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Een waarme winterjûn in Makkum
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Door Judith van Lavieren

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Op vrijdag 12 december werd de eerste
waarme winterjûn gehouden in Makkum.
Een idee van de dames van de Rige. Zij
vonden het jammer dat er dit jaar geen
kerstmarkt in het centrum gehouden werd
en besloten toch een gezellige middag en
avond te organiseren. Andere ondernemers
werden door middel van een brief van harte
uitgenodigd om mee te doen. Buiten was
er niet veel te zien, maar wie op vrijdag hier
en daar een blik naar binnen wierp, zag dat
het net even wat gezelliger gemaakt was dan
op een doorsnee avond. Erg druk werd het
niet, misschien omdat de waarme winterjûn
“úteinsette” met een natte namiddag of
omdat het een nieuw fenomeen betrof?
Wie wel op pad ging merkte dat het in elk
geval wel gezellig was en dat er in de verschillende zaken leuke aanbiedingen te
halen waren.
Vroeg op de avond waren er op Facebook
berichten te lezen dat er geschoten werd
bij Kapper Hoeksema. Gelukkig bleek het
te gaan om het schieten van gaatjes in de
oren van (vrijwillige) klanten door Atelier
Reyns en hoefden er geen hulpdiensten uit
te rukken. In alle kapsalons was het trouwens
druk want op het voortgezet onderwijs was
dit de avond van de kerstgala’s. Bij Durkje,
Nynke en Kapsalon Kreatief werden prachtige kapsels gecreëerd bij de feestgangers.
Een sneupmomentje doet het ook altijd
goed op zo’n avond: voor de boekverkoop
in de bibliotheek was veel belangstelling. In
de Kerkstraat verder onder andere taxfree
shoppen bij het Pareltje, aanbiedingen bij
Neidhöfer, een glühwein bij Peper en Zout,
mooie verlichting en muziek bij Elma en
buurman Idzenga en voor Blomynien was

een Kerkstraatplein gemaakt, een gezamenlijk
initiatief van Rinia, Blomynien en de Lampion.
Bij Els van Speelsgoed stond een tafel waarop
kinderen het betrekkelijk nieuwe speelmateriaal
Super Sand uit konden proberen. En er was
korting op puzzels. In de Rige muziek en verlichting verzorgd door DJ Cees, allerlei lekkers
te eten en te drinken en kleding van de dames
van Kokofun. Verder was Sandra Visser van
Atelier Sandraad aanwezig met vilt en door
haar gestoffeerde meubels. Er was veel
belangstelling voor de vilt- en naailessen die
zij in het nieuwe jaar gaat geven. Gezellige
drukte hier en door de versnaperingen niet
alleen voor uw verslaggever het eindpunt van
de route….
Het waarmste plakje fan de winterjûn was ongetwijfeld de Leugenbolle. De mannen van het
Fiskhok waren hier bijeen. Door een vuurtje en
een afgeschermde ingang hadden de heren
geen last van regen, kou of wind. De stemming
was opperbest en laat zich het best samenvatten met de tekst die buiten op de Leugenbolle
was aangebracht: Heech stiet de kachel,
kâld is it bier, Lekker binn’de fiskjes en grut
is it fertier

MAKKUM
Strânwei 1
Vraagprijs
€ 270.000,- k.k..

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

5-GANGEN KERSTDINER
à € 39,75 P.P.
RESERVEER NU ALVAST VOOR
1E OF 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
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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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- 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

Familieberichten
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 12 december 2014 is overleden onze
bewoner

Mevr. E. van Dyck
Wij wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Geschokt zijn wij door het overlijden van

Albert Ypma
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Tuinvereniging `de Gardeniers’, Exmorra

Agenda
Woensdag 17 december
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 18 december
Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 19 december
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Zaterdag 20 december
Makkum - Avondrust,
Winterfair in de tuin van Avondrust
aanvang: 13.30 - 18.00 uur
Makkum - MFC (ingang Klipperstraat)
Buurtvereniging Terra Nova
Kerst-Gezinsbingo, aanvang: 19.45 uur

Maandag 22 december
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 23 december

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

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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.

Woensdag 24 december

Bedankt voor de bloemen, cadeaus
en felicitaties bij ons 40 jarig huwelijk.
Wij wensen iedereen een fijne Kerst
en gelukkig Nieuw Jaar
Libbe en Mattie Terpstra

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

22 december spelen wij op onze gitaar,
Happy B-day voor onze beppe
want ze word 65 jaar!
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Family Event van Droomfabriek Makkum

Openingstijden rond de feestdagen
22-12-2014
23-12-2014
24-12-2014
25 t/m 27-12-2014
30-12-2014
31-12 2014
01-01-2015
02 en 03-01-2015

extra geopend van 09:30-17:30 uur.
09:30-17:30 uur
09-:30-17:30 uur
gesloten
09:30-17:30 uur
09:30-17:30 uur
gesloten
geopend

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

eigen foto

I.v.m. met winterstop zijn wij
vanaf 14 december gesloten.
26 februari zijn wij er weer!

Vis per mare
Workumerdijk 4
8754 EZ Makkum

Makkum - Lisette Folkertsma en Monique van
Dijk hebben vanaf september samen de
Droomfabriek Makkum. Ze omschrijven het
op hun site als volgt: ”Droomfabriek Makkum
is een samensmelting van mooie ideeën en
producten van StudiovanDijk en Kreaz Interieur
& Ontwerp”. Ze werken al langere tijd samen.
Fotografe Monique van Dijk gebruikte al regelmatig spullen van Kreaz, de woonwinkel van
Lisette, om mooie sets mee te creëren voor
haar foto’s. De samenwerking verliep altijd
heel makkelijk en spontaan en de dames
besloten de Droomfabriek op te zetten. Peter
Lieverdink ontwierp het logo en er werd een
Facebookpagina gemaakt. Ze willen een fabriek
zijn waarin creatieve talenten samenwerken
en richten zich op een specifieke doelgroep:
jonge gezinnen.

ook wat voor onze doelgroep kunnen betekenen
en vragen hen dan om met ons mee te doen”.

Monique is gespecialiseerd in het fotograferen
van jonge kinderen, van pasgeborenen tot
kleuters, en in het maken van zwangerschapsfoto’s. Die foto’s kunnen ook verwerkt worden
tot een stijlvol geboortekaartje. “Jonge kinderen
zijn ontzettend leuk om te fotograferen”, zegt
Monique. En een portret wordt echt iets
speciaals. “We maken een set waarin de
kinderen iets kunnen doen, wanneer ze opgaan in hun spel kan ik de mooiste foto’s
maken. En die set is ook door de materialen
die gebruikt worden onderscheidend. Iets
anders dan wat altijd gedaan wordt, nooit voorspelbaar zijn, mooie designspullen op een
verrassende manier gebruiken, dat willen we”.

Joke Idsenga van Peper en Zout is er ook.
”Met glühwein en lekkere hapjes, maar haar
schalen gebruiken wij bijvoorbeeld ook wel
eens om een pasgeboren baby’tje in te fotograferen. Dat out of the box denken vinden we
zó leuk”.

De Droomfabriek wil 3 tot 4 keer per jaar een
Event gaan organiseren. De doelgroep blijft
daarbij steeds het zelfde, hoe en wat, dat kan
steeds verschillen. Het eerste Event dat u kunt
gaan bezoeken is het Family Event op 28
december aanstaande. En hoewel Monique
en Lisette de Droomfabriek samen beheren
betekent dat niet dat zij er alleen in werken.
”Wij zoeken steeds naar andere partijen die

Op het Family Event wordt
samengewerkt met de volgende gasten:
Boekhandel Coufreur is aanwezig met een
selectie van hun mooiste kinderboeken en
verzorgt voorleesmomenten.
Hippelotje van Mariska Kamerbeek staat er
met hip haakwerk voor kinderen.
Varen en Geke van Beach Resort Lifestyle geven
voorlichting over de mogelijkheden van kinderfysiotherapie en kindercoaching. Wist u dat zij
ook kunnen helpen bij schrijfproblemen en
heel veel vakmanschap in huis hebben om het
bewegen en sporten bij kinderen te bevorderen?

Zilt Online is weer even terug in Makkum. ”We
gebruiken vaak spullen van Zilt tijdens de
zwangerschapsfotografie. En natuurlijk ook
leuk voor de ouders en grootouders”.
En natuurlijk zijn Monique en Lisette er. Met sets
met een eigenzinnig design waarin kinderfotografie volgens de ideeën van Droomfabriek
Makkum plaatsvindt, met producten van de
vrouwen waarmee ze samenwerken, met
enthousiasme en originaliteit. ”Kwaliteit staat
voorop. Wat we doen, doen we goed is ons
motto”. Op 28 december kunnen kinderen
gratis op de foto met een reuzenknuffelkonijn.
Het Family Event wordt gehouden aan de
Bleekstraat 44 te Makkum. Van 11.00 uur tot
17.00 uur op 28 december
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Kerkdiensten

SLAGERIJ ATTEMA

Openingsdagen Feestdagen 2014

Zaterdag 20 december

Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 21 december

Kerst-Nieuwjaar
Woensdag 17 dec. t/m Zaterdag 20 dec.
Maandag 22 dec. t/m Woensdag 24 dec.
Vrijdag 2 januari 2015
Geopend

Makkum – van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

div. 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

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Ariesen

Fondue & gourmet / steengrill schotels
Voor divers aantal personen
In luxe verpakking

Wist u dat...
- Er op zondag 25 januari 2015 het jaarlijkse
familie volleybaltoernooi plaats vindt.
Dus roep de sportieve familie bij elkaar om
te volleyballen!
- De Kerstkrant "Een mens van betekenis",
u aangeboden wordt door PKN Makkum?

diverse worstsoorten:
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst
leverworst – droge worst – Zeeuws spek

- Deze Kerstkrant ontvangt u samen met deze
Belboei. Veel leesplezier toegewenst.

Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema

- Er op eerste kerstdag om 11.00 uur weer een
spetterend kerstfeest in het doopsgezinde
kasteeltje te Makkum plaatsvindt?

0515-232325
Harlingerdijk 3 / 8754 EC Makkum

- De Bouwers dit allemaal voor jullie opvoeren.
- Het deze keer om KerstClowns draait…
- De opbrengst naar ons goede doel
‘De CliniClowns’ gaat!

Ledkaarsjes
4 stuks

Bijdrage St. tot Nut voor
“De Laatste Eer” Arum
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Arum
heeft voor de aanschaf van een loopkoets een
verzoek om een financiële bijdrage ingediend
bij de Stichting tot Nut. Dit verzoek is gehonoreerd met een bijdrage van  2.000,00. Binnen
de vereniging was de aanschaf van een loopkoets al eens aan de orde geweest. Op de
ledenvergadering van 27 maart j.l. is besloten
tot de aanschaf over te gaan. De loopkoets is
te gebruiken op de begraafplaats maar ook
geschikt als vervoermiddel hier in Arum om
een overledene van huis naar de plaats van
de plechtigheid te vervoeren en daarna naar
de begraafplaats. De loopkoets kan door de
familie zelf worden voortgeduwd.

Sonax Velgenreiniger

 2,35

van  10,- voor

Sonax Shampoo

Veiligheidshesje, lifehamer
of nooddeken
per stuk

 2,-

Binnen en buiten verlichting
kaars of led
Batterij verlichting met timer of 220 volt

 7,50

van  7,49 voor

 5,-

Elke dag diverse aanbiedingen,
opruimingen of gratis produkten.
Grabbel je Korting of Draaiend Rad

Tijdens de Makkumer Waarme Winterjun op vrijdag 12 december nog meer aanbiedingen op Markt 6
en op deze dag kunt tevens voor Dorcas kleding, dekens en andere produkten inzamelen. Wat er zoal
nodig is kunt u zien op www.dorcas.nl Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede,
ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te
zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in
Oost-Europa en Afrika. Na 12 december kan u goederen blijven brengen dan via de Achterstraat.

Voorstraat 7
8754 EV Makkum
Tel. 0515-231484
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Nieuwjaarsconcert Hallelujah op zondag 4 januari 2015
Kerstavond @Skippers

Jelle B
tot 23.00 uur GRATIS entree
daarna  5,Danscafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Op zondagmiddag 4 januari 2015 begint om
half vier het Nieuwjaarsconcert van Muziekvereniging Hallelujah. Onder leiding van
Nynke Jaarsma en Fokko Dam zijn de leden
van harmonieorkest, jeugdkorps en drumband
de afgelopen maanden bezig geweest om er
weer een mooi concert van te maken.
Ook de kinderen van de Algemene Muzikale
Vormingslessen treden met ons op. Hallelujah
is sowieso volop “in training” want in maart
gaat het harmonieorkest deelnemen aan het
concours.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en op de
voorverkoopadressen: t Pareltje en Blomynien.
Een kaartje kost in de voorverkoop 8 euro en
aan de zaal 10 euro. Kinderen tot en met twaalf
jaar hebben gratis toegang, mits ze begeleid
worden door een volwassene. De plaats van
actie is net als voorgaande jaren het Multi
Functioneel Centrum aan de Lieuwkemastraat
te Makkum.
Hallelujah al eerder beluisteren?
Kom dan naar de kerstnachtdienst in de Van
Doniakerk op 24 december, aanvang 21.30 uur.

De KerstClowns!
Eerste kerstdag 25 december om 11.00 vindt
het traditionele kerstfeest van de kinderen van
Club de Bouwers in het kasteeltje van Makkum
plaats. Ieder jaar maken ze er weer een groot
feest van! Dit jaar staan “De KerstClowns”
centraal! En gaat de collecte ook naar de
CliniClowns.

Nieuwsgierig geworden? Kom en geniet van de
grote kerstboom, muziek, Clowns, circusacts,
gedichten, chocolademelk, glühwein, kerstkransjes en al het andere...Welkom!! We sparen
oude mobieltje en inktpatronen van de printer,
ook voor ons goede doel. Graag brengen bij
Diny de Jong of Durkje Hoeksema

Kerstliederen in Pingjum

De winkel is dicht!
Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Op zondag 21 december is er 's middags
vanaf 15.00 uur in het voormalige Gereformeerde kerkje aan de Pibemalaan 11 in
Pingjum een kerstliederen programma. Deze
is in een feestelijke Kerstfeer omgetoverd
door de deelnemers van de dagvoorziening
Te Plak en is een beleving apart.
Traditioneel is hier het koor "de Halsbânsjongers" de spil van dit kerst gebeuren dit
jaar tevens aangevuld door de organist Bauke

van der Meer. Kinderen van de basisschool it
Leech zingen mee en ook een blaaskwartet uit
Pingjum laat hier van zich horen. Onder de
algemene muzikale leiding van dirigente
Janet Posthumus worden alle aanwezigen
uitgenodigd om mee te zingen.
Voorts wordt er koffie en thee geschonken in
de gezellige entree van Te Plak. De toegang is
gratis en iedereen is van harte uitgenodigd
om mee te doen.

Achlumer kerstkuier
Op tweede kerstdag, vrijdag 26 december wordt
er in Achlum een kerstkuier georganiseerd.
De start is om 14.00 uur en het begint bij
dorpshuis “de Singel”. Het is een stevige
wandeling van ongeveer 7 km over o.a. smalle
betonweggetjes, stukken weiland en over een
groene dijk die vroeger het zeewater keerde.
Iedereen die deze middag lekker in beweging
wil zijn en frisse lucht wil happen is van harte

welkom. Waterdichte laarzen of hoge schoenen zijn aan te raden. Na de kerstkuier staat er
heerlijke, stevig gevulde, huisgemaakte erwtensoep van Wietse klaar en kan er nagepraat
worden in het dorpshuis. Deze tocht is niet
geschikt voor wandelwagens en honden
mogen niet mee. De tocht is op eigen risico.
De kerstkuier is gratis, voor de erwtensoep
wordt een kleine bijdrage gevraagd.

NUT Makkum: Cursus filosofie door Petra Bolhuis
Vorig jaar gaf Petra Bolhuis al een lezing voor
het NUT Makkum. Het werd een zéér boeiende
avond met jammer genoeg heel weinig deelnemers. Het bleek dat filosofie helemaal niet
droog of taai is, maar gewoon over onszelf
en ons dagelijks leven gaat. Omdat zo veel
mensen deze kans gemist hebben, bieden
we dit jaar nog een keer dit onderwerp aan in
een cursus van 2 avonden en wel op de
donderdagen 8 en 15 januari 2015, aanvang:
20.00 uur.

De invalshoek is deze keer:
Hannah Arendt (1906-1975) was een Joodse
filosofe die de tweede wereldoorlog in Duitsland
heeft meegemaakt. Ze heeft als slachtoffer van
de nazi’s gruwelijke dingen meegemaakt. Toch
bleef ze geloven in het goede in de mens. In
twee avonden gaan we zelf aan de slag met
het denken van Arendt. Wat zie je als menselijke waarden en hoe geef je daar in alle nuchterheid vorm aan. We zien vaak wel wat we graag
anders zouden willen, maar hoe doe je dat?

De invalshoek is deze keer een andere, maar
eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Het wordt
toch een boeiend gesprek over waarom we
zijn zoals we zijn en doen wat we doen.

Locatie: Tuinkamer MFC Maggenheim-Makkum
O.l.v.: Petra Bolhuis
Kosten: NUT-leden  5,- / Niet-leden  7,50
Opgave: www.nutmakkum.nl/cursussen
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Oud Makkumer bedenkt kaartspel Goudjacht
de zeebodem door het spelen van de juiste
combinatie handkaarten. De zeebodem bestaat
uit diverse soorten kaarten met schatten daarop
vermeldt: wrakhout, munten, kanonnen, goudstaven, zilverstaven en kroonjuwelen. Maar er
zijn ook zandkaarten die eerst weggespeeld
moeten worden om bij deze schatten te komen.
Elke zeebodemkaart met een schat heeft een
bepaalde waarde, variërend van 1 tot 10 punten.
De handkaarten bestaan uit 5 verschillende
kaarten; schip, zandzuiger, duikershelm, schepnet, en hijstang. Voor het bergen van een
zeebodemkaart is per soort schat weer een
andere combinatie van handkaarten vereist.

eigen foto
Sinds begin december is het nieuwe spelletje
Goudjacht op de markt. Het is het resultaat
van 1,5 jaar zorgvuldige voorbereiding. De
bedenker is Dirk Horjus die met Goudjacht
zijn eerste spel uitbrengt. Tijdens één van zijn
vakanties op Terschelling ontstond bij Dirk het
idee voor een spel rondom het schip De Lutine.
Dit schip is vergaan in de nacht van 9 op 10
oktober 1799 voor de kust van Vlieland en
Terschelling. Het bijzondere aan dit schip is
dat het een zeer kostbare lading vervoerde,
namelijk goud- en zilverstaven, muntgeld en
Hollandse kroonjuwelen. Tussen 1799 en 2014
is ca de helft van de kostbare lading geborgen.
De andere helft ligt dus nog ergens op de
bodem van de zee en vertegenwoordigd een
waarde van circa 17 miljoen euro. Een leuke
basis voor een kaartspelletje waarbij het doel
is zoveel mogelijk schatten van de zeebodem te
halen en daarmee meer punten te verzamelen
dan je tegenstander.
Uitleg van het spel:
Als speler krijg je een zeebodem voor je op
tafel die gevormd wordt door een wirwar van
zeebodemkaarten. Alleen de kaarten die helemaal vrij liggen, kunnen worden geborgen van

Iedere speler moet proberen om de meeste
punten te verzamelen voordat de zeebodem
leeg is, maar er zijn meer kapers op de kust.
Een speler beschikt in zijn beurt over 1, 2 of 3
acties. De speler heeft de keuze uit 5 verschillende soorten acties en moet dus elke beurt
bekijken welke actie voor hem het beste uitpakt en waarmee hij uiteindelijk de meeste
punten verzameld. Als de zeebodem leeg is,
worden de punten van iedere speler opgeteld
en wint degene met de meeste punten.
Het spel bevat 36 zeebodemkaarten, 69 handkaarten, 4 hulpkaarten en de spelregels. Daarnaast zijn er nog 4 kaarten toegevoegd met
Weetjes over de Lutine. De illustraties van het
spel zijn gemaakt door André Fraiquin van AF
Design uit Workum. Goudjacht is een kaartspel voor 2 tot 4 spelers vanaf de leeftijd van
8 jaar. Een spelletje duurt ongeveer 30 tot 45
minuten. Het spel is o.a. verkrijgbaar bij
Speelsgoed in Makkum en bij boekhandel van
der Velde in Sneek voor  13,50.
Dirk Horjus werkt in zijn dagelijkse leven als
projectcoördinator bij WoonFriesland. Hij organiseert daarbij grootschalige bouwprojecten
binnen de provincie Friesland. Naast zijn werk
is hij medeoprichter van het gamebedrijf 8D
Games in Leeuwarden dat serious games
ontwikkelt. Zijn voorliefde voor bord- en kaartspelletjes en zijn ambitie om eigen spellen te
ontwikkelen, hebben er voor gezorgd dat hij
sinds september 2013 zijn eigen bedrijfje heeft
opgericht onder de naam 418ART. Met het
spel Goudjacht hoopt hij een goede basis te
kunnen leggen voor nog meer nieuwe spellen.

Botterwerf Makkum
insprekers op. Van alle kanten werd de concurrentievervalsing, de vermoedelijke geluidsoverlast voor de aanwonenden, het Beschermde
Dorpsgezicht en Rijksmonument en de financiële haalbaarheid belicht. Dat laatste is erg
belangrijk. Vooral nu ondertussen is gebleken
dat de gevraagde subsidie van het Waddenfonds, een bedrag van  215.000,- is afgewezen.
Ook kunnen een aantal middenstanders en
ondernemers door de crisis het destijds toegezegde bedrag niet doneren. Eén inspreker
verdedigde de positieve kanten van het geheel.
Vorige week dinsdagavond heeft de commissievergadering, Doarp, Stêd en Omkriten in het
gemeentehuis te IJlst plaatsgevonden. Het
voorstel tot wijziging van de agrarische
bestemming van De Bargekop te Makkum tot
een industriebestemming voor een scheepswerf/museum ”De Botterwerf” leverde zeven

De Commissie besloot het voorstel door te
sturen naar de Gemeenteraad, die op donderdag 18 december a.s. in het Gemeentehuis te
IJlst om 17.00 zal beginnen. Het is het eerste
bespreekpunt op de agenda. De vergadering
kan ook gevolgd worden via internet.

Varen en Geke lopen graag
een stukje mee met uw kind
op weg naar de volwassenheid!
Kinderfysiotherapie
•
•
•
•
•
•
•
•

Vragen over de motorische ontwikkeling?
Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
Afwijkende stand voet of enkel?
Heeft uw baby een extreme voorkeurshouding?
Schrijfproblemen?
Heeft u kind een vervelende (sport)blessure?
Slaap- en/of ademhalingsproblemen?
etc.

Kindercoaching
• Boosheid, faalangst, slaap- en eetproblemen
• Angsten in het algemeen
• Emotionele problemen:
bijvoorbeeld na echtscheiding, verdriet en rouw
• Omgaan met druk gedrag, adhd, pdd-nos
• CITO-stress
• Hoogevoeligheid, hoogbegaafdheid
• etc.

Opvoedvragen en/of opvoedproblemen?
Een kindercoach activeert het denken en doen
van mogelijkheden van kinderen (en ouders).
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering!
Voor mogelijkheden en info:
Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 / info@lifestyle-makkum.nl

Hennie fan richt is beide kerstdagen
geopend vanaf 4 uur, reserveer snel
want vol is vol. Ook bestaat de
mogelijkheid om salade's te bestellen
0515-232921
06-51507937
prettige feestdagen
Hennie fan Richt
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Hanna van der Gaast wordt tweede op FeRstival Vuurwerkbrillen te koop
Door Judith van Lavieren

dracht. ”Bijvoorbeeld tijdens je studie, maar ik
heb er zelf in mijn werk als juf ook nog altijd
veel plezier van”. Voor Hanna van der Gaast
begon het allemaal tijdens de lessen Fries van
mevrouw Schakel op het Marnecollege. Alle
eersteklassers moesten een gedicht voorbereiden. De gedichten werden voorgedragen
in de klas en wie het leuk vond, kon mee doen
aan de voorrondes op school. Hanna deed
mee en samen met 9 andere leerlingen van
het Marne werd ze afgevaardigd naar de
halve finale in de Stolp in Sneek. Vier van hen
mochten door naar de finale in Heerenveen:
Hanna, Jorn Hofstra, Dirk Breeuwsma en
Trudie Postma.
eigen foto
Op 13 december werd in Heerenveen het 72ste
FeRstival gehouden in het Posthuistheater.
Dit jaar met een deelneemster uit Makkum,
Hanna van der Gaast. Hanna ging met de
tweede prijs naar huis. Jorn Hofstra uit
Witmarsum veroverde de derde prijs.
De voordrachtswedstrijd FeRstival staat in een
lange traditie. Voor de komst van de massamedia was de voordrachtskunst een belangrijk
onderdeel van de podiumcultuur in Fryslân en
voorzag ze in een behoefte aan vermaak bij
feestelijke gelegenheden. Op school- of
gemeentelijk niveau ontstond de gewoonte
voordrachtswedstrijden te houden. In 1941 werd
het initiatief genomen tot een provinciaal
georganiseerde “foardrachtskriich” voor het
middelbaar onderwijs. In 1968 veranderde de
naam in FeRstival. Wie de lijst van prijswinnaars
door de jaren heen langsloopt, komt namen
tegen als Rients Gratama, Riek Landman,
Mindert Wijnstra en Nynke Laverman.
De finale werd gepresenteerd door Doete
Steneker, zelf ooit deelneemster en jurylid.
Zij hield de deelnemers voor dat je veel kunt
hebben aan een goede presentatie en voor-

Tijdens de halve finale las Hanna het humoristische “Hynder” van Jouke Douwe de Vries
voor. Voor de finale koos ze voor “Us heit” van
Ytsje Scherjon. Pake en beppe en heit en
mem gingen mee naar het Posthuistheater.
En zagen daar dat Hanna het supergoed
deed en de beker voor de tweede prijs uitgereikt kreeg. In haar juryrapport staat te lezen
dat alle afzonderlijke onderdelen door de jury
erg goed beoordeeld werden en als eindconclusie: “Moai spannend ferteld”. Heel knap en
dat allemaal staande op een podium in de
spotlight. “Alles moet met je gezicht”, zegt
Hanna, “je armen moet je langs je lichaam
houden”. Jorn Hofstra droeg in de finale Nije
Auto van Berber Spliethoff voor en dat was
goed voor een derde prijs.
De finale is verdeeld in drie categorieën:
Starters (eersteklassers), Trochsetters (tweede
en derdeklassers) en Toppers (vierde klas en
hoger). Als eersteklasser was Hanna ingedeeld
bij de Starters. Ze vond het erg leuk om mee
te doen, maar weet nog niet of ze volgend jaar
bij de Trochsetters gaat uitkomen. De jury hoopt
dat in elk geval wel. Want onder haar juryrapport van de halve finale staat geschreven:
“Wy hoopje noch in soad fan dy te hearren!”

Sinterklaas in Avondrust op 5 december
Om 10.00 uur begon de morgen. Ditkeer hadden
we ook de peuters van de peuterspeelzaal uit
Makkum uitgenodigd om hier Sinterklaas te
vieren. Jong en oud samen, dat is toch fantastisch? Onder het genot van koffie en thee met
een lekker speculaaskoekje werd gewacht op
Sinterklaas. Uiteindelijk arriveerde hij op de
duofiets! En kon helaas eerst de weg ook niet
vinden, want zou eerst langs de zeedijk. Maar
gelukkig hoorden ze de kinderen roepen en
kloppen op de ramen en kwamen de Sint en zijn
Pieten toch onze kant op. Na een welkomst-

woordje van Afke ging hij zitten op zijn troon.
Toen behandelden we eerst wat anekdotes,
eerst van de kinderen, die een voor een naar
Sinterklaas mochten komen en we zongen
sinterklaasliedjes. Klaas en Hennie Bakker
zorgden daarbij voor de muzikale omlijsting.
Aan het einde van de ochtend werden alle
pakjes uitgedeeld. Om 11.15 uur was de
morgen ten einde en ging ieder tevreden weer
huiswaarts.
Tot volgend jaar Sinterklaas!

ziekenhuis Sneek

eigen foto
Net als vorig jaar zijn ook dit jaar zijn er weer
vuurwerkbrillen te koop bij de afdeling Oogheelkunde van het Antonius Ziekenhuis in
Sneek en Emmeloord. De brillen kosten maar
 1,00 per stuk en zijn vanaf 11 december
2014 verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.
Oogletsel is de meest voorkomende blessure
die wordt opgelopen door vuurwerk. Gek
genoeg zijn het meestal de ‘kijkers’ die het
oplopen. De oogartsen sporen iedereen aan
om tijdens de jaarwisseling een vuurwerkbril
te dragen. De oproep geldt niet alleen voor
mensen die zelf vuurwerk afsteken, maar ook
voor toeschouwers. De afgelopen jaren bleek
dat 50 procent van de gewonden door vuurwerk omstanders waren.
Dit jaar is landelijk afgesproken dat het afsteken
van vuurwerk pas vanaf 18.00 uur op 31
december is toegestaan. Of dit streven ook
handhaafbaar is zal na de jaarwisseling blijken.
Het afsteken van vuurwerk is in ieder geval al
meerdere jaren een steeds terugkerende discussie. Tegenstanders pleiten vaak voor een
gezamenlijk vuurwerk op één centraal punt
rond middernacht. In Makkum wordt dit jaarlijks georganiseerd op het strand op na afloop
van bijvoorbeeld de Visserijdagen. Een dergelijke overgang zal breed gedragen moeten
worden. Op dit moment is het in ieder geval
nog zo dat bij u in de straat het nieuwe jaar
ingeluid wordt met knal- en siervuurwerk.
De vuurwerkbril is een stuk veiliger dan een
‘normale’ bril. Van een normale bril kan het
glas makkelijk breken en er kan vuurwerk tussendoor schieten. Een vuurwerkbril is gemaakt
van polycarbonaat. Dit betekent dat de bril
heel erg sterk is. Ook sluit de vuurwerkbril goed
aan op het gezicht, zodat er bijna geen vonkjes
of rondvliegende stukjes tussen het hoofd en de
vuurwerkbril passen. Mensen die een normale
bril dragen kunnen de vuurwerkbril over hun
eigen bril zetten. De vuurwerkbril is ook verkrijgbaar in de meeste optiekwinkels en bij alle
vuurwerkverkooppunten. Houd u dit jaar een
oogje in het zeil bij het afsteken van vuurwerk?

Menniste Mienskip Makkum e.o.
de Bouwers en de leden van
het kraaiennest nodigen u/je uit
voor het alom bekende Kerstfeest!

Vóór de zomervakant
ie je rijbewijs? Dat ka
n bij ons!
*** Winteraanbieding ***

Nú: eerste 5 rijlessen voor € 150,of winterpakket 30 rijlessen voor €1350,- (incl. examen)
Meld je nu aan voor een gratis proefles! info: 06-16716241 - www.rijschoolmoniquemakkum.nl

Ke
“De

rstclowns

”

Eerste kerstdag om 11.00 uur
Doopsgezinde kasteeltje te Makkum
Collecte opbrengst voor CliniClowns
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Kerstaanbieding
3.80
Kerst-salade ........................................................ 100 gram  1.69
Carpaccio-tapanade ......................................... 100 gram  1.95
Kerst-kip ............................................................... 500 gram  4.50
Runderrollade & Varkensrollade .................. 200 gram 

W
div e he
b
ers
e s ben
oor
ten

Rol

lad

hele kip in braadzak met verse groente
Roast Noëlle......................................................... 100 gram 
super malse varkensfilet gevuld
met gedroogde cranberry's en brie, verpakt in rauwe ham

1.59
59

Ovenschotel Rosbief
(stuk gemarineerde rosbief met een lekkere champignonsaus)

Ovenschotel Varkenshaas

Ook
dive hebben
rse
we
Sal soorten

ade
's
&
Vlee
sw
scho arentles

(2 lekker gemarineerde varkenshaas met een lekkere pepersaus))

Ovenschotel Kip
(2 lekker gemarineerde kipfilets met verse groente en kruidenboter)
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Kerkstraat 24 | 8754 CS Makkum
Telefoon: 0515-230253
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Vandaag besluit Windenergie staten Fryslân

Zoekertje

door Jetze Genee

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
2 stuks z.g.a.n. scooterhelmen 1x blauw/zwart
mt M, 1x rood/zwart mt S.  15,- p.st.
Tel: 0515-232392
Stapelbed, grenen. Weinig gebruikt. Inclusief
2 matrassen, 2 kussens, 2 dekbedden met
hoes enz. Alles van Ikea. Prijs:  125,Tel. 0515 231778
Foto Jetze Genee
Uitzicht op de molens bij Lemmer vanaf Oudemirdumerklif, vergelijkbaar met het uitzicht in
Makkum straks.
Provinciale Staten (PS) beslist vandaag, 17
december 2014 waar molens mogen komen
in de provincie Fryslân. Minister Kamp van
Economische Zaken heeft de provincie tot
1 januari 2015 de tijd gegeven locaties aan te
wijzen. Eén zoekgebied, in het IJsselmeer, is
al door het rijk aangewezen.
Hoe zat het ook al weer?
Het college (gedeputeerde Staten) stellen PS
voor nieuwe molens op slechts enkele plaatsen
toe te staan: Een windpark van 350 MegaWatt
in het IJsselmeer, een park van 36 MegaWatt
bij de Kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen. Dat besluit kwam in
november als verrassing. Zeker nadat het college de wekenlange zoektocht van het collectief Fryslân foar de Wyn naast zich heeft neergelegd. Dat inclusief het eindrapport van oud
minister Winsemius waarin diverse A-locaties
verdeeld over heel Fryslân zijn aangewezen.
Voorstel Gedeputeerde Staten
De keuze van GS is dan afwijkend van het
advies van het Winsemius advies maar sluit
wel aan bij het coalitieakkoord van PvdA, CDA
en FNP. Dit betekent dat GS kiezen voor een
grote variant van het Windpark Fryslân in het
IJsselmeer, op 6 kilometer van de Friese kust.
Op land gaat het om opschaling van het
bestaande cluster Hiddum-Hou bij de Afsluitdijk. Twee bedrijventerreinen bij Heerenveen zijn
aangewezen als reservelocaties. Wat betreft
het windmolencluster bij de Kop van de Afsluit-

dijk neemt het college de bevindingen van
Fryslân foar de Wyn, Winsemius advies, over.
Het college wil zo veel mogelijk oude molens
saneren en financiële participatie van burgers
bevorderen. Dit wordt later verder uitgewerkt.
Met het besluit kan worden voldaan aan de
opgave om in 2020 530,5 MegaWatt windenergie te realiseren.
Hoe wordt de doelstelling ingevuld?
Hoe wordt met inmiddels heilige getal 530.5
MegaWatt gerealiseerd? Een windpark van
350 MegaWatt in het IJsselmeer, een park van
36 MegaWatt bij de kop van de Afsluitdijk en
twee reservelocaties bij Heerenveen. Dit voorstel leggen Gedeputeerde Staten van Fryslân
op 17 december 2014 voor aan Provinciale
Staten. Daar wordt dus vandaag over gestemd
en na morgen zal blijken of de overige statenleden instemmen met dit voorstel.
Waarom windenergie?
De provincie Fryslân maakt ruimte voor 530,5
MegaWatt aan windenergie. Deze opgave is
onderdeel van de Rijksdoelstelling om meer
schone energie te produceren en om minder
afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.
Wind is een belangrijke pijler onder de groene
energiemix. Het op te stellen vermogen van
530,5 MegaWatt levert in 2020 bijna 55 procent
van de duurzame energie op. Zonnestroom
zorgt met 500 MegaWatt voor bijna 20 procent.
De vuilverbrandingsoven in Harlingen levert met
warmte 25 procent.

Nieuwe rollator voor  30,- Bel 0515-232272
AANGEBODEN
Bent u alleen met de kerst en ziet u tegen de
kerstdagen op? Wij hebben, met ons gezin,
nog plaatsen aan onze kersttafel over.
Tel: 06-29998496
GEVRAAGD
Gratis dames- en herenfietsen. Ook kinderfietsen
en onderdelen van fietsen erg welkom.
Tel: 06-30944715
Wie weet waar mijn Donald Duck, met hamer
en aambeeld, windmolen ergens in een schuur
ligt? Ik heb deze circa 1,5 jaar geleden uitgeleend
aan een man op een fiets uit de buurt van
Makkum/Exmorra, omdat deze de molen graag
wilde namaken. Ik wil deze windmolen graag
terug! Joop Ruardi Parrega Tel: 0515-579681
GRATIS AF TE HALEN
Rode betontegels 50 bij 50 cm.
60
Tel: 06-30806954
m2

Wijnkapel
Voor heerlijke wijnen, eerlijke
prijzen en persoonlijk advies
Extra dagen open tijdens de feestdagen!
Maandag 22 december 14.00 t/m 21.00 uur
Dinsdag 23 december
14.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 24 december 13.00 t/m 17.00 uur
Zaterdag 27 december
Maandag 29 december
Dinsdag 30 december
Woensdag 31 december

10.00
10.00
10.00
10.00

t/m
t/m
t/m
t/m

18.00
18.00
18.00
17.00

uur
uur
uur
uur

Fijne Feestdagen en een Gezond 2015
Markt 17, 8754 CM Makkum
Tel. 06 - 52 00 71 20
wijnkapel@gmail.com
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Uitslagen VV Makkum

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Makkum
Makkum
Makkum
Makkum

1 - Leovardia 1
A1 - Akkrum A1
B1 - Beetgum B1
D1 - SC Berlikum D1

3
1
5
2

-

1
1
1
3

VV Makkum pakt
winterkampioenschap

door Jetze Genee

Wat is Voetreflexologie

Daar waar we de hele dag op lopen hebben we vaak de minste aandacht voor…
Veel gebieden van je voeten staan op een
bijzondere manier reflexmatig in verband met
specifieke lichaamsdelen, organen en klieren.
Een verstoring kan zich uiten op de huid
zoals onder andere eelt, pijn of kleurverschil.
Door de juiste reflexzones te stimuleren krijgt
je gehele lichaam een prikkel, of enkel die
gebieden waar de behandeling op is gericht.
Het zelfhelend vermogen van je lichaam wordt
gestimuleerd, spieren ontspannen, je komt in
balans en ervaart meer energie.

De behandeling wordt gegeven in een zittende
of half-liggende houding op een massage tafel.
Het enige dat je hoeft te ontkleden zijn je
voeten. Behandelingen zijn onder andere
geschikt voor; nek- schouder & rugpijn, RSI,
reuma, blaasproblemen, menstruatieklachten,
spijsverteringsproblemen etc. Een behandeling
leidt tot verlichting van pijn, een beter doorbloeding, afvoer van afvalstoffen & verlichting
van spanning en stress. Informeer bij je zorgverzekeraar voor vergoedingen.

Een voetreflexmassage is zeer geschikt voor
iedere leeftijd en effectief bij zowel lichamelijke-,
emotionele, acute en/of chronische klachten.

Voor meer informatie:
www.bodybalanceanneloes.nl
info@bodybalanceanneloes.nl

In de laatste officiële speelronde voor de winterstop heeft het vlaggenschip van VV Makkum
de wintertitel gepakt. Makkum eindigt na een
goed seizoen tot nu toe, als koploper van de
4e klasse A zaterdagamateurs. Medekoploper
Vv Oudega (SWF) won zaterdag ook maar kon
het doelsaldo van Makkum niet overtreffen.
De goals vallen gemakkelijk in Makkum. Met
een prima lichting die dit seizoen vanuit de
A-junioren het eerste team is komen versterken,
staat de ploeg van trainer Janco Croes als een
huis. Trainer Croes en VV Makkum zijn met
elkaar contractverlenging voor het seizoen
2015/16 overeengekomen. Croes is bezig aan
zijn derde seizoen bij de vierdeklasser. Na een
stroeve start in de eerste jaren, waar Croes
heeft gewerkt aan een jong team, lijken de
inspanningen nu vruchten af te werpen.
Met een aantal bepalende spelers in de hele
linie van het team komt VV Makkum zowel uit
als thuis goed uit de verf. De sfeer in het team
lijkt goed te zijn, vertrouwen in eigen kracht en
ondanks de jonge gemiddelde leeftijd komt
het team iedere wedstrijd volwassen het veld
op. Dit seizoen stevent het eerste team af op
een heel mooi resultaat en dat wordt gewaardeerd. Contractverlenging voor de trainer en
wie weet een titel aan het eind van het seizoen.

Makkum F1 najaarskampioen!!

Afgelopen zaterdag werd voor het eerst sinds
seizoen 1998-1999 weer een titel gepakt
namelijk de periodetitel. Met veel winst, 41
doelpunten voor, één verliespartij een paar
gelijke spellen wordt kijken naar een wedstrijd
van Makkum aantrekkelijk. Bij thuiswedstrijden
is dit te merke n, veel publiek langs de kant.
Ook bij uitwedstrijden is een vaste afvaardiging
van supporters aanwezig. Veelvuldig scoren
en aantrekkelijk voetbal helpt hierbij. Na de
winterstop probeert het eerste van Makkum
deze lijn voort te zetten en kan daarmee
mogelijk een heel mooi voorjaar tegemoet zien!

eigen foto
Oei de 2e klasse F: "dat wurd dreech". Dit waren
de woorden van coaches Jacob P. v/d Weerdt
en Minne Zwaagstra voor aanvang van het
seizoen. Maar zaterdag 6 december zijn de F1
pupillen van VV Makkum kampioen geworden!
Na een gelijkspel vorige week uit tegen IJVC,
1-1, werd niet meer op een kampioenschap
gerekend. Ware het niet dat mede koploper
Scharnegoutum die zelfde dag verloor met
2-0 van SWZ Boso Sneek. Zodoende ging VV

Makkum F1 als koploper de laatste wedstrijd
in. Met overtuiging wonnen ze thuis met 4-0
van QVC.
Hierdoor konden Sacha, Clive, Dytmar, Jesper,
Leyton, Jesse, Liam, Luuk en Pieter de welverdiende medailles en warme snacks in ontvangst nemen. Dank aan Ziezo Young Fashion,
kledingsponsor, en trainers Abe Reinsma,
Lars Wijma en Rick van der Gaast. Mede door
jullie is VV Makkum F1 kampioen geworden.

Uitslagen
de Waardruiters
Sneek 13-12 Paarden Dressuur:
L2: Jacob van der Heide met Frodo,
182 punten/7e plaats
Z1: Maaike Tolsma met Ulinka,
204 punten/3e plaats
Z2: Jacob van der Heide met Zantos,
205 punten/4e en 207 punten/2e plaats
Cornwerd 14-12 Pony’s Dressuur:
Klasse B/Cat BCD: Yara de Vries met Yavri’s
Roxi: 193 en 187 punten.
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Niemand moet alleen zijn met kerst
UW OUDE TV IS DE KOMENDE MAANDEN GELD WAARD!!!
RUIL UW OUDE TV IN EN ONTVANG € 100,- INRUILPREMIE

100 Hz beeldscherm. Full-HD beeldkwaliteit. Quad Core Processor voor extra
snelle Smart TV. Ingebouwd draadloos netwerk voor Smart TV. Internet op je tv
inclusief uitzending gemist/RTL XL/ You Tube enz. USB-pauze/opnamefunctie
via USB. Ingebouwde kabel en satellietontvanger

81CM

€ 499,-

102 CM

€ 599,-

121 CM

€ 699,-

NA INRUIL € 399,NA INRUIL € 499,NA INRUIL € 599,-

WILT U NOG SCHERPER BEELD?
DAT KAN MET EEN ULTRA HD TELEVISIE VAN SAMSUNG

Met de Samsung UE48HU7500 haal je een Ultra HD Samsung Smart TV
met een 48 inch (122 cm) beeldscherm in huis!
Geniet van een weergaloos Ultra HD-beeldkwaliteit dat vier keer zo helder is
als Full HD. Beelden spatten letterlijk van het beeld af, doordat ze nog nooit zo
levendig en realistisch waren. Je hebt geen last van flikkeringen of een wazig
beeld dankzij een beeldverversing van 1000 Hz Clear Motion Rate. De Samsung
HU7500 beschikt over UHD Upscaling waardoor je zelfs bij online video’s geniet
van een beeldkwaliteit die Full HD voorbij gaat! Met Samsung Smart Hub geniet
je van de nieuwste series, films, tv-programma’s met slechts één druk op de knop.
De Quad Core processor zorgt ervoor dat je met alle eenvoud én snelheid tussen
apps downloaden en televisie kijken kan switchen. En dit is nog niet eens alles wat
deze nieuwe Samsung televisie zo bijzonder maakt. De televisie beschikt namelijk
ook nog over: 3D-weergave, UHD Dimming, Twin Tuner, Football Mode, UHD Dimming, Precision Black, Multi-Link-Screen en Smart Interaction. Is er eigenlijk iets
wat je niet kan met deze televisie? 1000 Hz beeldscherm. Full-HD beeldkwaliteit.
Quad Core Processor voor extra snelle Smart TV Ingebouwd draadloos netwerk
voor Smart TV. Internet op je tv inclusief uitzending gemist/RTL XL/ You Tube enz.
USB-pauze/opnamefunctie via USB. Ingebouwde kabel en twin-satellietontvanger.
Normaal kost deze tv € 1799,- nu na inruil € 1699,- en € 150,- cashback van samsung

SLECHTS € 1549,WD-SAT IN WOMMELS IS HET ADRES VOOR UW NIEUWE TV,
WIJ VERKOPEN IEDER MERK TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN
MAAR WEL MET DE SERVICE VAN DE VAKMAN
BEL OF KOM LANGS

WD-SAT

| SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalon
schoonheidssalon
pedicure
massage
zonnebank
manicure
Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Er zijn er veel mensen die nu alweer tegen de
komende kerstdagen opzien. De èènzamen,
de zieken, de alleenstaanden. Zij die net een
verlies hebben geleden van een dierbare en
daarom ook niet blij kunnen zijn met kerst.
Zij die nergens uitgenodigd worden, of zij die
geen Kerkelijk thuis meer hebben. Ze willen
het liefst dat de Kerstdagen maar zo snel
mogelijk voorbij zijn.
Het zal wel een ‘Utopie” zijn van mijn eigen
gedachten, maar wat zou het mooi zijn als
mensen in je eigen dorp of straat iemand uit
zouden nodigen die alleen is met kerst, wat
niemand zou eingelijk alleen moeten zijn met
kerst. Kerstfeest is van iedereen schreef
iemand als reactie op mijn verhaaltje op facebook, en dat is ook zo. Wie je ook bent, of wat
je ook bent.
Veel mensen zijn op zoek naar de zin van het
leven, en hebben het allang opgegeven om te
geloven dat er ooit een kind geboren werd die
Jezus genoemd werd, en “redder van de
wereld“ zou zijn. Ze blijven zoeken, en velen
zoeken het in drank, drugs, gokken, enz enz.
Dat is louter een zoeken naar iets wat onrealistisch is. Het vult de leegte niet op die er
ontstaat als je geen enkel houvast hebt in je
geestelijke behoefte. De drie wijzen uit het
Oosten waren ook op zoek, nadat ze gehoord
hadden dat er een kind geboren zou zijn die
“redder der wereld“ genoemd zou worden.
Een ster ging hen vooruit en in een stal vonden
ze het kind in een kribbe met hooi en stro,
omdat er voor hen geen plaats meer in de
herberg was.

Voor veel mensen in deze wereld is er ook
geen plaats, zelfs niet in een stal. Zij krijgen
geen erkenning voor wie ze zijn. Ieder mens
heeft in zijn of haar leven erkenning nodig
voor wie en wat hij of zij is. Als mens en als
persoonlijkheid. Erkenning is zelfs een voorwaarde voor het menselijk bestaan, want
zonder dat is er niets dan leegte. Zo zoeken
we we allemaal erkenning voor wie we zijn, en
of je nu bakker, fietsenmaker, of dokter bent.
Zonder erkenning ben je niets. Daarom zoeken
wij contact met die ander om ons zijn hier op
aarde te bevestigen.
Laten we dan de essentie van het kerstfeest
niet vergeten en er bij stilstaan dat wij allemaal
zoals we zijn erkend worden door dat kind in
de Kribbe. Hij werd tijdens zijn leven veracht
en verguisd, en moest tenslotte zijn liefde voor
de mensheid bekopen met de dood aan het
kruis. Zijn naam was Jezus, en ook al hingen
er voor de stal geen slingers waar op stond
“HOERA EEN ZOON” toch wordt hij na meer
dan 2000 jaar nog in de hele wereld welkom
geheten met kerst, en ook dagelijks komen er
nog mensen die hem willen aanvaarden als
hun persoonlijke Heiland. Er zijn overal in de
kerken wel kerstnachtdiensten op 24 december,
en in Sneek bij het Leger des Heils bent u ook
hartelijk welkom. De vlag hangt uit als welkom
en de kerstdienst die zal beginnen om 7.30 uur.
Gospelgroep Forte uit Makkum zal haar medewerking verlenen aan de dienst.
Gre Caarels

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

