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Twee leukste restaurants SWF staan in Makkum!  
 Door Judith van Lavieren

De leukste restaurants van de gemeente 
Súdwest-Fryslân staan beide in Makkum. 
Bij de verkiezing tot leukste restaurant van 
de gemeente behaalde It Posthûs van 
Alwin Kalt en Maartje van der Velde het 
hoogste aantal stemmen en Gasterij Hennie 
van Richt van Hennie de Vries het hoogste 
gemiddelde . Het was de vierde editie van 
deze verkiezing, maar zowel It Posthûs als 
Hennie van Richt deden dit jaar voor de 
eerste keer mee. 

De stemronde duurde van 5 oktober tot en 
met 9 november. Stemmers moesten een 
oordeel geven over de sfeer en aankleding, 
over de bediening en de service en natuurlijk 
over het eten. Na 9 november werd tevens 
de provinciale top 3 bekend gemaakt. 
En….It Posthûs en Hennie van Richt staan 
óók allebei in de top 3 van Friesland. 

Wie zich het leukste restaurant van Friesland 
mag noemen wordt op 11 januari aanstaande 
bekend gemaakt. Nog even afwachten 
dus. ”Maar dat de leukste restaurants van 
de gemeente aan het Plein in Makkum 

staan is toch een prachtige positieve reclame!”, 
zegt Alwin lachend. Het heeft zowel Hennie 
als Alwin al veel positieve respons opgeleverd. 
De heren doen beide normaal gesproken 
niet aan Facebookverkiezingen mee, maar 
besloten nu toch een gokje te wagen. Pas 
begin november gingen ze de verkiezing zelf 
actief promoten met berichten op Facebook 
en een poster. 

Het oordeel van de stemmers is bekend, op het 
oordeel over de provincie als geheel moeten 
we nog even wachten maar….Wat vinden ze 
nu eigenlijk zelf het leukste van hun restaurant? 
”Vooral oudere mensen geven vaak aan dat 
ze alle oude attributen die we in de zaak heb-
ben prachtig vinden”, zegt Hennie, ”daar sluit 
ik me graag bij aan. De Leeuwarder Courant 
heeft ooit in een recensie geschreven dat je bij 
Hennie van Richt ”museaal kunt eten.” ”Ik ben 
zelf gek op het monumentale pand, met al zijn 
sfeer en historie”, zegt Alwin over zijn Posthûs. 
Ik denk dat het gewaardeerd wordt dat we 
zoveel mogelijk duurzaam en met streek-
producten werken. Maar uiteindelijk moeten 
de gasten ons beoordelen.”
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
De Pôlle 16

Prijs vanaf 
€ 199.500,- k.k.

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

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

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Is uw motor al klaar voor de winter?
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Familieberichten
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: 
28 en 29 november:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
5 en 6 december:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

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

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

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee 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-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Fiersten te betiid is stoarn 

Titia Stellingwerf 
Sterkte Jacqeline en familie.

Feriening 'Us Stek'

Veel te vroeg moeten we afscheid nemen 
van onze fijne buurvrouw 

Titia Stellingwerff
 
Wij wensen Bert , kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte de komende tijd.
 

Dries en Atje
Gjalt en Geeske
Gerard en Martine
Johan
Karel en Nynke

Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering is.

Stil en verdrietig zijn wij nu onze lieve vrienden 
Linda en Rein hun (skoan)mem 

Titia Stelllingwerff-Koezema

moeten missen.

Wij wensen Linda, Rein, Bert, Jackelien,  
Marco, Karin, Kees, Tigo, Joyce en verdere 
familie veel sterkte en kracht toe in deze 
moeilijke tijd.

Jan, Ietsje en Lisanne

Veel te vroeg is van ons heen gegaan onze buurvrouw Titia
We wensen Bert en de kinderen veel sterkte toe!     

Age en Eelkje Willem en Ineke Carla
Robijn en Minke Rick en Janny Jettie de Zee
Liesbeth Doedel Dries en Atje Minke
Anne en Zwaantje Klaas en Hennie Pieter en Lhea
Ruud Patrick Marie Horjus
en bern

Wij wensen ons bestuurslid Bert Stellingwerff 
en zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken 
van het grote verlies van

 Titia Stellingwerff-Koezema

Volkstuinvereniging "Makkum"

Makkum, 16 november 2015

Dit kreaze leave famke wurdt 27 novimber 
50 jier!!!

Dikke tút fan ús

Na ruim 43 jaar zijn wij 
op 21 november 2015 verhuist 

van Botterstraat 33 naar: 
Avondrust appartement 111

Fam. T.J. Hoekstra
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Agenda
Donderdag 26 november
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 27 november
9.45 uur,shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

9.45 uur,sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 28 november
Makkum - Avondrust, Sinterklaas komt in 
Avondrust. Sinterklaasbingo, in het restaurant. 
aanvang: 9.45 uur, eigen bijdrage  2,50

Maandag 30 november
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 1 december
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 2 december
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 3 december
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

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

Vrijdag 4 december
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 7 december
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 8 december
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 9 december
Makkum - Avondrust, open deur Bijbelkring, 
aanvang: 10.00 uur in dyksicht

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

21 november t/m 20 december
Truus Huijbregts in galerie Badweg 3 te 
Bolsward. Open vr van 15.00 – 21.00 uur en 
za zo van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak.

Kerkdiensten
Zondag 29 november
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. de Gier

Makkum - K.C. Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 11.00 uur
Peuterviering. Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Dijkstra

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Vrijdag 4 december
Makkum - Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Ds. Cor Nijkamp

Zaterdag 5 december
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 6 december
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Pennekamp

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. R. Praamsma

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Maandag 7 december
Makkum - Avondrust 10.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

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

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Tijdelijk woning 
te huur gevraagd

Voor gezin op rustige locatie.
Tot 1200,- euro 

ex. g.w.l. en heffi ngen.

Voor informatie 0643253381

THERMO-ONDERGOED
VOOR HEREN EN DAMES
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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                  

Makkum - Om zes uur zat de Sint Martinus 
kerk vol met kinderen met mooie lampionnen. 
Klaas Groeneveld vertelde het verhaal van 
Sint Maarten. De man die als officier in het 
Romeinse leger werkte en tegen alle gewoontes 
in de helft van zijn mantel aan een zwerver gaf. 
Na dit voorval bij de poort van Amiens verliet 
Maarten het leger en ging het klooster in. Later 
werd hij bisschop van Tours. Sint Maarten gaf 
iets aan een onbekende. ”Het is belangrijk om 
elkaar te helpen”, hield Groeneveld de jeugd 
voor. ”Jullie gaan straks langs de deuren met 
je lichtje om te zingen. En op Sint Maarten 
wordt er nog steeds gegeven.”

De klassieker ‘ald ald reucheltje’ leek niet 
meer tot het repertoire van de kinderen te 
behoren. ‘Elf november is de dag’ klonk daar-
entegen wel uit volle borst. Traditioneel het 
absolute hoogtepunt van de bijeenkomst: het 
moment dat de koster het licht uit doet… Bij 
het verlaten van de kerk kreeg iedereen een 
mandarijn. Daarna ging de jeugd op stap om 

een lekkere buit binnen te halen. Ondanks het 
mooie weer was de algemene indruk dat er 
minder langs de deuren werd gegaan dan 
vroeger. Sommige Makkumers melden op de 
sociale media dat ze het jammer vonden dat 
er niet of nauwelijks kinderen aan de deur 
waren geweest. In het centrum was het wel 
druk. Daar namen sommige bewoners, waar-
onder twee heksen, zelfs buiten plaats om de 
stroom zingende kinderen bij te kunnen houden. 

Aan de deuren klonken de oude liedjes maar 
ook nieuwe zoals deze Sint Maartenrap.

ABCDEFG, we nemen ons lampionnetje mee.
En we gaan langs alle deuren 
om een lekker snoepje zeuren
ABCDEFG, we nemen ons lampionnetje mee.
Dag mevrouw en dag meneer, 
hé hallo, hier ben ik weer
Met mijn lalalampion, van papier of van karton
Met een lichtje, mooi is dat, 
als ik klaar ben krijg ik wat

Sint Maarten anno 2015   Door Judith van Lavieren

Makkum - Op zondag 8 november organi-
seerde Stichting Peuterfonds een sportvis-
evenement aan de Grote Zijlroede. Deze 
stichting heeft ten doel om kinderen met een 
beperking, uit de leeftijdscategorie van vijf tot 
vijftien jaar, de dag van hun leven te bezorgen 
op het gebied van sportvissen (peuteren). De 
verstandelijk beperkte kinderen van Scouting 
de Ontdekkers uit Harlingen en Spelend 
Sporten uit Leeuwarden wisten maar liefst 238 
vissen buit te maken tijdens deze fantastische 
en vooral ook zonnige dag. Uiteraard kregen 
de kinderen aan het einde allemaal een 
medaille en een hengel (en de winnaar ook 
nog een beker) mee naar huis! 

Tsak Kin Man uit Amsterdam is vrijwilliger bij 
het Peuterfonds. Hij maakt deze middag foto’s. 
„Ieder kind heeft recht op een mooie visdag 
en het Peuterfonds zorgt daarvoor”, aldus Tsak. 
Zo’n zes keer per jaar gaat de stichting met 
een groep van ongeveer 20 kinderen vissen. 
Ze zorgen dat er voor elk kind een persoon-
lijke begeleider is. Bovendien zorgen ze voor 
alle benodigde attributen als hengels, een zwem-

vest, schepnetten en stoeltjes. Ids Idzenga 
van Hengelsport en Dierenspeciaalzaak 
Makkum stelde voor deze middag aas en lok-
voer beschikbaar. Het meedoen aan de mid-
dag is hem prima bevallen. „Volgend jaar 
maar weer! De kinderen hebben zo genoten!”
Op de site van het Peuterfonds verwoordt een 
vrijwilliger het als volgt: „De lach op het gezicht 
van een kind, een mooiere blijk van waarde-
ring kun je toch niet krijgen?” Die lach was 
ook in Makkum veelvuldig te zien . „Ik heb het 
leuk. Ik heb plezier aan vissen”, zegt een 
meisje tegen haar begeleider. Ook Marieke, 
begeleidster van de kinderen van de Harlinger 
Scoutinggroep, is enthousiast. „Het is zo 
goed geregeld!” Door de 1op1 begeleiding 
verloopt alles heel relaxed.

„Wil jij ook een keer iets betekenen voor deze 
mooie stichting? Aarzel dan niet en stuur een 
mailtje naar info@peuterfonds.nl“, staat te 
lezen op de site van het Peuterfonds. Op deze 
site van de stichting, www. Peuterfonds.nl, 
staat een serie leuke foto’s over het evene-
ment in Makkum.

Stichting Peuterfonds  in  Makkum  Door Judith van Lavieren
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Al jarenlang is Garage Horjus een begrip in 
Makkum en omstreken. Het autobedrijf bestaat 
inmiddels bijna 40 jaar. Begin dit jaar heeft er 
een wisseling van de wacht plaats gevonden. 
Klaas Horjus trok zich, om gezondheidsredenen, 
terug uit het bedrijf. Hierdoor maakt hij plaats 
voor de jongere generatie. Melle Hoekstra is 
zijn opvolger. Hij is de nieuwe compagnon 
van Arie Horjus met wie Klaas al 25 jaar het 
bedrijf runde. Zij worden ondersteund door 
een enthousiast team van 7 medewerkers.

Klaas trad in 1976 in dienst bij het familie-
bedrijf. De bedrijfsvoering werd toen gedaan 
door zijn beide ooms, Jan en Joop Horjus en 
vader Frans Horjus. De voornaamste bron van 
inkomsten kwam toen uit de brandstof- en 
oliehandel. Zij onderhielden hun eigen wagen-
park en toen het aardgas in Makkum kwam, 
nam de handel in brandstoffen af. Zij begonnen 
toen ook auto’s van andere mensen te repareren 
en zo is het garagebedrijf ontstaan. Omdat de 
drie gebroeders niet in het bezit waren van de 
juiste vakbekwaamheid papieren kwam het 
voortbestaan van het bedrijf in het geding. 
Met de benoeming van Klaas, die intussen wel 
over de juiste papieren beschikte, was de 
continuïteit van het bedrijf gewaarborgd. In de 
loop der jaren nam het aantal personeels-
leden bij de garage toe en werden er diverse 
verbouwingen en uitbreidingen verricht. 

De autotechniek is de afgelopen jaren een 
stuk gecompliceerder geworden. Klaas onder-
vond dit aan den lijve. “Ik sis wolris, froeger 
koest mei in hammer, in wetterpomptange en 
in skroevedraaier in auto reperearje, mar dat 
is al lang net mear sa.” De auto’s beschikken 
tegenwoordig steeds meer over zeer complexe 
technieken en dat zal in de toekomst alleen 

maar toenemen. Daarom wordt er voortdurend 
geïnvest6eerd in geavanceerde apparatuur. 
De auto’s zijn zo vol gebouwd dat het een stuk 
lastiger wordt om iets te kunnen vervangen. 
Neem als voorbeeld het vervangen van een 
koplamppit, voor een leek is dit vaak niet meer 
te doen.

Melle Hoekstra had van jongs af aan al 
belangstelling voor de autotechniek en wilde 
niets liever dan in de voetsporen treden van 
zijn vader Willem. Via een leerwerktraject 
kreeg hij een stageplek bij Garage Horjus. 
Klaas: “We hoegden tsjin Melle net te fertellen 
wat er dwaan moast. Hy wist al in protte en 
seach it wurk fuortendaliks”. Inmiddels werkt 
Melle alweer 17 jaar bij Garage Horjus. Mede 
daarom is Melle gevraagd of hij Klaas wilde 
opvolgen om zo compagnon in het bedrijf te 
kunnen worden. 

Sinds de invoering van de APK is het Neder-
landse wagenpark aanzienlijk verbeterd. 
Ondanks het feit dat de auto’s steeds beter 
worden en minder vaak naar de garage hoe-
ven, is goed onderhoud een behoud van uw 
auto. De ontwikkeling in de autotechniek gaat 
buitengewoon snel en de monteurs volgen 
daarom regelmatig bijscholingen en cursus-
sen. De monteurs bij Horjus zijn allen eerste 
autotechnicus en APK keurmeester. Melle is 
inmiddels als diagnosetechnicus gespeciali-
seerd in het opsporen en repareren van com-
plexe storingen. Garage Horjus steekt veel tijd 
en geld in het opleiden en bijscholen van de 
monteurs, zodat u als klant verzekerd bent 
van kwaliteit en actuele vakkennis. 

Tot slot wil Klaas de klanten bedanken voor 
het vertrouwen in de afgelopen 40 jaar.

Klaas Horjus en Melle Hoekstra

Melle Hoekstra nieuwe compagnon Garage Horjus   
 door Sjirk Wijbenga

Leuke actie Stichting 
It Makkumer skutsje
Het Makkumer skûtsje heeft weer een leuke 
actie bedacht! Namelijk de verkoop van 
Makkumer skûtsje beerenburg. Supermarkt 
Jumbo in Makkum stopt met de verkoop van 
Makkumer skûtsje bitter, zodat het Makkumer 
skûtsje, zelf kan overgaan op de verkoop hier-
van. We hebben destilleerderij Trappenburg in 
Pingjum bereidt gevonden om beerenburg 
voor het Makkumer skûtsje te gaan maken. 
Deze Makkumer skûtsje beerenburg wordt op 
ambachtelijke wijze gestookt in Pingjum. De 
beerenburg zal gebotteld worden in prachtige 
likeurflessen, met een uniek Makkumer skûtsje 
etiket. 

Dit is natuurlijk een prachtig en uniek geschenk 
om aan uw familie, vrienden of relaties cadeau 
te geven rond de kerstdagen. Daarom voor u 
de mogelijkheid om deze flessen Makkumer 
skûtsje beerenburg bij ons te bestellen, zodat 
u tijdens de kerstdagen uw familie,vrienden of 
relaties kunt verassen met een mooi cadeau. 
De flessen van 0,5 liter kosten  12,50 per 
fles. (De opbrengst zal worden gebruikt voor 
de verbetering en het onderhoud van het 
Makkumer skûtsje)

Mocht u dit willen bestellen, graag z.s.m. een 
mailtje naar info@makkumerskutsje.nl met 
uw bestelling. U kunt al een bestelling doen 
vanaf 1 fles. Wij zorgen dat de bestelling bij u 
bezorgd wordt.

Stichting It Makkumer skûtsje

Geloven is leven in vrijheid
Ook zo nieuwsgierig naar de komende plus-
dienst? Wij in ieder geval wel! Het is voor ons 
als organisatie ook iedere keer weer een 
beetje spannend hoe alles zal gaan verlopen. 
In deze plusdienst wordt de overdenking ver-
zorgd door ds. W. Roseboom, met als thema 
“Geloven is leven in vrijheid”. Iedereen is van 
harte welkom!

Waar? KC  het Anker, Buren 15.
Wanneer? 29 november om 19.00 uur.
Voor wie? Plusdiensten zijn laagdrempelige 
 diensten VOOR IEDEREEN.
Muziek? Wij gaan veel zingen en worden 
 begeleid door  het koperensemble 
 en de Plusband.

Opbrengst collecte 
Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Nederland die van 
8 t/m 14 november 2015 in Makkum werd 
gehouden, heeft een bedrag opgeleverd van 
 1233,56. Dit is meer dan de opbrengst van 
2014. Hartelijk dank aan, zowel de gulle 
gevers, als de 19 collectanten.

De coördinatoren,
Pietsy v.d Weerd en Marga Huisman.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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1e en 2e kerstdag 1e en 2e kerstdag 
geopend vanaf 16.30 uur geopend vanaf 16.30 uur 

voor kerstdinervoor kerstdiner

VERKOZEN TOT LEUKSTE VERKOZEN TOT LEUKSTE 
RESTAURANT VAN 2015RESTAURANT VAN 2015

Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur.

Hou onze facebookpagina in de gaten 
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

Reser eren: 0515-231153 of info@it osthus.nl

Makkum - Op de traditionele Kerst-Zing-Mee 
van zondag 13 december, in MFC/Sporthal 
"Maggenheim", zal het Chr. Mannekoor "Pro 
Rege" uit Dokkum de vocale medewerking 
verlenen. Tijdens de Kerst-Zing-Mee van 2012 
heeft het koor ook medewerking verleend. 

Het koor is in 1965 opgericht en heeft het 
50-jarig jubileum al achter de rug. Momenteel 
telt het 90 leden en sinds 1997 staat het onder 
leiding van de heer Dirk Norbruis. Het koor 
heeft vele optredens verzorgd, zowel in kerken 
en gebouwen, als ook bij radio en TV. Ook 
zijn er CD's en DVD's uitgebracht, welke ook in 
de zaal te verkrijgen zijn. 

De muzikale medewerking wordt verleend 
door brassband E&E uit Sneek en staat o.l.v 
de heer Piet Visser. Brassband E&E is ont-
staan uit Emma Brass, Sneek en uit Euphonia 
Oppenhuizen/Uitwellingerga. De pianobege-
leiding is weer in handen van de heer Koos 
Dreunhuizen. 

Noteert u deze avond al vast in uw agenda, in 
de volgende Makkumer Belboei volgt nadere 
informatie. Dus zondagavond 13 december 
om 19.30 uur de 27e Grote KERST-ZING-MEE 
in MFC "Maggenheim".

Chr. Mannenkoor "Pro Rege" uit Dokkum
zingt  tijdens de 27e Kerst-Zing-Mee

Mannenkoor Pro Rege

eigen fotoeigen foto

Op zondag 6 december zal om 19.30 een 
“Festival of Lessons and Carols” worden 
gehouden in de Hervormde kerk van Parrega 
Deze dienst zal gezongen worden door het 
Chr. Gemengd koor uit Ferwoude o.l.v. Gerrit 
de Vries. Organist is Klaas Hoek. Rond negen 
schriftlezingen zal het koor prachtige Christmas 
Carols zingen. Tevens zijn een aantal liederen 
opgenomen die door koor en aanwezigen 
worden gezongen.

Op 24 december 1918, kort na het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, begon in Cambridge 
een traditie die het ‘kerkmuzikale gezicht’van 
het kerstfeest in Engeland tot op de dag van 
vandaag zou bepalen. De pas benoemde Dean 
van King’s College, the Revd. Eric Millner White, 
ontwierp mede aan de hand van oudere 
bronnen een orde van dienst, bestaande uit 
schiftlezingen, gebeden en Christmas Carols 
die over de gehele wereld bekend zou worden 
als “The Festival of Nine Lessons and Carols”. 
Tien jaar later begon de BBC met het uitzenden 
van de dienst via de radio, in Engeland en 
daar buiten. Daardoor werd ”The Festival of 
Nine Lessons and Carols” bekend onder een 

miljoenenpubliek. In 1954 werd voor het eerst 
een gefilmde versie van de dienst gemaakt. 
Het koor van King’s College te Cambridge 
heeft inmiddels vele plaat- en cd opnamen 
gemaakt van “a Festival of Lessons and 
Carols”. En nog steeds is op Kerstavond een 
live uitzending van deze dienst via de BBC te 
volgen op de televisie.

Het Chr. Gemengd Koor uit Ferwoude staat 
sinds september 2014 onder leiding van Gerrit 
de Vries uit Sexbierum. Vorig jaar heeft het 
koor voor de eerste maal dit Festival mogen in 
studeren en tot uitvoering gebracht in Exmorra. 
Dit jaar willen wij een ieder uitnodigen om dit 
met ons te beleven in de Herv. kerk van 
Parrega.

Aanvang: 19.30 uur.
Voorganger: Ds. G. Groeneveld.
 Chr. Gemengd Koor uit Ferwoude 
 o.l.v. Gerrit de Vries.
Organist: Klaas Hoek.
Toegang: gratis. 
 Collecte bij de uitgang.

Festival of Lessons and Carols in Parrega
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Sinds de introductie van onze service pas hebben onze klanten de gelegenheid om ons, 
zowel anoniem als persoonlijk, te beoordelen met een rapport cijfer. 

Bij aankoop van een nieuwe fiets krijgt u van ons een gratis service pas aangeboden 
waar een tegoed op staat in arbeidsloon, dit kan oplopen tot een waarde van  210,-! 
U wordt vervolgens via de mail op de hoogte gehouden wanneer wij de fiets willen zien 
voor een servicebeurt. Verschillende zaken kunt u voor de reparatie aangeven zoals het 
gebruik van onze haal en breng service en/of een leenfiets. Nadat wij uw fiets volledig 
hebben nagekeken heeft u de mogelijkheid om ons te beoordelen met een cijfer, dit is tot 
nu toe dus zeer positief gebleken!

Door dit gigantische succes zijn wij zeker van plan hier mee door te gaan en willen wij 
via deze weg iedereen bedanken die onze service weten te waarderen, hier maken wij 
ons elke dag sterk voor en kunnen we ons onderscheiden van de rest. 

Meer informatie over de service pas? Kijk op; www.profiledefietsspecialist.nl/servicepas 

Met vriendelijke groet, Timen, Theo en Iwan.

Wij worden door 
onze klanten beoordeeld 

met een 8.8!!!

Kerstnachtdienst 
Cornwerd 
Op donderdag 24 december a.s. zal de 
Kerstnachtdienst in Cornwerd doorgaan. 
Inhoudelijk moet de dienst  nog worden 
samengesteld, maar zeker is dat pastor Cees 
van Rijn voorgaat.  In de vacante periode leek 
het er op, dat deze traditie niet langer in stand 
kon worden gehouden. Maar met behulp van 
een aantal nieuw- en oud gedienden wordt 
het weer mogelijk gemaakt. Namens de PKN 
Makkum- Cornwerd e.o. wordt u van harte 
uitgenodigd bij deze dienst aanwezig te zijn. 

Vriendelijk groetend, 
Maaike van Dijk, Jetske Politiek, Johan Swieringa

Proeven in de polder?
Cornwerd - Dat kan op zondag 29 november 
as. op de Cornwerdermolen. Tijdens de open-
dag kun je de sfeer proeven van het weer, 
wind en water welke door de molen op wind-
kracht weg gemalen wordt vanuit de polder 
naar de boezem. Een rondleiding door molen 
is zeker de moeite waard.

Maar je kunt er meer proeven! Heerlijke vers-
gebakken pannenkoeken welke ter plaatse 
voor u worden bereid, of een kop heerlijke 
gevulde erwtensoep. Voor de ouderen is er 
een heuse Beerenburg proeverij van brouwerij 
“de stiekeme stoker” uit Bolsward op de 
molen. Tijdens de opendag  wordt u uitgelegd 
hoe de Beerenburg wordt bereid en kunt u 
natuurlijk ook proeven. Ook kunnen  er diver-
se Beerenburg likeuren geproefd worden.

Deze opendag is een initiatief van Molen-
stichting Súdwest-Fryslân bijna alle molen in 
onze gemeente zetten hun deuren open. Kijk 
op www.molenstichtingswf.nl voor de deel-
nemende molens. De Cornwerdermolen is 
geopend van 11:00 tot 16:00 uur.

Concert muziekver. 
Wubbenus Jacobs te Arum
De chr. muziekver. "Wubbenus Jacobs", o.l.v. 
Arjen Steur, houdt op 28 november 2015 haar 
jaarlijkse donateursconcert. Ook het jeugd-
korps JAMM zal een optreden verzorgen. 
Verder werken aan dit concert mee: zangeres 
Maaike de Groot en de zanggroep John 
Boonstra, Lieuwe Tolsma & Doete Stenekes. 
Na de pauze zullen zij onder begeleiding van 
ons korps popliederen ten gehore brengen.

Aanvangstijd: 19.30 uur. 
Locatie:  de Sporthal, 
 Sportlaan 7-A, 8822 VM Arum.
Entree:   5,00. 
 Donateurs en kinderen t/m 12 
  3,00.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Binnenkort willen we graag met de cliënten 
van Avondrust weer een uitstapje maken en 
gaan we naar de Orchideeënhoeve te 
Luttelgeest. Maar u kunt ook mee! Daar kunt 
u de prachtige tropische tuinen bezichtigen, 
de vlindertuin en tegenwoordig zijn er ook 
aapjes te zien. Indien het u leuk lijkt om mee 
te gaan, dan kunt u mee!

De kosten voor dit uitstapje bedragen  45,-. 
pp. Dit is inclusief het vervoer per luxe touring-
car, entree, koffie met gebak en een leuke 
attentie na afloop. U kunt zich opgeven bij de 

receptie van Avondrust vóór 7 december. 
Het mag ook telefonisch op telefoonnummer 
0515 – 231655, of per e-mail op abar@
zorggroeptellens.nl. U kunt betalen op de dag 
zelf. Indien u meer informatie wilt, kunt u vra-
gen naar Mw. A. Hilhorst, zij is aanwezig op 
maandag – en donderdagmorgen en dinsdag 
en woensdag de hele dag. We zien u graag 
tegemoet!

Wanneer:  woensdag 16 december
Vertrek:  13.00 uur vanaf Avondrust
Terug:  18.00 uur weer bij Avondrust

Uitstapje Avondrust naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest

In het afgelopen cursusjaar deden maar liefst 
vijf jeugdleden van muziekvereniging Hallelujah 
D examen. Zoveel kandidaten voor het hoogste 
examen in één jaar. Het was volgens dirigente 
Nynke Jaarsma uniek in de geschiedenis van 
de vereniging. De dames lieten onder andere 
van zich horen tijdens het nieuwjaarsconcert 
en slaagden glansrijk. Zij waren niet de enige 
jeugdleden die donderdag 29 oktober in het 
zonnetje werden gezet. Want ook A, B en C 
examens werden succesvol afgerond door 
Hallelujanen en Notenkrakers. Twee drumband 
jeugdleden promoveerden. Zij lopen sinds 
vorig jaar mee met de optredens.

In voorgaande jaren werden de geslaagden 
en gepromoveerden altijd gehuldigd tijdens 
de openingsactiviteit in september. Deze club-
dag werd dit jaar echter al in juni gehouden. 
De huldiging kon toen nog niet plaatsvinden, 
want een aantal leden deed pas de allerlaatste 
week van het schooljaar examen. Maar geen 
aandacht schenken aan deze prestaties was 
natuurlijk geen optie. Het trotse bestuur greep 
de koekactie aan om de geslaagden te felici-
teren en een presentje uit te reiken. De vol-
gende jeugdleden kregen de traditionele 
Hawaï slinger omgehangen. 

Van de drumband: Douwe Oostenveld en 
Wendy Veneman.

Voor het A-examen: Marten en Tine Venema 
en Jimte Postma

Voor B: Inger Altenburg, Jet Houter, Leo van 
der Bles, Ryan Hikkaduwage, Anne-Marique 
Katsburg en Leah van der Kooij

Voor C: Arjan Bijlsma

Voor D: Maureen Minnema, Rixt van der Bles, 
Odessa Lindeman, Marte en Ydwer Oostenveld

Aan de slinger hing een chocoladeletter cor-
responderend met het behaalde examen en 
een potlood. Iets om te snoepen en een pot-
lood om aantekeningen te maken tijdens de 
repetities om zo de stukken nóg beter te spelen.

Ook dirigente Nynke Jaarsma kreeg een 
Hawaï slinger met haar favoriete lekkernij: het 
schuimblokje. Onlangs vierde zij namelijk 
haar zilveren jubileum als lerares aan de 
muziekschool. In die hoedanigheid heeft zij 
aan het behalen van vele diploma’s een 
belangrijke bijdrage geleverd.

Hierna verzamelde iedereen zich voor een
 triomfantelijk fotomomentje. En toen was het 
tijd voor actie, koekactie om precies te zijn! 
De drumband marcheerde af en de volwassen 
leden begonnen aan de tweede verkoop-
avond. Na hun repetitie hielpen de Noten-
krakers ook mee om koekjes aan de man te 
brengen en zo de clubkas weer te spekken. 
De verkoop liep dankzij de Makkumer bevolking 
gesmeerd. Muziekvereniging Hallelujah wil 
alle kopers graag hartelijk bedanken!

Geslaagden en gepromoveerden Hallelujah Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Uitnodiging aan de leden van buurtver. Terra Nova 
voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering 

op zaterdag 28 november aanvang 19.30 uur in het MFC te Makkum.

De agendapunten zijn:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Financieel verslag.
4. Bestuursverkiezing.
 Aftredend en niet herkiesbaar het gehele bestuur 
 van buurtvereniging “Terra Nova” in de naam van 
 voorzitster Gerrie de Vries, secretaris Marcel Bergsma, 
 penningmeester Gelfke Portma en algemeen lid Leo Nauta.
5. Aantreden eventueel nieuw bestuur.
 (opgave nieuwe bestuursleden tot 1 uur voor de vergadering).
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Na de ledenvergadering is er Bingo voor leden en niet leden.
De prijzen bestaan uit waardebonnen.

Na de bingo een verloting met als hoofdprijs een Samsung tablet
2e prijs een Tefal Actifry. En vele andere mooie prijzen.

Tot zaterdag 28 november, het bestuur.

Quiltexpositie in Nynke 
Pleats Piaam - verlengd!
Quiltgroep “Kleurrijk” verzorgde in het laatste 
weekend van oktober voor de derde keer een 
succesvolle quiltexpositie in de Nynke Pleats 
in Piaam. “Kleurrijk” bestaat uit enthousiaste 
artquiltsters die elk hun eigen stijl hebben. De 
groep, die als basis Galerie de Ganzerik in 
Oppenhuizen heeft, probeert elkaar te stimu-
leren en inspireren tot het maken van mooie 
quilts. Een behoorlijk deel van de geëxpo-
seerde quilts is in de maanden november en 
december nog steeds te bezichtigen in Nynke 
Pleats. U kunt vrijdag vanaf 17.00 uur en zater-
dag en zondag vanaf 11.00 uur terecht. 
Informatie: 
Datum: november en december 2015
Openingstijden: vrijdag va 17.00 uur 
 zaterdag/zondag va 11.00 uur
Entreeprijs: Toegang is gratis 
Adres: Restaurant de Nynke Pleats 
 Buren 25, 8756JP Piaam 
Telefoonnr.: 0515 - 231707
 Fax. 0515 - 232641 
E-mail: nynkepleats@makkum.nl

Súdwest-Fryslân 
is klaar voor de winter
De gemeente Súdwest-Fryslân maakt zich op 
voor de komende winter. De strooiroutes zijn 
bepaald, er is strooizout ingeslagen en de oude 
strooiauto’s zijn vervangen door nieuwe.  Met 
het nieuwe materieel kunnen de chauffeurs 
heel nauwkeurig de route bepalen en heel 
precies de vooraf ingestelde hoeveelheden 
zout strooien. Er gaat dan ook bijna geen zout 
verloren. 

Waar strooien we?
We strooien eerst de hoofdroutes en de ont-
sluitingswegen voor auto’s, bussen en fietsen. 
Daarna strooien we de binnesteden, grote 
parkeerplaatsen, industrieterreinen en fiets-
routes. Bij extreme weerssituaties strooien we 
ook  in overige straten.

Natstrooien
Dit jaar strooien we in de hele gemeente met 
nat zout. Dit zogeheten natstrooien is beter 
voor de verkeersveiligheid. Nat zout waait niet 
zo snel weg en blijft dus beter liggen. Het wordt 
ook makkelijker ingereden. Natstrooien is ook 
beter voor het milieu; er is minder zout nodig.  

Strooiroutes op de website
Wilt u weten wat de strooiroutes zijn of wilt u 
het uitvoeringsplan gladheidbestrijding nalezen?  
Kijk dan op www.sudwestfryslan.nl  (zoek op: 
strooien) . U kunt de routes en het gladheid-
bestrijdingsplan ook inzien bij de gemeente-
loketten in Bolsward en Sneek. 

Straat niet gestrooid?
Heeft u het idee dat een straat vergeten is? Of 
vindt u dat we een belangrijke weg niet strooi-
en? Geef het door via reiniging@sudwestfrys-
lan.nl  of bel het gemeenteloket 14 0515
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Voetbalprogramma
Vrijdag 27 december
Jaarvergadering 20.00

Zaterdag 28 december
Makkum 1 - Workum 1 15:00
Makkum 2 - ONS Boso Sneek 3 12:30
Joure SC 3 - Makkum 3 13:00
SC Bolsward 3 - Makkum 4 16:15
Makkum B1d - Zeerobben B2d 12:30
Makkum B2 - FVC B2 10:50
AVC C1d - Makkum C1d 10:15
Makkum C2 - Mulier C2G 9:00
Makkum D1 - Franeker SC D2 10:45
Oudega/HJSC/Heeg D3 - Makkum D2 9:00
Makkum E2 - Lemmer E1G 9:15
LSC 1890 E9 - Makkum E3 9:45
Makkum F2 - Workum F5 9:15
Oeverzwaluwen F2 - Makkum F3 9:00
Makkum VR1 - Tzum VR1 14:30

Vrijwilligersavond 17.30
  
Kantinedienst:
Johan Boonstra/Corrievd Veer 8.15-12.00
Aagje Stellingwerf/Anja de Vries 12.00-15.00
Geert Melchers/Corine Veltman/  15.00-19.00
Warren vd Veen  15.00-19.00 
   

Zaterdag 28 december
Minnertsga 1 - Makkum 1 14:30
Workum 2 - Makkum 2 14:30
Makkum 3 - Heeg 2 14:30
Makkum 4 - Oeverzwaluwen 3 12:30
Makkum B1d - AVC B1d 12:30
fc Harlingen B2 - Makkum B2 19.00
Zeerobben C2 - Makkum C1d 10:30
Oeverzwaluwen C2 - Makkum C2 11:15
SC Bolsward D2 - Makkum D1 11:30
Makkum D2 - TOP'63 D1 9:00
Makkum E1 - SWZ Boso Sneek E1 10:30
LSC 1890 E6 - Makkum E2 8:45
SWZ Boso Sneek E6 - Makkum E3 10:30
SDS F1 - Makkum F1 9:30
Makkum F2 - Mulier F2 9:15
Makkum F3 - NOK F2G 9:00
Oosterlittens Vr 1 - Makkum Vr1 14.00
  
Kantinedienst:
Piter Genee/Rein vd Velde 8.15-12.00
Leendert Kooistra/Metha vd Woude 12.00-15.00
Hayo Attema/Eva Jansen/ 15.00-19.00
Wiard Altena 15.00-19.00

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 / 06-50837937

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Op 21 november is Sinterklaas met zijn Pieten 
weer in Witmarsum aangekomen. Alle kinderen 
zijn heel blij dat Sint en zijn Pieten er weer zijn. 
De reis van Sint en zijn Pieten ging nood-
gedwongen deels door België. Daar haakten 
K3 en hun manager aan, want ook zij wilden 
graag naar Witmarsum. Maar de zangeressen 
van K3 raakten kwijt. Gelukkig vond Sint 
Marthe, Hanne en Klaasje weer terug tijdens 
de rondrit door het dorp.

Op het Kaatsplein werd Sint welkom geheten 
door Klaas Dries, de manager van K3 die zich 
voordeed als de burgemeester van Witmarsum. 
Gelukkig zag Hoofdpiet dat op tijd en hij 
stuurde meneer Dries direct weg. Na de offici-
ele ontvangst begon het grote feest in de zaal 
van De Gekroonde Roskam. K3 trad daar op. 
Maar, het werd ook duidelijk dat er nog meer 
zangers bij K3 wilden. Klaas Dries, de mana-
ger, wilde er K4 van maken. Zijn dochter Adrie 

won de auditie, terwijl Zangpiet eigenlijk veel 
beter was. Maar Adrie wilde helemaal niet bij 
K3, zij wilde met Sinterklaas mee. Zangpiet is 
nu het vierde lid van K4. Eind goed, al goed.

Ook dit jaar bezochten Sint en zijn Pieten de 
bewoners van het verzorgingshuis Aylva State 
waar vele Sinterklaasliedjes werden gezongen. 
En natuurlijk wilde iedereen Sint graag de 
hand schudden. De Pieten hadden het druk 
met uitdelen van pepernoten. Het was weer 
een groot feest waar jong en oud van hebben 
genoten!

We willen alle vrijwilligers en sponsoren weer 
hartelijk bedanken voor hun bijdragen en 
medewerking. Bouwbedrijf Heeringa noemen 
we met naam, onder meer omdat Heeringa de 
kantine van zijn bedrijf jaarlijks openstelt voor 
de voorbereidingen.

Sinterklaas met K3 in Witmarsum

eigen fotoeigen foto

PSV de Halsbânruters
Louise Nieuwenhuis ging met de hengst 
Stendert 447 naar Benningbroek om daar uit 
te komen in e klasse Z1 dressuur. In de 1e 
poef behaalden zij 215 punten en in de 2e 206 
punten. Louise kan er weer twee winstpunten 
bij schrijven.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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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  

Vier winterbanden met stalen velgen. Maat 
205/65R15 bv voor Citroen C5. Profiel is matig. 
Velgen zien er uit als nieuw. Prijs  150,- 
P.J. Zwart, Tel: 0517-531075

Schaarhekje Tel. 0515-231940

Klusser voor kleine werkzaamheden o.a. binnen-
schilderwerk behangen tegelwerk en andere 
diverse klusjesTel: 06-29954191

Gratis dames en herenfietsen. Kinderfietsen 
en onderdelen van fietsen ook erg welkom.  
Tel: 06-46767747

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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

AANGEBODEN

TE KOOP GEVRAAGD

GEVRAAGD

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300

8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

NIEUW BIJ SCHOONHEIDSINTITUUT KARIN KOORNSTRA

BABOR INLOOP SALON
Kennismakingsbehandeling voor € 25,-

Behandeling zonder afspraak
di-wo-do van 10.30 tot 17.00 uur

”Mijn motto is: levenslang een mooie gezonde 
huid”, zegt Karin Koornstra. Ze heeft inmiddels 
meer dan 29 jaar ervaring als schoonheids-
specialiste en de nodige kennis en diploma’s 
op het gebied van huidverzorging en huidver-
betering, bijvoorbeeld voor de behandeling 
van acne of overbeharing. ”Natuurlijke huid-
verjonging zonder botoxinjecties of operaties. 
Het kan door de huid goed te beschermen 
tegen UV stralen en te zorgen dat de huid 
goed gevoed wordt.” Huidverbetering is de 
grote passie en specialisatie van Karin. 
”Mensen met huidproblemen van ver buiten 
Makkum weten me dan ook te vinden,” zegt 
Karin Koornstra.

Op dit moment heeft Karin twee stagiaires: 
Ruth de Boer en Laura Faas. Ruth volgt de 
opleiding in Leeuwarden, Laura in Heerenveen. 
De stageperiode duurt een jaar en de dames 
hebben inmiddels de nodige ervaring opge-
daan. Karin had nog een behandelruimte vrij 
en gaf de dames een uitdagende opdracht: 
Maak hiervan een salon waar jullie je bezig 
gaan houden met verzorgende en ontspan-
nende behandelingen. ”Dat was anders dan 
op eerdere stageadressen”, vertelt Laura. 
”Maar erg leuk en leerzaam. We mochten een 
eigen plan bedenken, maar we moesten bij-
voorbeeld ook een prijslijst maken.” Het bleef 
niet bij een opdracht op papier. De ruimte is 
inmiddels ingericht en Laura en Ruth hebben 
hier sinds enkele weken een inloopsalon op 

dinsdag, woensdag en donderdag van half elf 
tot vijf. Bij de BABOR inloopsalon kan men 
zonder afspraak terecht voor verven, epileren, 
harsen, rugpeeling of rugmassage, behande-
ling van voet en hand of van gezicht, hals en 
decolleté. 

Voor hun inloopsalon stelden Ruth en Laura 
een kennismakingsbehandeling samen. Die 
kennismakingsbehandeling van drie kwartier 
is naar wens uit te breiden met aanvullende 
behandelingen. Op dit moment is er een aan-
trekkelijke actie: wie uit de stelling met visite-
kaartjes bij de Jumbo het kaartje van schoon-
heidsinstituut Karin Koornstra meeneemt en 
dit inlevert bij Ruth en Laura krijgt een mooie 
korting. De kennismakingsbehandeling be-
staande uit een huidanalyse, reiniging van het 
gezicht, hals en decolleté, peeling, massage 
of masker en dagverzorging kost dan slechts 
15 euro. Men kan het kaartje ook gebruiken 
om de wimpers of wenkbrauwen gratis te 
laten verven. 

Na het interview heeft Laura mij de kennisma-
kingsbehandeling aan den lijve laten ervaren. 
Na een reiniging met hy oil en kruiden en een 
peeling, geeft een vitaliteittest inzicht in de 
doorbloeding van mijn huid. Daarna lekker 
ontspannen bij de gezichtsmassage en ten-
slotte met een passende make-up de deur uit. 
Dat is nog eens een fijne combinatie van werk, 
ontspanning en verzorging.

BABOR inloopsalon  Door Judith van Lavieren
behandeling zonder afspraak bij Schoonheidsinstituut Karin Koornstra

Zaterdag 5 december 
ophaaldag oud papier
Op zaterdag 5 december aanstaande haalt 
muziekvereniging Hallelujah het oud papier op.
Voor het gebied ten zuiden van de 2e 
Melkvaart komen de leden van de muziek-
vereniging vanaf 9 uur langs om de dozen 
langs de weg op te halen. We vragen dan wel 
om het papier op zaterdagmorgen op tijd neer 
te zetten en goed te verpakken: in een stevige 
doos of pakket en zonder plastic(zak), hout of 
ander afval. 
 
Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de 
Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat ieder-
een de mogelijkheid heeft om het oud papier 
zelf in de container te brengen of de buren 
kan vragen om het oud papier mee te nemen. 
Om het gemakkelijker te maken zal één con-
tainer geplaatst worden in de Botterstraat ter 
hoogte van it Hof.

Veel inwoners brengen nu al zelf hun oud 
papier naar de containers in de Klipperstraat 
of Botterstraat. Wij willen iedereen die hiertoe 
in staat is aanmoedigen dit ook te doen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Adverteer in de 
Makkumer Belboei


