartet en a cappella koorwerken
op het programma. Een strijkkwartet en enkele
koorliederen gaan in première. Alle composities
zijn geschreven door Pieter Bakker uit Schraard.
De tekstkeuze staat in het teken van de advent.
Aan het begin van het kerkelijk jaar is de blik op
de toekomst gericht. Naast teksten van dichters
uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, zoals Jan Luyken en Dirk Raphaëlsz
Camphuijsen, is gekozen voor teksten van de

drie socialistische dichters Pieter Jelles Troelstra,
C.S. Adama van Scheltema en A. van Collem.
De uitvoering is in handen van zangeres Netty
Otter, het Alauda Kwartet, gemengd koor De
Lofstem en dirigent Sjoukje van der Land.

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

De beroepsmusici die hun medewerking aan dit
concert verlenen hebben stuk voor stuk een
indrukwekkende staat van dienst. Het koor staat
bekend om zijn mooie klank. De organisatie
rekent dan ook op een geslaagd concert waar
iedereen met plezier en aandacht naar zal
luisteren. Het concert duurt ongeveer een uur.
Er is geen pauze. De toegang is vrij.

Verkoop UNICEF-kaarten op vrijdag 30 november
in de bibliotheek
Stel dat u op straat een kind ziet dat in nood is,
dan helpt u ongetwijfeld. Stel dat wij u vragen
om een kind dat wat verder weg woont te helpen.
En we vertellen erbij dat dit kind het zonder uw
hulp waarschijnlijk niet redt. Wat doet u dan?
Wij denken dat u helpt. En dat vinden we
fantastisch. Want dankzij uw steun aan ons werk
verbeteren en redden wij kinderlevens, elke dag
in meer dan 150 landen.

Eén van de manieren waarop u het werk van
UNICEF kunt steunen, is door leuke (kerst)
kaarten te kopen. Vrijdag 30 november a.s.,
’s middags van 14.00 – 18.00 uur, is er een stand
in de bibliotheek van Makkum, waar een vrijwilligster van UNICEF u te woord kan staan.
Namens alle kinderen die door UNICEF geholpen worden, alvast HARTELIJK DANK!

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 28 november 2012

Sintwilledei 2012

* 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

Makkum – Sintwilledei zorgde ook dit jaar
weer voor veel gezelligheid. Voor de kinderen
was er een mijtertjes-speurtocht uitgezet. Om de
antwoorden op hun blaadje in te kunnen vullen
moesten de deelnemers langs alle winkels in
het centrum van Makkum. De vragen stonden
namelijk aangeplakt in de etalages. Sinterklaas
en zijn Pieten waren er ook. Voor zover ons
bekend deden ze niet aan de speurtocht mee
maar brachten ze wel aan iedere winkel een kort
bezoekje. Op het Plein zorgde de met zorg
geselecteerde Sinterklaasmuziek van DJ Keimpe
voor een vrolijke sfeer. DJ Keimpe en consorten
werden, net als de andere medewerkers, door
dames van een mobiele Sinterklaascatering van
warme drankjes voorzien. De drumband ging
nog even langs bij het letterspel in de bibliotheek. Ze ontweken daarmee mooi de kleine file
die ontstaan was bij het schminken bij kapsalon
Hoeksema. Door het feestelijke getrommel ligt
er nu geen stofje meer op de boeken!
Nadat Sinterklaas nog een meet-and-greet verzorgd
had in café De Zwaan vertrok hij naar Avondrust,
vergezeld door de Hoofdpiet. Zo’n 45 bewoners
hadden zich verzameld in het restaurant. Het
duurde echter even voor Sinterklaas zijn pietenploeg weer compleet had. Om vier uur waren
ook de laatste twee pieten gearriveerd en kon
Sinterklaas op de accordeonmuziek van Corrie

Door Judith van Lavieren

Koornstra binnenschrijden. Na een welkomstwoord van Afke van Avondrust en een korte
toespraak van Sinterklaas werd er gevraagd wie
van de bewoners een lied ten gehore wilden
brengen. De dames Tymstra en Feenstra zongen
voor de Sint. It liket “The Voice of Avondrust”
wol”, merkte de hoofdpiet vol bewondering op.
Ondertussen was Jan Werkhoven gearriveerd en
benutten de Pieten de mogelijkheid om zelf even
in de belangstelling te staan. Onze persfotograaf
stond spontaan zijn bril af toen bleek dat een van
de Pieten aan een leesbril toe was. De bril voldeed echter niet en werd vervangen door de bril
van een mevrouw uit het publiek. Toen lukte het
dan toch om drie mooie Friese Sinterklaasversjes
ten gehore te brengen.
Inmiddels had zich nog een jonge zangeres
gemeld om een liedje te zingen. Nadat Chantal
“Zie ginds komt de stoomboot gezongen had”,
kreeg ze een welverdiend daverend applaus.
Sinterklaas en zijn Pieten maakten nog een rondje
door de zaal en spraken met alle oude bekenden.
Zo hoor je nog eens wat natuurlijk. Na enige tijd
meldde Sinterklaas dat er nog een ander lied
gezongen moest worden. Het was hem ter ore
gekomen dat mevrouw de Witte dit weekend jarig
was, waarop Corrie Koornstra ”Lang zal ze leven”
inzette. Na een uurtje vertrok Sinterklaas op de
klanken van de evergreen” Dag Sinterklaasje”.

GAIVS op muzikaal oorlogspad

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Na maanden in de oefenruimteloopgraven is
GAIVS klaar voor een winteroffensief. Gewapend
met nieuwe Neandertalige smartrocklappen zijn
de heren op alles voorbereid. Of van het publiek
hetzelfde gezegd kan worden is nog maar de
vraag. Dat kan in ieder geval rekenen op een
wervelend optreden waarbij geen vierkante
centimeter van het podium door hoofdman Tjerk
Bruinsma ongemoeid zal worden gelaten. Stuur
deze man een mijnenveld in en de kust is in no

time veilig. Maar er wordt niet alleen met grof
geschut geschoten; GAIVS (spreek uit 'gajes')
laat ook zeker z'n gevoelige kant zien. Dus jankvodden mee!
De aanval op muziekminnend Friesland wordt
ingezet op vrijdag 30 november in De Steenen
Man in Zurich. Vanaf 20:30 uur kan men, al of
niet in camouflage, de zaal betreden.
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Superzondag
Makkum - Zondag 25 november 2012 een dag
waar velen naar hebben uitgekeken. Een bijzondere
dag omdat ondernemend Makkum op deze dag zijn
kracht toont aan een ieder die het wil horen en zien!
Om 13.00 uur was het een drukte van belang bij
De Waag in Makkum. Burgemeester Hayo Apotheker
van de gemeente Súdwest-Fryslân, opende zondag
alle nieuwe ondernemingen in Makkum. ‘Super
zondag in Makkum’. Met deze woorden begon
burgemeester Apotheker zijn toespraak. Makkum de
12de stad van Friesland. Hij noemde het centrum
van Makkum de PC Hooftstraat. Na al deze lovende
woorden voor ondernemend Makkum werd de
champagnefles ontkurkt. Samen met de voorzitter
van de ondernemersvereniging en de voorzitter van
het Plaatselijk Belang van Makkum werd er een
toast uitgebracht. De burgemeester besloot zijn
toespraak met de woorden: ‘Het succes van ondernemen is slim denken, het te doen en weten waar je
goed in bent’. Met de ‘Makkumer bile’, die overhandigd werd door Otto Gielstra, sneed de burgemeester het lint door.
Het vervolg was een wandeling van een uur langs
alle nieuwe en vernieuwde ondernemingen. Aan
Thomas Groeneveld de eer om de burgemeester en
belangstellenden langs de ondernemingen te leiden.
Voor u als lezer van de Makkumer Belboei, alle
nieuwe en vernieuwde ondernemingen op een rij
gezet; Museum De Waag, Vis per mare, Tourist
information, Kapsalon van Brigit Huiskens, Shiatsu
praktijk van Gerrie Selak, DA drogisterij en parfumerie Fizel, Rinia Fietsen, Kapsalon Nynke-beauty,
Súdwester winkel voor scheepsbenodigdheden,
Pop up galerij van Thilda Adema, Masije wonen en
lifestyle, de Makkumer bibliotheek, Van Nuyen
hoeden, kookwinkel Peper & Zout, Beauty centrum
De Mar, Sportkleding Feddie de Boer, Belle Fleur,
de 4 nieuwe appartementen gelegen aan de Ds.L.
Touwenlaan en de Bleekstraat, Watson & Co hebsels
en woonerie en Vera Bride bruidsgroothandel. Bij de
laatstgenoemde onderneming stonden er 23 bruidjes
de burgemeester met zijn gevolg op te wachten.
Bij de Doopsgezinde Kerk aangekomen gingen we
zoals Thomas Groeneveld het uitdrukte “van de
afsluiting van de opening naar de opening van de
afsluiting”. Burgemeester Apotheker werd hier
verwelkomd door Bonne Sietzema van Sietzema
Bouw. Bonne liet de burgemeester symbolisch de
gaskraan afsluiten. Dankzij de 8 zonnepanelen die
door Sietzema Bouw geplaatst zijn, is er geen gas
meer nodig voor de verwarming van het Makkumer
kasteeltje. Sietzema benadrukt dat het een moedige
investering van de Doopsgezinde Kerk is geweest.
Duurzaam in de zin van energiebesparend maar
ook duurzaam in de zin van het behouden van dit
prachtige kerkje als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Voor de kerk stond de caddy van taxibedrijf
van der Bles geparkeerd.’ Van der Bles rijdt op
biogas’ staat er op te lezen. Biogas wordt geproduceerd
uit afval en paste dus mooi bij het duurzaamheidsthema van het kasteeltje.
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in Makkum
Door Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren en Jetze Genee

De aankleding van de kerk was verzorgd door Renata
Kattenberg van Atelier Zeeblauw en Patty Focke
van Fock Design. Duurzaamheid betekent voor hen
het maken van (gebruiks)voorwerpen van alledaagse
materialen en (schoon) afval . Het boeket in de hal
bestond volledig uit gerecyclede materialen. Daarnaast waren een kapstok-wandbord met kledinghangers en een schaal gemaakt van kleurpotloden
te bewonderen.
Rein Attema was voor Las en Constructiebedrijf
Buwalda aanwezig. Zij presenteerden het zogenaamde zonstation. Dit is een paal met twee zonnepanelen. Het valt te omschrijven als een openbaar
stopcontact, wat overal in de publieke ruimte toepasbaar is. Ook heeft men een concept voor met
zonnepalen overdekte parkeerterreinen. Reeds bezette
ruimte wordt zo duurzaam gemaakt.
De groep Makkum Aantrekkelijk Duurzaam
verzorgde de biologische catering. Zij waren in een
zeer feestelijke stemming want de dag ervoor
hadden zij een prijs gewonnen van 20.000 euro.
Het Groen Dichterbij Icoonproject had dit jaar landelijk 600 inzendingen. MAD behoorde tot de
groep van 31 genomineerden die waren uitgenodigd
waren om zich in Amersfoort aan de jury te presenteren. Zij sleepten de prijs in de wacht met hun plan
om een moes- en kruidentuin bij verzorgingscentrum Avondrust aan te leggen.
Na de ronde door Makkum zocht het gezelschap
een plekje langs de catwalk in de Kerkststraat.
Vanaf 14.00 werd hier ruim een uur lang de koopwaar van diverse ondernemers getoond. Als model
kon uw redacteur van heel dichtbij de sfeer proeven. Vanuit het winkelpand van de Boer werden de
modellen de rode loper op gestuurd. Dames en
heren getooid met tassen, sieraden, snoepgoed,
fietsen, hoeden, jurken en kostuums en tenslotte
ook de 23 bruiden met één dolgelukkige bruidegom
trotseerden de stormwind op de rode loper. Na de
start kwam het winkelend publiek mede door
Catwalk Speaker Wiebe Visser voltallig de
Kerkstraat bemannen. Zo ontstond er een haag van
publiek (ca. 350 toeschouwers) voor de modellen.
De muziek van DJKees, Sinterklaas met twee pieten en het visbakken door het vishok zorgde voor
een ludieke sfeer. Dat het niet alleen bij kijken
bleef blijkt uit het de verkoop van een hoed van
VanNuyen tijdens het lopen van de rode loper. Het
schreien van de bruiden hand in hand met
Sinterklaas gaf toch unieke beelden en niet minder
spectaculair was de naaldhakkenrace na afloop.
Hakken in maat 47 zie je niet zo vaak en nog
minder vaak, gevuld door volwassen mannen.
Na afloop van de superzondagmiddag in de PC
Hoofdstraat van Fryslân hakkenbal in de Zwaan
onder begeleiding van de Makkumer Bluesbrothers.
Een stormachtig begin voor veel leuke initiatieven
en jonge middenstanders. Reden genoeg om later
nog eens rustig alle middenstanders een bezoekje te
brengen.
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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 2012
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint

llen in Mak

en Kerst maanden November-December 2012, diverse acties op touw worden gezet.
PuzzelActie
Van 28 november t/m 19 december zal er vier 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 2012, worden besteed.

n verbo

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.

as, lopend.
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

us u k

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.

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 1 / Belboei no. 1470)
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.

opend,
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Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas

Donderdag 29 november 9.00 - 20.30 uur
Vrijdag 30 november
9.00 - 20.30 uur

Krystwilledei

Zaterdag 22 december

9.00 - 20.00 uur

Kerst

Vrijdag 21 december

9.00 - 21.00 uur

Oud&Nieuw

Maandag 31 december

9.00 - 17.00 uur
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Kerstconcert Frysk Jeugd Fanfare Orkest in samenwerking met Iris Kroes
Voor het kerstconcert heeft het FJFO een
speciale gast in hun midden: Iris Kroes. Iris
Kroes verkreeg nationale bekendheid doordat zij
het tweede seizoen van The Voice Of Holland
heeft gewonnen. Naast haar grote zangtalent, is
Iris Kroes bekend om haar prachtige harpspel.
Deze werd beloond op 27 maart 2012, toen Iris
de “Dutch Harp Award” uitgereikt kreeg. Nadat
een aantal covers als Listen To Your Heart en
Nothing Else Matters lang in de Single Top 100
hebben gestaan, stormde haar eerste officiële
single, I Can’t Make You Love Me, de
Nederlandse Top 40 begin dit jaar binnen. Haar
debuutalbum, First, is twee maanden geleden
uitgekomen en belooft veel goeds. Leden en
dirigent van het Frysk Jeugd Fanfare Orkest
verwachten dat de samenwerking tussen hen als
jonge, sprankelende muzikanten en Iris Kroes
voor een sfeervolle avond zal zorgen.

eigen foto

Makkum - Op vrijdagavond 21 december zal
het Frysk Jeugd Fanfare Orkest een kerstconcert
verzorgen. Het FJFO is opgericht in 1997 met
het doel jonge muzikanten uit heel Friesland
ervaring te laten opdoen met fanfaremuziek. Het
Frysk Jeugd Fanfare Orkest bestaat uit 40

enthousiaste muzikanten tussen de 13 en 24 jaar.
Om de twee weken komen de leden bij elkaar
om te repeteren. Het FJFO staat onder leiding
van dirigent Syde van der ploeg. Samen met hem
werken de leden enthousiast aan de vaak uitdagende muziekstukken vol verrassingen.

Het concert zal plaatsvinden in de Doniakerk te
Makkum, en begint om 20.00 uur. Kaarten zijn
zowel verkrijgbaar in de voorverkoop als aan de
deur. De kaarten kosten €10 per stuk, en voor
donateurs en kinderen t/m 12 jaar €7,50 per stuk.
Om zeker te zijn van een plaatsje, kunt u voor de
voorverkoop bellen naar: 06-46425711.
Graag tot ziens op vrijdagavond 21 december!

vw golf 1.4 16 v

vw polo 1.4 16 v

vw polo 1.4 mpi

benzine, 185.000 km, Zwart, Apk 23-11-2013
centrale deurvegrendeling, abs, stuurbekrachtiging
Airbaqs, Lichtmetale velgen

benzine, 2000, Km 139584, Licht blauw, Apk 06-08-2013
elektrische ramen, centrale deurvegrendeling
Abs, airbaqs

benzine, 2000, km 184317, Groen
elektrische ramen, centrale deurvergrendeling
abs, Airbaqs, alarm

Prijs € 2350,-

Prijs € 2250,-

Prijs € 2095,-

Gratis Apk in combinatie met een
grote beurt in de maand december
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 28 november 2012

Excelsior maakt toekomstmuziek

Door Judith van Lavieren

Jörgen van Rijen op trombone en loopstation tijdens de uitvoering van “Slipstream”

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Makkum – Ter gelegenheid van hun negentigjarig
bestaan gaf CMV Excelsior Schraard zaterdag
24 november een concert in MFC Maggenheim
te Makkum. Het fanfareorkest had Jörgen van
Rijen, trombonist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, als solist uitgenodigd. Jouke de
Vries, stadionspeaker van SC Heerenveen was
gevraagd als presentator, maar wegens ziekte
werd hij met veel flair vervangen door Edna
Zwerver. Om zich thuis te voelen in de Makkumer
sporthal had men een ”Skraarder Bankje” meegenomen. Tussen de muziek door vonden hier
korte gesprekjes plaats.

en daarna solo met het stuk”Slipstream” van de
jonge componist Florian Magnus Maier. Hij
speelde “Slipstream”met een loopstation. Op het
Skraarder Bankje had hij uitgelegd dat dit een
apparaat is waarmee je ”klanken opneemt, weer
afspeelt en er daarna weer mee speelt”. Het klinkt
ingewikkeld maar het publiek kon genieten van
een fantastisch stukje toekomstmuziek. Voor de
pauze sloot men af met een stuk van Phillip
Sparke. Zigterman vertelde dat Schraard graag
en vaak stukken van hem speelt. Stukken vol
energie, levendigheid en plezier die altijd wonderwel bij Excelsior blijken te passen.

De eerste die naast Edna mocht plaatsnemen was
Fenny Haagsma, dirigente van Excelsior XS, het
25 personen tellende jeugdorkest van Excelsior.
Zij staat dus letterlijk voor de toekomst. Met de
jeugd presenteerde zij vier stukken, het hoogtepunt was hun slotnummer,”Bohemian Rhapsody”
van Queen met als solist Jörgen van Rijen.” Het
voelt als een verjaardagsfeest waarop we mogen
spelen met de Johan Cruijff van de trombone”,
aldus Fenny Haagsma.

Na de pauze werd er een toneelstukje opgevoerd
over een droom van Thom Zigterman. Het ging
over een wens die hij voor de toekomst had, een
stuk van P. Sparke dat speciaal voor Excelsior
gecomponeerd was. Het bestuur had een verrassing voor de leden: zij boden de vereniging als
verjaardagscadeau het voor hen geschreven
“Variations on a scale” van P. Sparke aan. Tijdens
Meditation blikte de vereniging even terug.
Opgedragen aan iedereen die ons ontvallen, in het
bijzonder korpslid Hans, werd het ontroerend
mooi gespeeld.

Hierna was het de beurt aan Excelsior. Zij
begonnen met een koraal:” Praise to the Lord”,
met hierin een verrassende trompetsolo vanaf de
tribune. Daarna nam Thom Zigterman, dirigent
van Excelsior, plaats op het Skraarder Bankje.
Hij kondigde het volgende stuk aan.” Het is
muziek uit de film Batman, iets wat we niet zo
vaak spelen”. Dat kan in de toekomst best vaker
want het was een genot om naar te luisteren.
Daarna trad Jörgen van Rijen weer op. Eerst
samen met Excelsior in “Morceau Symphonique”

Daarna ging het vizier weer op de toekomst.
Jörgen van Rijen kwam nog tweemaal terug en
na zijn uitvoering van “Blues”, waarin hij aan
zijn trombone didgeridoo-achtige klanken wist
te ontlokken, kreeg hij een daverend applaus van
publiek, dirigent en orkest. Wat een vakmanschap! Na de bloemen en bedankjes speelde
Excelsior als toegift het vrolijke en toepasselijke
“Can’t you feel a brand new day”

Rectificatie
Helaas is er een fout bij het stukje uit de
Makummer Belboei over het optreden De Flevosangers met Rients Gratema. Niet juist: Dit koor

staat onder leiding van dirigente Anne Bijlsma.
Het juiste is: Anna Bonnema.
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Sinterklaas is weer in Witmarsum

TE KOOP
Opel Astra Tailgate
Sport 1.6, bj 1994,
benzine, Cruise controle
Tel: 0515-232775 of 06-12670777

TE HUUR
Aangeboden garagebox
centrum Makkum
10 euro per week
Tel. 06-22402321

eigen foto

Op zaterdag 24 november is Sinterklaas met zijn
Pieten weer in Witmarsum aangekomen. Dit jaar
reed Hoofdpiet Sinterklaas rond in een kleine
knalrode cabrio. Het muziekkorps Nij Libben
zat op een boerenwagen getrokken door een
tractor en bestuurd door een Piet. Zij reden voor
de bijzondere auto van Sint uit. Sint en zijn Pieten
reden een rondje door het dorp en de kinderen
stonden al bij de Gekroonde Roskam waar Sint
aan zou komen.
Om iets over twaalven kondigde de muziek van
Nij Libben de komst van Sinterklaas aan. Bijna
200 ouders en kinderen wachtten Sint en zijn
Pieten op. De kinderen hadden al een paar keer
heel hard geroepen om Sinterklaas duidelijk te
maken waar hij moest zijn. Dat was maar goed
ook, want het was erg mistig en Sint kon maar
met moeite de weg vinden. Sint werd officieel
ontvangen door de ‘dorpsburgemeester’. Sint stelde iedereen gerust over het geld dat nog kwijt zou
zijn, want bijna al het geld was teruggevonden en
alle cadeautjes voor pakjesavond konden worden

gekocht. De kinderen hebben uit volle borst nog
een paar liedjes gezongen voor Sinterklaas.
Nadat Hoofdpiet had gezegd dat iedereen wat in de
schoen zou krijgen die avond, kon het Sinterklaasfeest in de grote zaal van de Roskam beginnen.
In de zaal was er verwarring alom. De kinderen
zongen Daar wordt op de deur geklopt en hoopten dan dat Sinterklaas binnen zou komen.
Helaas, eerst kwam er een kok met een mijter op
zijn hoofd, daarna een paashaas, vervolgens een
Piet en uiteindelijk toch nog de echte Sinterklaas.
Liedpiet speelde Sinterklaasliedjes op zijn gitaar
en de kinderen zongen de tekst. Zoals elk jaar,
had Sinterklaas ook nu weer een tekenwedstrijd
georganiseerd. Uit elke groep kregen een jongen
en een meisje die de kleurplaat het mooist hadden ingekleurd, een cadeau. Op de kleurplaat
konden kinderen ook een vraag aan Sinterklaas
stellen en de 10 belangrijkste vragen heeft Sint
beantwoord. Met de vele liedjes van Liedpiet
hebben Sint en zijn Pieten er weer een prachtig
feest van gemaakt voor alle kinderen.

5-GANGEN KERSTDINER
À € 39,75 P.P.
RESERVEER NU VOOR
1E EN 2E KERSTDAG

Voor de kinderen
is er een kindermenu, speelhoek
en knutselen onder begeleiding.

Voor het menu, kijk op
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam
0515-231707

I.v.m. familieweekend zijn wij
don. 29, vrij. 30 nov. en zat. 1 dec.
GESLOTEN

“Vis per Mare”
Workumerdijk 4 Makkum

Terreur in Schraard
Ik woon in Schraard en dit was altijd een open en
sociaal dorp maar sinds enige tijd worden mensen
(oa nieuwkomers) gepest en het beschadigen van
persoonlijke goedereen wordt daarbij niet
geschuwd. Afgelopen week is er een nieuw
dieptepunt bereikt toen er op de parkeerplaats
bij twee auto's een gat in de benzine tank is
geboord met een accuboormachine Deze pesterij
begint de vorm aan te nemen van terreur.
De druppel die bij mij de emmer deed overlopen
was toen een van de katten van vrienden van mij

met een schotwond in de kop thuis kwam wonderbaarlijk genoeg heeft het dier dit overleefd, de
dierenarts heeft bevestigd dat het een om een
schotwond ging, en vermoedelijk van een krachtig
soort luchtbuks omdat het kogeltje diep in de
kop van het dier zit zo diep dat het er niet kan
worden uit gehaald. Natuurlijk hebben we onze
vermoedens maar er kan niets worden bewezen.
Dit loopt de spuigaten uit en het wordt tijd dat
hier ruchtbaarheid aan wordt gegeven.
D.Quarré

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Verslag Makkum 1 – Harkemase Boys 1
“Ervaring wint van inzet”

door Jetze Genee

Preventie tips van de politie
voor woninginbraken
Tip 2. Enkele dagen afwezig.
Vraag uw buren om op uw huis te passen en
de post op te ruimen. Laat de planten op de
gebruikelijke plaats staan. Geef de woning een
bewoonde indruk. Laat de buren weten waar u
bereikbaar bent. Laat zo mogelijk iemand het
gras maaien. Gebruik een tijdschakelaar voor de
verlichting. Zeg niet op uw voicemail dat u niet
thuis bent. Laat dit ook niet weten via facebook,
twitter of andere sociale media. Voor meer
informatie www.politiekeurmerk.nl

Dag van de Vrijwilliger 2012

Zaterdagmiddag stond voor veel spelers van
Makkum 1 hoog in de agenda. Als jong elftal
uit de derde klasse aantreden tegen het ‘grote’
Harkemase Boys is een mooi affiche. Dat vonden
de ruim 400 toeschouwers blijkbaar ook. Een
volle zijlijn, een pracht (kunst)veld en twee
ploegen die in de noordelijke beker streden voor
de derde ronde. Harkemase Boys heeft simpelweg betere spelers dan Makkum, maar zoals in
ieder bekerduel is de wedstrijd pas gestreden na
het laatste fluitsignaal.
Half drie betraden de spelers met aan de hand
een F-pupil van de VV Makkum. Een mooi
leuke opening en een prachtig plaatje vlak voor
de aftrap. Spannend wat het zeker gezien de
eerste helft waarin Makkum brutaal de aanval
koos en de eerste 15 minuten een licht overwicht
hadden. ‘Veel beter!‘ aldus de Makkumer aanhang. Dat overwicht moest Makkum vlug weer
inleveren. De routiniers uit Harkema, al heeft
geen van de spelers een ‘wâldpyk-accent, speelden in laag tempo, maar altijd met druk op de
Makkumer defensie. Aanvoerder Piter Genee
wist samen met zijn verdediging, de boomlange
spits Age Heins Boersma (ex QVC-Stavoren),
van scoren af te houden. Sporadisch kon
Makkum een aanval opzetten. Een van de spaarzame uitvallen met schot op doel van Jesse Adema

werd dan ook enthousiast ontvangen door het
Makkumer publiek. De kans op een redelijke
uitslag werd steeds groter totdat het verzet brak
in de 44e minuut. Vlot daarna in blessuretijd van
de eerste helft kon Harkemase Boys met een 2-0
stand de pas gerenoveerde box opzoeken. Na
rust ging het plotseling hard en liep de tegenstander van Makkum snel uit naar 0-4. De wedstrijd was nu wel gespeeld en Makkum kreeg les
in het opzetten van aanvallen.
Veel kansen maar na 90 minuten een bescheiden
0-6 op het scorebord. Kwam Makkum er dan
helemaal niet aan te pas? De tweede helft leverde een flinke kans op voor Coen Speerstra, maar
een eretreffer zat er helaas niet in. In een verder
prima sportief treffen zochten spelers en publiek
de warme kantine op. In een kort interview met
trainer Janco Kroes van Makkum bleek dat de
jonge ploeg vandaag vooral heeft geleerd en
genoten van een mooie voetbalmiddag. Met het
vandaag vertoonde niveau moet de subtop in de
3e klasse-A zeker mogelijk zijn. Complimenten
van de trainer Croes aan de ploeg en aan de vereniging die aan deze drukke middag goede PR
beleefde. Dik verloren maar enkel tevreden
gezichten en tenslotte een stuk beter dan de laatste keer, 1968, eindstand 2-9.

Makkum - In het kader van de dag van de vrijwilliger hebben wij de vrijwilligers van Zorgcentrum Avondrust uitgenodigd voor een muzikaal concert in het nieuwe theater te Sneek, wat
plaatsvond op 24 november. Het betrof een
concert van het Stedelijk Muziekkorps Sneek in
samenwerking met Linda Wagenmakers. Er gingen
33 vrijwilligers mee. We vertrokken om 18.30 uur
met de bus richting Sneek. In de bus werden de
kaartjes uitgedeeld. Aangekomen in het theater
namen we eerst even een kopje koffie, aangezien
we wat aan de vroege kant waren. Om 20.15 uur
begon het concert. Het was prachtig! Er werd
o.a. een stuk uit Miss Saigon gespeeld, van
Robbie Williams en het bekende lied “Samen
Zijn“ werd ten gehore gebracht. In de pauze kon
iedereen even een kopje koffie / thee nuttigen
waarna na een half uur het concert weer begon.
Om 22.30 uur was de avond ten einde en gingen
we weer richting Makkum. Het was een zeer
geslaagde avond! Met dank aan alle vrijwilligers
die mee zijn geweest!

Maisdoolhof Witmarsum
goed voor 1.950 euro
Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragekoopman
S. de Vries uit Witmarsum hebben een aantal
weken geleden het maïsdoolhof geoogst. Nu ook
de opbrengst van het maïs zelf bekend is, kan
bekend worden gemaakt wat het doolhof dit jaar
heeft opgeleverd. En dit jaar bedraagt de totale
opbrengst € 1950, wat volledig ten goede komt
voor de Ronald McDonald kinderhoeve te
Beetsterzwaag. In deze hoeve kunnen kinderen
met een beperking onbezorgd met hun ouders op
vakantie. Daarnaast kunnen hier ouders overnachten wanneer hun zoon of dochter aan het
revalideren is in het revalidatie-centrum Friesland
welke zich naast de hoeve bevindt. Ondanks dat
dit jaar het doolhof nog vrij lang in oktober
geopend was, valt de opbrengst een beetje tegen.
Dit komt vooral door het regenachtige weer van
afgelopen zomer. Zonder een aantal sponsoren is
het echter niet mogelijk om een mooie cheque te
kunnen overhandigen aan deze stichtingen. Deze
sponsoren zijn Loonbedrijf Westra uit Arum
en Franeker, Fourage koopman S. de Vries uit
Witmarsum en aardappelhandel S. Tolsma uit
Witmarsum.
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Ford fiesta 1.25 Trend
Blauwmetallic, 5 drs, Airco,
navigatie, cpv +af.st bediening,
lm velgen, nw staat.
56 dkm bj 2010

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

De persoon die is afgebeeld op deze prent
Is iemand wiens zienswijze u heel goed kent
Wekelijks ziet u Makkum zoals hij het zag
Vanachter zijn camera, met een brede lach.
Vanaf de Markt Makkum in , het toestel paraat
Wordt alles vastgelegd op de gevoelige plaat
Is ook altijd in voor wat gezellige praat

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 meld 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 €12500,- Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen te winnen.

Dus koop nu en win je aankoopbedrag terug!!

Terwijl hij zorgt dat u er goed op staat
Van hem hoeft het niet dat wij hem zo loven,
Maar toch complimenteren wij Jan Werkhoven

 10945,-

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
www.garagehorjus.nl, verkoop@garagehorjus.nl
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Voetbalprogramma
Zaterdag 1 december
Nagele 1 - Makkum 1
Makkum 2 - Workum 2
Makkum 3 - AVC 3
Makkum A1 - Annaparochie St. A1
GAVC A2 - Makkum A2
S.C. Stiens B1 - Makkum B1
Makkum C1 - ST IJVC C1
Makkum D1 - LSC 1890 D2
FVC D3 - Makkum D2
Makkum E1 - Heeg E1
SDS E3 - Makkum E2
Makkum E3 - Irnsum E3
SDS E4 - Makkum E4
Workum F7 - Makkum F2
Robur VR1 - Makkum VR1

14.30
15.00
14.30
12.30
12.15
10.30
10.45
10.45
15.30
9.00
9.00
9.00
9.00
11.00
14.00

Uitslagen vv Makkum

Het shoppen is voor Sinterklaas een feest
als hij bij ’t Pareltje is geweest!

Makkum 1 - Harkemase Boys
SDS 2 - Makkum 2
IJVC A1 - Makkum A2
Makkum C2 - QVC C1
Makkum D1 - SJO JVB D1
Makkum F1 - SJO JVB F3
Oosterlittens MC1 - Makkum MC1

0-6
2-0
10 - 1
7-2
0-0
2-2
0-7

Volleybalprogramma
Bij besteding van  150,00 krijgt u
vanaf woensdag 28 november t/m zaterdag 01 december
een horloge van OOZOO t.w.v  29,95 cadeau
Mode & Cadeauboutique
’t Pareltje… net even iets anders
Kerkstraat 29 Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

maandag 26 november
20:30 Reva DS 1 - Makkum DS 1

vrijdag 30 november
20:15 Makkum XB 1 - Heecher Op-VLO
20:30 Makkum DS 2 - vc Bolsward DS 4
20:30 Makkum DS 1 - Udiros DS 1
21:45 S.V.W. HS 1 - Makkum HS 1
21:45 H.V.V. It Heidenskip DS 2 - Makkum DS 4

zaterdag 1 december
19:00 VC Sneek DS 8 - Makkum 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 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
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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.
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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

30 november UNICEF-(kerst)kaarten in de
bibliotheek van Makkum
Nieuwe blikken Historverf (over), 250ml, div.
kleuren – lichte tinten. Prijs per blik (koopje!): € 4,75.
* 2 splinternieuwe identieke Serveerschalen met
verzilverd onderstel en deksel. Als duo prachtig op
tafel met bijv. de kerst. Samen voor € 35,=.
* Nieuwe Deur-Cilinder, 61mm (wegens over),
voor 50% v.d. nw. prijs € 15,00. Tel. 0515-231475
Poppenhuis met interieur en popjes, hamertje
tik, 10 vingerpoppen, kleuter-servies aardewerk,
Bob de Bouwer memo, kleuterpuzzle, muziekboxje. Alles zo goed als nieuw! Eén prijs € 40,Tel: 0515 231761
2 Schoollampen, wit melkglas, diameter 33cm,
totale lengte 115 cm, is nog verder uitschuifbaar.
Per stuk 70 euro, beide 130 euro. Tel.0515-579346
Gezichtsbruiner z.g.a.n. incl. 2 brilletjes € 15,Hometrainer € 25,- Zwart fietsdraadmandje voor
aan het stuur € 5,- Tel. 0515-231676
GEVONDEN

Paar blauwe kinderwanten. Af te halen op
Touwenlaan 8.
bij MFC Makkum sleutelbos diverse sleutels o.a.
Kia. stadgenoot sleutel-hanger. tel. 06-51051997
GEZOCHT

stukje weiland voor mijn 5 schapen, waar ik ook
met mijn border collie op kan om af en toe te
trainen. Tel: 06 50929872

* Rita onze trouwe bezorgster van de Makkumer Belboei viert met Rob haar 40 jarig huwelijks feest!!!!!

Kerst-Nieuwjaarswensen 2012
Makkum – Woensdag 19 december verschijnt
de Makkumer Belboei met Uw Kerst en
Nieuwjaarswensen. Een gemakkelijke en veilige
manier om zaken-relaties, familie, vrienden en
leden van de verenigingen etc. de goed wensen
voor 2013 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. Doormiddel 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 € 59,00
- Formaat B: breed 65 mm / hoog 65 mm
kosten € 31,00

- Formaat C: breed 135 mm / hoog 40 mm
kosten € 38,00
- Formaat D: breed 65 mm / hoog 40 mm
kosten € 20,00
Een ander formaat is altijd mogelijk.
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.
De advertenties kunnen aangeleverd worden per
email: belboei@makkum.nl telefonische info:
06-47203353, ook kunt U de kerst/nieuwjaarswens bezorgen op de Kleiweg 2, 8754 BV Makkum.
Advertenties kunnen worden opgegeven tot
en met 12 december 2012

Oproep gastgezinnen AFS Fryslân
Stoeterij Beijemastate Arum
Harich 17 November
Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke
Peinjum 204 punten en 211 punten 1ste prijs
St Nicolaasga 17 November
M2 Dressuur - Bobbie Ydema met Up To Date,s
Ulkje 195 punten 2de prijs
Z2 Dressuur - Marsja Dijkman met Elvera fan e
Beijemastate 208 punten
Arum 23 November
M2 Dressuur - BobbieYdema met Caramba 196
punten 1ste prijs en 192 punten 1ste prijs, Wieke
Zondervan met Hinrik 186 punten 3de prijs en
187 punten 2de prijs
Arum 25 november
L2 Dressuur - Anja Oudendag met Zwarte
Willem fan e Beijemastate 181 punten en 187
punten 4de prijs

Makkum – Hallo, mijn naam is Nicole, ik een
Argentijns meisje van 16 jaar. Eind februari
2013 wil ik heel graag naar Nederland komen
voor mijn uitwisselingsjaar, dat duurt tot januari
2014. Ik wil Nederland gaan ontdekken,
Nederlands leren, en misschien ook wel een
beetje Fries, allemaal nieuwe ervaringen op
doen, zoals alle dagen naar school fietsen, een
boterham met pindakaas en hagelslag leren eten,
proberen of ik drop lekker vindt, of juist niet.
Ook ben ik benieuwd naar de gewoontes en
gebruiken in Nederland, hoe het weer is en wat
ik ook heel erg wil is, nieuwe vrienden maken.

Om dit allemaal te kunnen doen heb ik alleen
nog een een lief gastgezin nodig waar ik als een
tijdelijk gezinslid zolang mag wonen. Wie o wie
lijkt het een avontuur om het mij mogelijk te
maken om een voor mij nieuwe wereld te ontdekken en mij daarbij zo nodig een beetje te
helpen.
Wilt u meer weten over mij, of één van de
andere 13 buitenlandse scholieren, die ook graag
naar Nederland willen komen, neem dan een
kijkje op www.afs.nl of stuur een mailtje naar
afsfryslan@hotmail.com en misschien zien we
elkaar dan eind februari wel op Schiphol.

Oud papier
Makkum - Zaterdag 1 december wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier

goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.”

