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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
De Schar 35

Vraagprijs 
€ 169.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Zilveren jubileum Kerst Zing Mee     Door Judith van Lavieren

Makkum - Zondagavond 8 december wordt in 
MFC Maggenheim voor de vijfentwintigste keer 
een Kerst Zing Mee gehouden. De avond wordt, 
ook voor de vijfentwintigste keer, gepresenteerd 
door Dirk en Hannie Tamminga. Aan dit zilveren 
jubileum wordt medewerking verleend door het 
Lemster Mannenkoor, onder leiding van de heer 
Van der Meer en brassband “Looft de Heer” 
onder leiding van de heer De Jong, uit Beetgumer-
molen. De begeleiding van de zang op piano 
wordt net als voorgaande jaren verzorgd door 
Koos Dreunhuizen. Er zijn solo optredens van 
de heer Albert Moorlag van het Lemster 
Mannenkoor en van de sopraan mevrouw Van 
der Meer-Kamstra. De avond begint om 19.30 uur 
en de toegang is gratis.

Toen Dirk en Hannie Tamminga in 1989 vanuit 
Bolsward naar Makkum verhuisden hadden ze in 
Bolsward al ervaring opgedaan met Zing Mee 
avonden. In Makkum hielden ze de maandelijkse 
meezingavonden aanvankelijk in de Hervormde 
Kerk en later in Avondrust. De speciale Kerst 
Zing Mee werd vanaf het begin in de Makkumer 
sporthal gehouden. “We begonnen met deze 
avonden omdat we merkten dat veel mensen 
graag samen bekende liederen wilden zingen. 
Met name de oude liederen uit de bundel van 
Johannes de Heer zijn bij ons trouwe publiek 
heel geliefd”, vertelt Hannie Tamminga. In de 
loop van de jaren zijn er tijdens de Kerst Zing 
Mee avonden verschillende koren, korpsen en 
solisten te beluisteren geweest. De koren uit 

Makkum, maar ook uit Den Helder, Harderwijk 
en Broek op Langedijk en Muziekvereniging 
Hallelujah waren bijvoorbeeld van de partij.

Dirk en Hannie stellen altijd samen de inhoud 
van het programma vast en ze presenteren ook 
altijd samen. Maar voordat er een Kerst Zing Mee 
gehouden kan worden moet er heel wat werk 
verzet worden. Dirk en Hannie benadrukken dat 
ze dat nooit met zijn tweeën zouden kunnen 
doen. Het bestuur van de Stichting Goed Nieuws 
Makkum ondersteunt de voorbereidingen en 
zonder het legertje vrijwilligers dat al vanaf 
vrijdag klaarstaat om de sporthal om te bouwen 
tot Kerst Zing Mee Concertzaal (en bovendien 
na afloop alles weer op te ruimen) zou er geen 
Kerst Zing Mee georganiseerd kunnen worden. 
“De hoofdzaak van de Kerst Zing Mee is het 
zingen”, zegt Hannie.” Maar we willen ook ons 
geloof uitdragen”. Elk jaar maakt Hannie een 
gedicht dat ze voorleest tijdens de Kerst Zing 
Mee.” Ik verwoord daarin de boodschap van kerst 
dat Jezus als redder in onze wereld is gekomen”. 
Ook in hun aankondigingen laten Dirk en Hannie 
hun kerstboodschap doorklinken.

Voor de vijfentwintigste keer de Kerst Zing Mee 
in Makkum. Elk jaar is het de eerste volkskerst-
zang die er in Friesland gehouden wordt. Met 
een publiekstrekker als het Lemster Mannenkoor 
op het programma en de trouwe schare 
Makkumer bezoekers belooft het een drukke 
avond te worden.
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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 trom-
bosedienst: 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: 
Van Asperen Tandheelkunde 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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
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. 0515-461811 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

Info Familieberichten Agenda
Woensdag 27 november:
Makkum – Soc. De Eendragt Bridgedrive
In Café De Prins aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 29 november:
Makkum – Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
 
Zaterdag 30 november:
Makkum – Sintwilledei van 13.30 uur tot 15.30 uur 
zoek de lettertocht

Arum – Uitvoering G.V. Sparta in gymzaal van 
16.30 uur tot 18.30 uur

Makkum -  Rock at the Dock's 
muziekfestival in Bovenzaal Café De Prins
Aanvang: 20.00 uur, Entree: gratis

Dinsdag 3 december: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Psalm 139

As jo stadichoan alles ynleverje moatte, 
dan komt de tiid dat it ein goed is.

Us leave mem, beppe en oerbeppe hat it libben 
loslitten.

Sjoerdtje van den Berg – Visser
Widdo fan Dooitze van den Berg 

sûnt 15 septimber 1975

*Warkum,  †Makkum,
  18 des. 1916   20 nov. 2013

 Koarnwert Annie en Ruurd
 Wûns Sies † en Annie
  Castricum Sietie en  Joan
 Maassluis Bettie en  Henk
 Bitgummole Lubbert † en Jannie
 Jutryp Grietje en  Sjoerd
 Wûns Eile en Trijntje
 Wûns Akke en  Abe
 Akkrum Richt en  Egbert †
  Beppe en oerbeppe sizzers

Us tank giet út nei it fersoargjend personiel en 
de frijwilligers fan Avondrust foar de leafde-
folle soarch fan ús mem. Ek giet ús bysûndere 
tank út nei Dr. Dierick en Diederika Telgenhof.

De tsjinst fan tank en oantinken is hâlden op 
tiisdei 26 november, om 14.00 oere yn de 
protestante tsjerke fan Wûns. 
Oanslútend hawwe ús mem te hof brocht.

Skriuwadres: A de Jong – van den Berg,
 Terpweg 24, 8747 NT Wûns

Mijn jongste zuster Nellie 
is in Groningen overleden 

Pieter Jan Tichelaar
  ==========================

Petronella Honders -Tichelaar

   Makkum                       Groningen
26 december 1924         23 november 2013

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

   
Op 20 november is overleden onze bewoner 
mevrouw

S. van der Berg-Visser
   
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel 
en vrijwilligers Zorggroep Tellens, 
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
                     
Makkum, november 2013

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

   
Op 19 november is overleden onze bewoonster

Mevr. G. van der Schaaf - Zelle
   
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel 
en vrijwilligers Zorggroep Tellens, 
locatie Aylva State
                     
Witmarsum, november 2013
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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

Rock at the Dock’s nieuw in Makkum Press release Jefan Music

Zaterdagavond 30 november is de bovenzaal van 
de Prins te Makkum het toneel voor een nieuw 
festival, Rock at the Dock’s. De naam bekt 
prima en refereert aan de naastgelegen havens. 
De bands op de allereerste editie bestaan uit de 
initiatiefnemers, the Streak Easer Machine en 
Jampacked gecomplimenteerd met DJ Razor 
Elements. Het festival wordt mogelijk gemaakt 
door Jefan Music en de gastheer de Prins.

Alle drie de acts hebben roots in en nabij 
Makkum. Zo bestaat the Streak Easer Machine 
sinds oktober 2011 waar zij hun legendarische 
debuut vierden op kleintje Leugenbollepop. De 
band bestaat uit de gebroeders Jasper en Wido 
op gitaar, Peter op drums, Jetze zingt en Frank 
bast. Het genre bestaat uit alternatieve rock, 
nummers die in een eigen jasje bijzonder fris 
klinken en soms toch al zeer belegen zijn. De 
heren spelen na een lange tour eindelijk weer 
eens in Makkum, de kans om deze energieke 
show te beleven. 

JamPacked jonge band met meer ervaren muzi-
kanten uit Schraard. De familie Kuipers met 
Sake aan het hoofd is de initiatiefnemer van deze 
band. JamPacked bestaat uit 7 muzikanten met 
ieder een voorkeur voor een bepaalde muziekstijl. 
Hun grootste kracht is dan ook de verscheidenheid 
in het repertoire. Jimi Hendrix, Bryan Setzer, 
U2, Herman Brood, Pink, BlØf.... Om maar een 

paar te noemen. Onder de strakke leiding van de 
backbone van de Leugenbollepop Superband Sake 
Kuipers moet het tijdens Rock at the Dock’s 
zeker ook goedkomen. U hebt hen kunnen zien 
en horen op het afgelopen Visserijbal op zaterdag 
van de Visserijdagen. 

De Makkumer DJ Razor Elements (Niek Lutgen-
dorff) is hard op weg om vanuit zijn zolderkamer 
door te breken naar wie weet waar. De tekst op 
zijn Facebook account liegt er dan ook niet om: 
‘Razor Elements is a 17 year old EDM DJ and 
Producer from The Netherlands, with his mix of 
a great vibe and the hottest beats of the moment. 
Razor Elements wil give you a night to remember.’ 
De spreektaal in plaatjesdraailand is natuurlijk 
Engels, dé wereldtaal. Als Nederlandse DJ wordt 
een topniveau van je verwacht omdat wij wereld-
wijd toonzettend zijn. De ambitie van Razor 
Elements is niet minder hoog. De organisatie is 
dan ook erg blij met zijn komst.

Rock at the Dock’s wordt georganiseerd in café 
restaurant de Prins in Makkum en is vrij toegan-
kelijk. Tijdens de avond verzorgt de Prins de 
catering en zullen de aanwezige acts geschiedenis 
schrijven door te spelen op het eerste najaarsfes-
tival van Makkum. U mag daar bij zijn. Tijdens 
de avond diverse merchandise te koop van de 
bands. Kom voorbereid naar de Prins! Aanvang 
20.00 uur, sluiting in overleg met het publiek. 

foto: Jefan Musicfoto: Jefan Music
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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 
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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

SINTWILLEDEI  zaterdag 30 november

Vanaf 13.30u – 15.30u is er voor alle kinderen 
van alles te doen in het centrum van Makkum! 
Zoals de letterzoektocht!! Een deelname formu-
lier voor deze speurtocht  kan opgehaald worden 
bij SpeElsgoed (Markt 12). Heb je alle letters 
gevonden (die te vinden zijn in etalages of in/
rond  de winkels) en de bijbehorende raadsels 
opgelost of opdrachten uitgevoerd, dan kun je 
met de verzamelde letters een zin maken. Heb je 
de zin gevonden dan mag je je formulier inleveren 
bij de Pieten die te vinden zijn bij café restaurant 
De Zwaan en…. krijg je een verrassing! En 
natuurlijk kun je Sinterklaas en een paar Pieten 
ook onderweg tegen komen….

• Bij de bibliotheek  kun je een spel doen.
• Bij Leviuz is er warme chocolademelk. 
• Met droog weer zijn er pony’s op de Markt 
 om een ritje op te maken ! 
• Vanaf 15.00u is er een ‘Meet en Greet 
 met Sinterklaas’ in Café restaurant De Zwaan.

De drumband verzorgt de muzikale omlijsting!!! 
Dit wil je toch niet missen, jij komt toch ook 30 
november naar het centrum van Makkum??! 
Om 16u  worden Sinterklaas en zijn Pieten ver-
wacht in Woonzorgcentrum  Avondrust, ook daar 
kunnen vast wat Sinterklaasliedjes geoefend 
worden!!

eigen fotoeigen foto

Op 23 november zijn Sint en zijn Pieten gelukkig 
ook weer aangekomen in Witmarsum. Zij hadden 
een heuse Pietatlon georganiseerd. De Pieten 
moesten van de Start-Piet in het centrum van het 
dorp van de brug af springen om te gaan zwem-
men. Alle Pieten hadden voor de zekerheid een 
plankje gekregen. Maar Piet-Fit voelde eerst nog 
even of het water wel warm genoeg was. Het 
was veel te koud om te zwemmen en daar waren 
de Pieten maar al te blij mee. De Pietatlon ging 
verder naar de speeltuin It Griene Plak. De 
Pieten moesten daar laten zien hoe snel ze om de 
speeltuin heen konden rennen. En natuurlijk was 
Piet-Fit de winnaar. Even verderop konden de 
Pieten laten zien hoe goed ze pakjes op het dak 
konden gooien en in de schoorsteen konden 
stoppen. Dat ging helemaal mis en het is de 
vraag of alle kinderen wel een pakje hebben 
gekregen zaterdagavond. Als laatste was er een 
fietstest en ook die werd weer gewonnen door 
Piet-Fit. Na deze Pietatlon heette de dorpsburge-
meester Sint en zijn Pieten officieel welkom. 
Alle kinderen en ouders konden ook even laten 
zien hoe sportief ze zijn door flink te bewegen 

op hoofd-schouders-knie-en-teen. Aansluitend 
was het grote Sinterklaasfeest in de grote zaal 
van café De Gekroonde Roskam. Daar moesten 
de Pieten nog laten zien hoe goed ze hoofd-
schouders-knie-en-teen konden doen om hun 
Pietendiploma te verdienen. Sinterklaas rijkte 
daar de prijzen uit van de kleurplaatwedstrijd en 
de kinderen konden Sinterklaas vragen stellen. 
De kinderen die de beste vragen, die ze al op hun 
kleurplaat hadden opgeschreven, hadden bedacht 
mochten bij Sint komen om ze live aan hem te 
stellen. En Sint kon bijna alle vragen beantwoor-
den, want sommige antwoorden waren geheim.
Onder leiding van Muziek-Piet zongen de kinderen 
vele Sinterklaasliedjes en natuurlijk haalden de 
Pieten de meest gekke capriolen uit. De Pieten 
vonden dat Witmarsum niet echt de goede naam 
was voor zo’n sportief dorp en terplekke doop-
ten ze Witmarsum om in Switmarsum. Ook de 
ouderen in Witmarsum kregen bezoek van Sint 
en zijn Pieten. In Aylva State deden de Pieten 
nog een rollatorrace.  Iedereen heeft erg genoten 
van het prachtige feest dat Sint en zijn Pieten 
voor Witmarsum hebben georganiseerd.

Sportieve Sinterklaasintocht Witmarsum
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Makkum - Op vrijdag 22 november werd Ons 
Gebouw aan de Markt in Makkum feestelijk 
geopend door de drie ondernemers die hier een 
nieuw onderkomen hebben gevonden. De geno-
digden verzamelden zich rond 17.00 uur bij de 
ingang van Ons Gebouw. Mooi winterweer, een 
lekker vuurtje in de korf en Bas Brouwer die 
samen met zoon Barth de glazen vulde: er was 
vanaf het begin een vrolijke gezelligheid.

Terwijl iedereen werd voorzien van een glas om 
mee te proosten begon Jan Venema aan zijn ope-
ningstoespraak. Hij vertelde over de kleurrijke 
geschiedenis van Ons Gebouw. De vroegste 
bestemming van Ons Gebouw die Venema had 
kunnen vinden was die van armenhuis, waar 
hoogstwaarschijnlijk een school aan verbonden 
was. Lange tijd is het in gebruik geweest als 
verenigingsgebouw. De voorlaatste gebruiker 
startte er een handel in tweedehands goederen en 
naar later bleek een wietplantage in. Na het 
oprollen van de wietplantage volgde er een peri-
ode van leegstand, waarna Dirk Jacob Hamoen 
het gebouw aankocht om er zijn vioolbouw-
school in te vestigen. Ruim vijftig leerlingen 
worden hier door Hamoen begeleid tijdens het 
bouwen van een viool, contrabas of cello.

Twee andere ondernemers hebben inmiddels ook 
een deel van het gebouw in gebruik genomen. 
Bas Brouwer start in het gedeelte achter 
Kapsalon Kreatief zijn Wijnkapel en Rianne 
Kooistra-Stellingwerf zet op deze nieuwe locatie 
haar Schoonheidssalon Rianne voort. Dit bracht 

Jan Venema tot de conclusie dat de meest pas-
sende omschrijving van Ons Gebouw nu een 
bedrijfsverzamelgebouw is. Zoals tijdens elke 
verbouwing waren er verrassingen. Zo bleek er 
in de ruimte waar nu de Wijnkapel gevestigd is 
een blikken plafond te zitten. Een unicum in 
Friesland en daterend van voor 1918. Boven dit 
voormalig kleedkamertje van Sinterklaas (het 
bleef vanwege de jeugdige leeftijd van enkele 
genodigden onduidelijk welke bron Venema 
geraadpleegd had voor het verifiëren van dit 
feitje uit de Makkumer historie) kwam vervol-
gens nog een mooiere verrassing tevoorschijn: 
een prachtig gewelf. De ruimte ademt de sfeer 
van een kapel en zo ontstond de naam van de 
wijnwinkel van Bas: de Wijnkapel. Jan Venema 
zag ook nog wel mogelijkheden voor verdere 
samenwerking tussen de ondernemers. Wanneer 
je klaar bent met zagen in de vioolbouwschool 
even relaxen bij Schoonheidssalon Rianne en 
dan afsluiten met een wijntje bij Bas. 

Na het gezamenlijk uitbrengen van een toost en 
het doorknippen van het lint voor de toegangs-
deur van Ons Gebouw stroomden de genodigden 
naar binnen om het resultaat van de verbouwing 
te bekijken en Dirk Jacob, Rianne en Bas te feli-
citeren. Ook benieuwd naar het reilen en zeilen 
in een vioolbouwschool, de smaakvolle inrich-
ting van Schoonheidssalon Rianne en het tot nu 
toe verborgen gewelf in de Wijnkapel? Op zater-
dag 30 november is er van 13.00 tot 17.00 uur 
open dag in Ons Gebouw en bent u van harte 
welkom om alles met eigen ogen te bekijken.

Opening Ons Gebouw    Door Judith van Lavieren
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Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl | www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalon | schoonheidssalon | shiatsu
voetreflex | manicure | zonnebank | pedicure

Kennismakingsaanbieding Shiatsu!!
1e behandeling gratis bij minimaal drie behandelingen 

wist u dat Shiatsu helpt u bij:
rugklachten, extreme vermoeidheid, afvallen, hoofdpijn, 
vele huid problemen en dat u het meerendeel van de 
kosten van de behandeling vergoed kunt krijgen

kapsalonnynke-beauty.nl

Wist u dat...
- Nog steeds niet alle prijzen van de Makkumer 
 Visserijdagen Super Loterij zijn opgehaald? 

- Dat de nummers: 0758, 0209, 1924, 0917, 2074 
 nog op zoek zijn naar een winnaar?

- Er 2 gelukkige winnaars zijn die zich gemeld hebben 
 voor hun prijs, maar nog niks hebben opgehaald.

- En dat de gewonnen prijzen geclaimd kunnen 
 worden tot 31 december 2013? 

- De winnaars van de loterij kunnen zich melden via 
 secretariaat@visserijdagen-makkum.nl of bellen 
 met  06-20175758.

- u in de maand december € 5,-- kunt doneren van 
 het sponsorbudget van Rabobank Sneek-Zuidwest 
 Friesland?

- En dat dit ten goede kan komen aan Gymnastiek-
 vereniging DES?

- Dus stem in de maand december via rabobank.nl/
 ledensponsoring-zwf op Gymnastiekvereniging 
 DES!

- Er in het voormalig Ons Gebouw inmiddels 3 
 nieuwe bedrijven zijn gevestigd?

- Dit is de Nederlandse Vioolbouwschool, wijn-
 winkel De Wijnkapel en Schoonheidssalon Rianne.
 
- Er op zaterdag 30 november van 13.00 uur tot 
 17.00 uur een open dag is? U bent van harte 
 welkom om een kijkje te komen nemen bij deze
 drie bedrijven.  

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Pastor G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Wons – Protestante kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 27 november 2013

DAMES PANTALON´S
met elastiek in de taille

MEERDERE KLEUREN

‘Verrassend veelzijdig Statum Winterfair’

Makkum - De Krystwilledeicommissie van de 
Ondernemers Vereniging Makkum (O.V.M.) 
besloot de veertiende Krystwilledei dit jaar anders 
in te vullen. Het heet nu Statum Winterfair en 
wordt in plaats van aan het einde van de maand, op 
7 december georganiseerd. De commissie merkte 
dat het publiek in de laatste weken van december 
geen belang meer had bij kerstartikelen. Daarom 
wordt de Statum Winterfair eerder in de december-
maand gehouden en staat het –de naam zegt het al- 
meer in het teken van de winter dan van Kerstmis. 
Dit jaar is er een nog veelzijdiger programma. Dat 
komt onder andere door samenwerking met Tourist 
Info Makkum. 

Uiteraard zijn de bekende onderdelen als het ‘Culinaire 
Plein’ heeft u nog geen opgave gedaan of u wilt 
meer info, bij Hennie de Vries, tel: 0515 – 232 921 
/ 06 51507937 - E-mail: henniefanricht@makkum.nl, 
voor en met verschillende proeverijen, de traditio-
nele visbakkers, Stichting Ald Makkum, muziek en 
de marktkramen met een diversiteit in aanbod, weer 
aanwezig. Met behulp van Tourist Info Makkum 
breidt de commissie het programma uit met een 
vijftal charterschepen die aan de Noordsteiger of 
aan de Voorstraat zullen liggen. In elk van deze 
schepen zijn er activiteiten. Zo is er een verhalen-
verteller, geven leerlingen van een circusschool een 
acrobatiekvoorstelling, laat een goochelaar spannende 
trucs zien, is er een pianist met zangers en gaat de 
Vogelwacht Makkum actief met kinderen aan de 
slag. Alle voorstellingen zijn gratis toegankelijk. 

Ook is er een spannende wedstrijd: ‘Vind de ver-
trekkende Zwarte Pieten’. Kinderen kunnen mee-
doen met de wedstrijd zoek de 5 achtergebleven 
zwarte pieten. Wedstrijdformulieren zijn te verkrij-
gen bij Toys2Play. Na een spannende speurtocht 
naar de zwarte pieten kunnen de formulieren weer 
ingeleverd worden bij Toys2play op de markt 12 en 
krijgen de kinderen een kleine verassing. Verder 
wordt er gekeken om in samenwerking met de 
Makkumer basisscholen een Serious Request-plein 
te maken. De opbrengst kan dan door de scholen 
naar het Glazen Huis van 3FM in Leeuwarden 
gebracht worden. 

De route van de “Verrassend Veelzijdige” Statum 
Winterfair loopt dit jaar van de Markt, het Plein, 
via het Achterdijkje naar de Noordsteiger, langs de 
Sluis naar de Voorstraat en vervolgens via de 
Waagsteeg weer naar de Markt. De dag wordt tra-
ditiegetrouw afgesloten met vuurwerk, dat vanaf de 
Noordsteiger en het Achterdijkje goed zal te zien 
zijn. (De commissie verzoekt u vriendelijk om op 7 
december geen auto’s te plaatsen op de hierboven 

genoemde route) Om het evenement mogelijk te 
maken, ontving Tourist Info Makkum een gemeen-
telijke subsidie. Om de activiteiten op de boten 
verder te bekostigen, wordt er gezocht naar bedrijven 
die een voorstelling op één van de schepen willen 
sponsoren. 

Daarnaast zal O.V.M. de bekende kleurplaat in de 
Makkumer Belboei plaatsen. Deze staat elders in 
deze krant waarbij waardebonnen te winnen zijn. 
De Kleurplaten kunnen tot 5 januari 2014 worden 
ingeleverd bij Toys2Play op de markt 12. Deze 
kleurplaat is mede mogelijk gemaakt door de 
bedrijven welke er op vermeld staan. Op deze 
manieren kunnen we gezamenlijk zorgen voor een 
verrassende en veelzijdige winterfair voor Makkumers 
en omwonenden. 

Heeft u meer ideeën, wilt u graag deelnemen of 
wenst u meer informatie? Neem dan contact op met 
de Statum Winterfair-commissie:
- Marlies Koornstra
 Kerkstraat 6 - Makkum
 Tel: 06 55570456
 E-mail: driesenlies@ziggo.nl

- Greetje Twijnstra
 Slotmakerstraat 5 - Makkum 
 Tel: 0515 231243
 E-mail: greetjetwijnstra@live.nl

- Hennie de Vries
 Plein 10 - Makkum
 Tel: 0515 – 232 921 / 06 51507937
 E-mail: henniefanricht@makkum.nl 

- Theo Adema
 De Voorn 16 - Makkum
 Tel: 0515 231401 / 06 53542243 
 E-mail: adema.horeca@makkum.nl 

- Arnold Walinga
 Voorstraat 13 - Makkum
 Tel. 0515 233664 (w) / 0515 233591 (pr)
 E-mail: info@tipmakkum.nl
 
Geïnteresseerd in een stand of kraam u kunt er nog 
enkelen huren. Het huren van één marktkraam kost 
30,00 euro. Neemt u uw eigen kraam mee, dan kost 
een plek 5,00 euro. per meter. Neem voor meer 
informatie contact op met de marktmeester:
Janny Zeeman, De Greide 5, 8757 JP Gaast
Tel. 0515 - 54 34 60 / 06 - 123 027 95
 
Alvast hartelijk dank namens 
de Statum Winterfair-commissie
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Inleveren voor 5 januari in de speelgoedwinkel 

Toys2Play, Markt 12, 8754 ES Makkum,

of opsturen mag ook.

 Naam ______
_______

_______
_____

  Adres ______
_______

_______
______

   Leeftijd_______
_______

_______
____

Ziezo Fashion

Bij Elma

Fokjes Atelier

F. de Boer wonen

Bakkerij Kluft 

de Boer Accountant

Kapsalon Nynke Beauty

Rinia fietsen

Masije Wonen & Lifestyle

Kantoorboekhandel-

Coufreur

Blomynien

de Boer schoenen

It Posthûs

Brigit Haar en zo

Café Rest. de Zwaan

de Sultan

Speelsgoed

Gerrie's hobby hûske

Brasserie de Eerste Rang

Romano

D.A. Fizel

Hotel de Prins

Kingma en Walinga

Silerswaar

Friese Kunst-

en Antiekhandel

Kapsalon v.d. Kooy

M. de Witte Bouwadvies

Garage Horjus

Zonwering Industrie Makkum

Sauna de Leliehof

Venema DHZ-

en Tweewielers

Badhûs de Flevo

Adema Horeca&Advies

Visser en Tan

Hoeks vis

Vigilante

Funsport

De Holle Poarte

Marina Makkum

Beachresort Makkum

AD Nico Morien

Osinga de Jong

NUT Makkum

Compasity

De Nynke Pleats

Wijnkapel Bas Brouwer

Kamerbeek Solutions

Deze kleurplaat wordt 

mede mogelijk gemaakt 

door onderstaande 

ondernemers
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TOURIST

INFORMATIONStichting Makkum PromotieRecreatie en Toerisme

initiatiefnemers

hoofdsponsors vuurwerku
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Winterfair Arum  

Zaterdag 16 nov. jl. hebben wij onze sfeervolle 
winterfair gehouden. Dit jaar in samenwerking 
met Herberg “de Gekroonde Leeuw”. De fair werd 
dit jaar in en rondom de Herberg gehouden. 
Tevens was het Open Huis van de Herberg, 
zodat een ieder een kijkje kon nemen in het 
mooie pand. De weergoden waren ons gunstig 
gezind, zodat we vele mensen konden begroeten. 
Het was een gezellige drukte. De verscheiden-
heid aan producten op de markt was groot, dus 
voor ieder wat wils. De kinderen konden ritjes 
op de pony’s maken of een rondje met de huif-
kar. Ook was de mooie Kop van Jut zeer in trek 
bij de jeugd. Vanaf zes uur verzorgde troubadour 
Jan Nota voor de muzikale noot, wat een zeer 
gezellige afsluiter van een geslaagde dag was.

Adventsconcert
Gemengd koor De Lofstem uit Schettens, 
mezzosopraan Netty Otter, het Alauda Kwartet 
en kla¬ve¬cinist David Jansen geven op zondag 
1 december om 15.30 uur een concert in de kerk 
van Schraard. Het adventsoratorium ‘In viam 
pacis’ van Pieter Bakker zal dan in première 
gaan. Daarnaast zijn werken te horen van 
Thomas Attwood en Dietrich Buxtehude. Het 
geheel staat onder leiding van Sjoukje van der 
Land. De toegang is vrij.
 
De titel van het premièrewerk is ontleend aan de 
Lofzang van Zacharias. Bakkers compositie is in 
een modern idioom geschreven. Het heeft enige 
verwantschap met muziek uit de Renaissance, 
maar koralen en sologedeelten hebben een meer 
romantisch karakter. De keuze van de teksten is 
gedeeltelijk gebaseerd op de liturgie voor advent 
in het gregoriaans missaal. De bijbelteksten vol-
gen meestal de Nieuwe Bijbelvertaling. De tek-
sten van de koralen zijn ontleend aan dichters uit 
de geschiedenis van het Nederlandse protestan-
tisme. De vroegromantische psalmen van Thomas 
Attwood sluiten mooi aan bij dit moderne orato-
rium. Van Bakker is verder een werk voor cello 
solo te horen uitgevoerd door Guus Fabius en 
David Jansen speelt op klavecimbel een suite 
van Buxtehude. 
 
Het concert is mede mogelijk gemaakt door 
steun van de Provincie Fryslân, de Gemeente 
Súdwest-Fryslân, P.W. Janssen’s Friesche 
Stichting, de Vermeulen Brauckman Stichting en 
het Fonds Bols¬ward Dronrijp ’93. De organisa-
tie is in handen van de Stichting Kunst en 
Wetenschap.
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

C. Lenigestraat 13, Makkum
Te Koop of Te Huur

Hoekwoning met garage en 
ruime onderhoudsvrije tuin. 

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

TE KOOP Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 30 november
SDO HEEG/IJVC VR1 - Makkum VR1 19:30
NOK E1G - Makkum E1 9:00
Makkum F3 - RES F3  9:00
Makkum D1 - Balk D1 - 9:00
Stormvogels'64 D1G - Makkum D2 9:00
RES F1 - Makkum F1 9:00
Oosterlittens E3 - Makkum E3  9:00
ONS Boso Sneek C4 - Makkum C2  9:00
Makkum E2 - Workum E4  9:15
Makkum 3 - Tzum 1  10:30
Makkum C1 - Nieuweschoot C1  10:45
Lions'66 VR1 - Makkum VR1  11:00
Robur/Harlingen MB1 - Makkum MB1  12:00
Be Quick D 2 - Makkum 2  12:30
Makkum A2 - ST Scharneg-Nijland A1  12:30
Makkum B1 - SWZ B1  12:45
Makkum A1 - Geel Wit A1  14:30
Makkum 1 - AVC 1  15:00

Kantinedienst zaterdag 30 november
Ineke vd Bles/Sandra Bloemsma 8.15-12.00
Gerda Bleeker/Eva Nauta 12.00-15.00
Hennie de Vries/Michiel Scheepvaart 15.00-19.00
en Anneke Jansen  15.00-19.00

Makkum 2 - Zeerobben 2 1 - 1
Heeg 2 - Makkum 3 6 - 1
Makkum A2 - NOK A1 0 - 2
Makkum F2 - Oldeboorn F1G 7 - 0
Makkum MB1 - Franeker SC MB2 5 - 0
Makkum MB1 - Tzummarum MB1 1 - 0

vrijdag 29 november
19:00  VLO MB 1 - Makkum MB 1
19:00  BEO XA 1 - Makkum XA 1
20:15  Punt Ut DS 3 - Makkum DS 4
20:15  Makkum DS 2 - CoVoS DS 3
20:30  Makkum DS 1 - DSVS DS 1
21:30  Makkum HS 1 - S.V.W. HS 1
21:30  XXL DS 1 - 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-verenigings-adver-
tenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen 
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: 
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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1 kunststof kozijn met draai kiep raam en vast 
glas br. 2.00 mt en h.1.36 mt  br raam 0.64 mt en 
h 1.23 mt, prijs 40 euro tel. 0517 531525

Mooie vlotte skibroek maat 110 blauw/zwart/
grijs gehokt, zowel voor jongens of meisjes te 
dragen. Met bretel € 7.50, Diverse leuke jongen-
jassen maat 110.116.122.128 Per stuk € 5.00, 
Leuke Mickey Mousse rolschaatsen. past voor 
een kind met maat 27.28.29.30! €5.00! En een 
bescherm set erbij voor € 3.50, Leuk piraten-
schip met reddingboot en diverse piraten. Is 
ongeveer 40 cm lang, hard kunststof. leuk kado 
voor sinterklaas € 7.50 tel: 0610468275

Een staande schemerlamp, met houten voet. 1 of 2 
houten nachtkastjes met een lade en een deurtje. 
tel. 06-30299886.

sleutelbos met 4 sleutels waarvan 1 blauwe  plastic-
sleutel. omgeving Leerlooierstr, Doniastr, Gedempte 
Putten, Kerkeburen, Jumbo. Heeft u ze gevonden 
neem dan contact op  tel. 0630783920 of 0515-
795206.

zwart KOL, bij intocht Sint 
Tel. 0515 – 232145

Makkum, Kofstraat: Gemarmerd cypersgrijs-wit-
te kat. Witte snoet, kin, keel, voor- en onderkant 
inclusief poten. Pigmentvlekjes onderin de ogen.
Ferwoude, Wonnebuursterweg: Cypersrood-witte 
kat. Ferwoude, Doniaburen: Zwart-wit kitten, 8 
weken. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi 
Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

ongeveer 30 verhuisdozen. 
Tel. 0515232577

TE KOOP

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

GEVRAAGD

VERLOREN

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

j ij 12 00

Zoekertje

Makkum – Dinsdag 24 december verschijnt 
de Makkumer Belboei met Uw Kerst en Nieuw-
jaarswensen. Een gemakkelijke en veilige 
manier om zakenrelaties, familie, vrienden en 
leden van de verenigingen etc. de goede wensen 
voor 2014 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 mogelijk-
heid 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, Korn-
werderzand, 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/nieuw-
jaarswens bezorgen op De Poon 10 8754 BD 
Makkum
  
Advertenties kunnen worden opgegeven tot 
en met 11 december 2013

Kerst-Nieuwjaarswensen 2013

Ook Súdwest Fryslân strijdt tegen windmolens
Sneek - Tijdens een openbare informatie van de 
gemeente, met betrekking tot de ontwikkelingen 
Afsluitdijk en de windmolens, kwamen vele aan-
wezigen tot de conclusie dat de provincie niet echt 
actief meegedacht heeft over de vele bezwaren die 
er zijn over de verschillende locaties voor de wind-
molens. De Afsluitdijk moet voor de veiligheid 
aangepakt worden. Het rijk wil in september 2014 
met de aanbestedingen van verschillende werken 
beginnen. Het moet een waterbouwkundig sym-
bool zijn, de ecologie moet hersteld worden. Men 
vindt dat deze verstoord is door de aanleg van de 
Afsluitdijk. Er wordt gesproken over camperplaat-
sen en een aanlegplaats voor ongeveer 20 passan-
ten die met de boot kunnen overnachten bij 
Kornwerderzand. Allerlei picknickplaatsen, strand-
tenten en horeca lijken ook niet ondenkbaar. Wat 
hiervoor nodig is lijkt een grote klus. Tevens moet 
de sluis bij Kornwerderzand groter worden en zal 
hiervoor een extra sluis aangelegd worden. Grootse 
plannen, die veel geld gaan kosten. 

De persoon die deze uitleg gaf bleek niet helemaal 
op de hoogte van de omstandigheden binnen de 
driehoek Zurich, Kornwerderzand en Makkum. Er 
moet meer recreatieve samenhang komen en er 
moet de mogelijkheid zijn om fietsen te huren en de 
fietspaden en bewegwijzering naar de plaatsen 
moet beter. In Makkum kan men op verschillende 
plaatsen zomers 7 dagen in de week gewone en 
elektrische fietsen huren. Dit is blijkbaar niet door-
gedrongen tot de voorlichster.Tevens kunnen er 
fraaie fietsroute kaarten bijgeleverd worden. Voor 
al deze plannen ligt de deadline in september 2014. 
Dan moeten er concrete plannen zijn, die gereali-
seerd kunnen worden.

De Makkumers hebben bij een handtekening actie 
duidelijk aangeven dat ze niet blij zijn met wind-
molens in het IJsselmeer, maar ook over de locaties 
op land is het nodige te doen. De provincie 
Friesland moet 530 mw. leveren en dat wordt, als 
het aan de politiek in Südwest ligt een hele klus. 
Ook de politiek is niet gelukkig met al die molens 
en momenteel loopt er een onderzoek naar het 
plaatsen van molens langs of op de Afsluitdijk. Dit 
kan dan tot Breezanddijk. Hier is een militair 
oefenterrein waar munitie getest wordt. Dit is heilig 
en zal waarschijnlijk niet verplaatst worden. Als je 
na Breezanddijk verder gaat met plaatsen van 
molens is het niet meer in Friesland en gaan deze 
molens niet meedoen aan het vermogen wat 
Friesland moet leveren. De provincie heeft niet 
daadkrachtig gehandeld bij het bekijken van de 
windmolen parken en is waarschijnlijk te laat met 
hun wijzigingen. De molens in het IJsselmeer val-
len onder het rijk en de plannen die Windpark 
Fryslân heeft gaan gewoon door en zij laten zich 
niet beïnvloeden door allerlei tegenargumenten. De 
onderzoeken op het land zijn nu gericht op bestaan-
de clusters, die aan vervanging toe zijn en daarna 
meer energie kunnen leveren. Daarnaast zoude er 
nieuwe cluster kunnen komen. De windmolen eige-
naren voelen hier wel voor. 

Er zal nu wel duidelijkheid moeten komen hoe 
waar en wanneer. Deze duidelijkheid is er absoluut 
nog niet en er moeten meerdere onderzoeken 
komen. Het is de vraag of dit niet te laat is. 
De vergunningsaanvragen worden in het tweede 
kwartaal van 2014 ingediend. Het blijft allemaal 
nog erg onzeker en de avond was nu niet bepaald 
rustgevend.

"Musicale" uitvoering 
GV Sparta
Op zaterdag 30 november 2013 zal van 16.30-
18.30 uur de uitvoering van alle dans- en gym-
groepen van gymnastiekvereniging Sparta plaats-
vinden in de plaatselijke Gymzaal. Met dit jaar 
als thema "Musicals". Ouders, familie, dorpsge-
noten en andere belangstellenden zijn van harte 
welkom!

Op 15 november jl. hield Hosanna haar officiële 
jubileumconcert, omdat de vereniging dit jaar 90 
jaar bestaat. De kerk zat vol met belangstellenden; 
oud leden, familie, vrienden en dorpsgenoten. 
Samen met slagwerksolist Menno Bosgra had 
Hosanna een prachtig repertoire op het programma. 
Ook eigen solist, de 15 jarige Johan van der Velde 
deed het geweldig en kreeg een staande ovatie. 
Speciaal naar het concert was ook burgemeester 
Fred Veenstra van Franeker-adeel gekomen. 
Waarom hij bij ons concert was? Ons lid Ype 

Reinsma is al lid sinds 1950 en heeft hart voor de 
muziekvereniging. Niet alleen bij onze vereniging, 
ook in zijn dorp Achlum verricht hij vele vrijwilli-
ge werkzaamheden. Daarom werd hij benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau! Na het concert 
was er een foto reportage in het dorpshuis en werd 
er met o.a. oud leden bijgepraat. We kijken terug op 
een geslaagd jubileumconcert. Er volgen in dit 
jubileumjaar nog meer activiteiten en bekijk ook 
eens onze nieuwe website www.hosannawons.nl! 

Lid van Oranje Naussau bij Jubileumconcert

Adverteer in de 
Makkumer Belboei


