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27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1420 - 14 december 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Geïsoleerd bedrijvenverzamelgebouw (totaal 980 m²) 
met onderheide betonvloer. Units vanaf 135 m² 

en verwachte oplevering 2 januari 2012.
Huurprijs vanaf € 35,- per m²

Makkum, It Gruthof

Let op! De Markt en het Plein Autovrij!
Zou u zo vriendelijk zijn om 17 december voor 8.00 uw auto van de Markt en het Plein te verwijderen? 
Dit i.v.m. het opzetten van de kramen en de tent. Alvast dank. 

de Krystwilledei kommisje van Ondernemers Vereniging Makkum

Jubileumjaar ’t Nut Makkum                 door redactie Belboei

Makkum - Afgelopen weekend stond Makkum 
in het teken van 200 jaar Het Nut, zoals de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vaak 
genoemd wordt. Na de oprichting van de lande-
lijke vereniging in 1784 volgde het departement 
Makkum in 1811. De vereniging streefde naar 
individuele en maatschappelijke ontplooiing met 
een zo hoog mogelijke cultureel gehalte. 

Ter gelegenheid van het jubileumjaar organiseerde 
het Makkumer bestuur een programma met als 
topper het zondagmiddag Huiskamerfestival. De 
activiteiten werden vrijdagavond geopend met een 
presentatie in de Doopsgezinde Kerk van Nelleke 
Mulder Image & Styling uit Sneek. De theater-
groep Ithaka bracht op zaterdagmiddag in het 
MFC de familiemeespeelvoorstelling “De zoete 
broodjes van Mare Takke”. In deze interactieve 
voorstelling was er een gastrol weggelegd voor 
de basisschool kinderen. Het spannende verhaal 
van ridder Ludo werd verteld door Baukje 
Fennema. Een uur lang trok zij de volledige 
interesse van de 31 kinderen die het verhaal 
mochten uitbeelden. “Een groot succes”, volgens 
Minne Poelsma, die inmiddels 4 jaar in Makkum 
woont en sinds kort bestuurslid van het Nut is 
geworden. “Voordat ik in het bestuur kwam 
waren ze al bezig met de voorbereidingen van het 
jubileum”, legt Poelsma uit. “Wallis de Vries, 
Jan Lutgendorff. Christel Bastiaenssens en Hilly 

van Dijk hadden als jubileumcommissie al veel 
voorwerk gedaan. De fondsenwerving werd later 
over genomen door de familie Mellema”. Minne 
Poelsma is onder indruk van de Makkumer samen-
werking, zowel de sponsoring van de bedrijven 
als de bewoners die hun huiskamer beschikbaar 
stelden. “Je bent de zoveelste in de rij die om een 
sponsoring vraagt maar iedereen toonde meteen 
grote belangstelling voor het jubileumweekend. 
Niet in mindere mate geldt dat ook voor de 
bewoners die huizen beschikbaar stelden voor 
het Huiskamerfestival. Een bijzonder en uniek 
gebeuren voor een klein dorp als Makkum, toch?”

Met een passe-partout van leden van het Nut 
voor €10,- 3 van de 6 voorstellingen naar keuze 
bezoeken. Niet leden waren iets duurder uit. 
Uiteraard hoopt het bestuur met deze actie hun 
ledenbestand te vergroten. Wat is het toekomst 
perspectief voor het Nut? Poelsma: “Uiteraard 
bezint het bestuur zich op de toekomst .Wij zijn 
een stel enthousiastelingen, dat in de winter-
maanden aanstekelijke programma’s naar Makkum 
haalt. En dat willen we blijven doen. We focussen 
op alle leeftijden. Bij sommige voorstellingen 
verwacht je soms wel wat meer publiek. Een 
topper is het Amsterdams Kleinkunst Festival 
dat iedere jaar een volle zaal treft”.

(vervolg op pagina 8)
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Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden 
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in 
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende 
Tandartsenpraktijk Mondzorg Makkum
Praktijk: 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden 
budget) Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur, 
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda
Donderdag 15 december
Avondrust, Kerstmarkt van 15.00 - 21.00 uur
 
Vrijdag 16 December
Avondrust, Sjoelen, 15.00 uur in het restaurant.
 
Woonzorgcentrum Aylva State te Witmarsum
16.00 tot 21.00 uur een sfeervolle winterfair
 
Schraard, Kerstconcert 20.00 uur
in de kerk van Schraard.
 
Dorpshuis Skuzum, Klaverjassen, 20.00 uur
 
Zaterdag 17 December
Kristwilledei Makkum van 14.00 uur tot 20.00 uur
 
Dorpshuis ‘De Utwyk ’in Schraard, kerstfair is 
van 16.00 tot 20.00 uur.

Kerst/Kunst Fair in Allingawier van 13.00 tot 
19.00 uur

‘t Anker: Buurtver. Terra Nova Kerstbingo, 
aanvang 19.45 uur
 
Zondag 18 december
Parrega: Kerstconcert om 16.00 uur in de Johannes 
de Doperkerk door Chr. Muziekvereniging 
Excelsior o.l.v. Willy Krol. m.m.v. Klaske 
Reitsma (orgel) en Marieke Ruardi (zang).
  
Dinsdag 20 December
Avondrust, Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant.
 
Gekroonde Roskam te Witmarsum.Kerstavond 
Vrouwen van Nu, 19.45 uur

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Kalkman
 
Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. P van Hyum

Amper in jier nei it ferstjerren fan ‘tante Hieke’ 
is no ferstoarn ús âld-bourman

Siebren Mensonides
Mei waarmte tinke wy werom oan de goede 
jierren meielkoar oan’e Sotterumerdyk. 
Us tinken giet út nei bern en bernsbern.

Ate en Maaike van Dijk - van der Gaast
bern en bernsbern

Snits, 6 desimber 2011

15 december 1946

Deze toen nog kleine man,
die van alles een feestje maken kan.

Wordt donderdag 65 jaar,
en krijgt nog heel veel voor elkaar.
We wensen jou een gezellige dag,

en dat je nog lang bij ons blijven mag!

Met verdriet laten wij u weten dat na
een kortstondig ziekbed van ons is

heengegaan, ús heit, pake en oerpake

Siebren Mensonides
* Exmorra, 8 januari 1920
† Sneek, 6 december 2011

Sinds 30 januari 2011 weduwnaar van
Hieke de Vries.

 Amsterdam: Jelle en Tineke
 Siegerswoude: Sybren en Froukje
 Harlingen: Jan Lieuwe en Ans
 Cornwerd: Geertje †
 Cornwerd: Lieuwe Jan en Aukje
 Mabton USA: Age en Tryntsje
 San Jose USA: Klaas
 Cornwerd: Gerard en Joke
 Driehuis N.H.: Wiepko
  klein- en 
  achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Dorpsweg 8, 8753 JC te Cornwerd

Na de rouwdienst in Het Anker te Makkum, 
heeft de begrafenis op maandag 12 december 
j.l. plaatsgevonden te Cornwerd.

zoveel mensen, 
zoveel kaarten, 
zoveel bloemen, 
zoveel blijken van medeleven in welke vorm 
dan ook, die wij mochten ontvangen tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man en mijn lieve papa

Durk Reitsma
heeft ons erg goed gedaan.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Riekje en Sandra.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroomvla, 1 liter..............................................1.39

Arla Kwarkyoghurt, 1 liter..................................................1.79

Versunie Halfvolle Roomboter, kuipje 250 gram......voor 1.79

Boursin, bakje 80 gram.......................................................1.39

Slagers Achterham.......................per pakje 25 cent korting

Coebergh Red Fruit, fles 75 cl.......................................nu 6.79

Friesche Vlag Goudband Koffiemelk, fles 463 ml........nu 1.39

Honig Franse Champignonsoep...............................nu 89 cent

Aanbiedingen geldig van do. 15/12 t.e.m. wo. 21/12

Wist u dat...
* O.B.S. It Iepen Stee op maandag 19 december 
 een leger des heils container heeft staan, u uw 
 oude kleding op school mag brengen vanaf 14 
 december a.s.
 
* Zij ook op woensdag 21 december weer een 
 oudpapier container heeft staan waar u het 
 oudpapier in mag zetten, alvast bedankt!
 
* de jeugdsoos ook gebruikt kan worden voor 
 maatschappelijke stage? 

* als je interesse hebt kan je contact opnemen 
 met Elske 06-42718467
 
* de jeugdsoos ook 1x per maand open is voor 
 jeugd uit groep 7 en 8 

* de volgende data zijn: 14 januari, 11 februari 
 en 10 maart.
 
* de jeugdsoos een oudejaarsgala organiseert 
 op 30 december, en iedereen vanaf groep 7 
 welkom is.
  
* de badmintonvereniging dit jaar 35 jaar bestaat
 dit op 16 december met een jubileumtoernooi 
 in het MFC wordt gevierd. 

* ook oud leden van harte welkom zijn om dit 7e 
 lustrum met ons te vieren.

* meer informatie te vinden is op 
 www.badmintonmakkum.nl.
 
* buurtver. Terra Nova zat. 17 december na de 
 kerstmarkt een Kerstbingo heeft. 

* Dat U dan lekker kunt bijkomen in ‘t Anker 
 kinderen onder de 12 jaar alleen binnen mogen 
 onder begeleiding. 

* Ook niet leden zijn welkom.

Profiteer van 15 t/m 17 december
van dit smakelijke voordeel

Geen kerstboom in heel Makkum te krijgen
maar wel volop vlees!!!

Van rollade's to wild. Gourmet of fondue.
Zelfs binnen barbecuen is geen probleem.

Van ovenschalen tot lekkere vleeswaar
moet u bij uw slager Brattinga zijn!

Om teleurstelling te voorkomen liggen de bestellijsten voor u klaar. 
Ook bezorging is geen probleem. In overleg is alles mogelijk.

Prettige kerstdagen gewenst!!!
Johan, Sonja, Femke, Anke, Hinke, Kim, Joke, Iris, Hinke
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SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen voor Kerst en Oud & Nieuw

Kerst
Dinsdag 20 t/m zaterdag 24 december  

zaterdags tot 15 uur GEOPEND

Oud&nieuw
Donderdag 29- en vrijdag 30 december GEOPEND

Fondue & gourmet / steengrill schotels
voor divers aantal personen

In luxe verpakking

diverse vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill: 
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk 
schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes – blindevinken

diverse rollades: 
runder - varkens - half om half

ook in kerstverpakking

diverse worstsoorten: 
grillworst – ossenworst – paardenworst – kookworst 

leverworst – droge worst – Zeeuws spek

Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325  

Harlingerdijk 3/ 8754 EC Makkum

17 December 
Kerststraat 
in de 
bibliotheek

volliesbernefeesten.come2me.nl

Kerst op 
het Makkumer skûtsje
Ook het Makkumer skûtsje zal dit jaar aanwezig 
zijn op de kerstmarkt. Er is een ontzettend leuke 
en overheerlijke actie bedacht om geld in te 
zamelen voor het racemonster van Makkum. Er 
zal weer een zeer enthousiaste ploeg op de markt 
aanwezig zijn.
In samenwerking met de JUMBO is er een fan-
tastische actie tot stand gekomen, de verkoop 
van heerlijke rode en witte Makkumer skûtsje 
wijn. Voor wie van iets sterkers houdt is er de 
enige echte Makkumer skûtsje Bitter te koop. 
U kunt op de markt uw flessen bestellen en wij 
zullen de bestelde flessen voor de kerst bij u aan 
huis bezorgen. Zodat u tijdens de kerst kunt 
genieten van deze overheerlijke wijn en/of krui-
denbitter of het cadeau kunt doen aan vrienden, 
familie of relatiegeschenk. Bent u niet aanwezig 
op de markt maar wilt u toch graag in het bezit 
komen van een van deze unieke drankjes dan 
kunt u uw bestelling met naam en adres door-
geven op info@makkumerskutsje.nl
De wijnen kosten € 6 per fles. De Kruidenbitter 
€ 14 per fles. De opbrengst komt volledig ten 
goede van het skûtsje zodat de Zes gebroeders 
volgend seizoen weer tip top aan de start kan 
verschijnen en net als in 2011 weer kan zorgen 
voor prachtige resultaten waar Makkum trots op 
kan zijn! 

Ook zijn er weer volop t-shirts te verkrijgen en 
tijdens de markt zullen we ook de Makkumer 
skûtsjewimpel verkopen. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om u aan te melden als donateur. Wilt 
u even opwarmen in onze kraam of gewoon even 
een praatje maken? Dan kunt u dit doen onder 
het genot van een overheerlijke kop snert. 
Gemaakt door Slagerij Brattinga uit Makkum.

Financiële bijdrage 2011 
Makkumer Belboei
Veel mensen hebben hun jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage voor het (mede) in standhouden van de 
Makkumer Belboei al overgemaakt. Voor de 
mensen, bedrijven en verenigingen die dit vergeten 
zijn is hier nogmaals het bankrekeningnummer 
waarop het bedrag overgemaakt kan worden: 
3406.54.465 t.n.v. Makkumer Belboei. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Corrie 
Koornstra, tel. 231778.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

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

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Wees erbij op de 12e Krystwilledei
Makkum – Dit jaar hoeft u niet meer naar de 
oosterburen te rijden om uzelf in een kerstsfeer 
te wanen. Op zaterdag 17 december zal de 12e 
Krystwilledei plaatsvinden op en rondom de 
Markt en het Plein. 

Ook dit jaar is de Krystwilledei gevuld met acti-
viteiten voor elke jonge en oude inwoner van 
Makkum en omstreken. Van 14.00 tot 20.00 kan 
een ieder genieten van glühwein, de draaimolen, 
zangkunsten, een modeshow, vuurwerk, boog-
schieten en nog veel meer.

Naast kerstinkopen 
ook modeshow en handboog-schieten. 
In en rondom de tent op het Plein en de Markt staat 
de Kerstfair opgesteld. Een markt met kramen 
die u alles aanbiedt wat maar met kerst te maken 
heeft. Voor kledinginspiratie kijkt u onder het 
‘sneupen’ door naar de modeshow die verzorgd 
wordt door verschillende Makkumer ondernemers. 
De show is drie keer te bekijken om 14.30, 16.30 
en 18.30 uur, lady speaker is Monique Mak. Ook 
kunt u kijken naar een demo handboogschieten 
van Jan van der Veen den Lars. Hij laat u ook 
zien hoe een handboog gemaakt wordt. 

Hersenen kraken 
met Krystwilledei Puzzel Rally
Mocht u een beetje lamlendig worden van het 
slenteren dan kunt u uw brein even actief laten 
worden door mee te puzzelen aan de Kryst-
willedei Puzzel Rally. Dit raadsel kunt u oplossen 
door bij elke kraam naar 1 of 2 letters te zoeken. 
Door de letters in de juiste volgorde te zetten 
ontstaat er een slagzin. De slagzin vult u in 
op het formulier die in de tent op het Plein te 
verkrijgen is (vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden). Hiermee maakt 
u kans op een waardebon die te besteden zijn bij 
plaatselijke ondernemers. De prijswinnaars
worden op 11 januari in Gasterij Hennie Fan 
Richt bekend gemaakt. 

Herinneringen ophalen 
Zanggroep Nostalgia brengt gezelligheid met 

nostalgische liederen. Ze zijn te beluisteren op 
de Markt, bij de kerk en in de tent op het Plein. 
Wanneer u van dit gezang zin krijgt om herin-
neringen op te halen kunt u het Waaggebouw 
bezoeken. Hier wordt door de Stichting Ȃld Makkum 
verschillende historische diapresentaties en 
filmvoorstellingen verzorgd. 

Kleine kerstvierders
De kleine kerstvierders kunnen hun energie 
kwijt in de kinderdraaimolen. Daarnaast kunnen 
ze hun tekenkunsten laten zien tijdens de kleur-
plaatwedstrijd. Deze kleurplaten kunnen, met 
naam en adres, tot 1 januari ingeleverd worden. 
De mooiste platen worden beloond met een 
waardebon. De kinderen kunnen deze besteden 
bij verschillende winkels in Makkum. Op 11 
januari wordt in Gasterij Hennie Fan Richt de 
winnaars bekend gemaakt. 

Ho ho ho...! 
Uiteraard kan de Krystwilledei niet zonder een 
levende kerststal en de Kerstman. De beste man 
zal samen met zijn kerstprinsessen verschillende 
keren door het dorp rijden. 

Dansen in winterse sferen
’s Avonds danst u de kou uit uw benen op 80’s 
muziek van DJ Hendrik de Vries. Om 20.00 kunt 
u kijken naar een spetterend vuurwerkshow op 
het Achterdijkje. Dit spektakel wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Holle Poarte en 
Marina Makkum. Om de dag geheel in sfeer af 
te sluiten kunt u nog een of meer glühweintjes 
drinken op de Après-ski party op het Plein. 

Let op! Autovrij!
Zou u zo vriendelijk zijn om 17 december voor 
8.00 uw auto van de Markt en het Plein te ver-
wijderen? Dit i.v.m. het opzetten van de kramen 
en de tent. Alvast dank. 

Tot 17 december op de Krystwilledei in Makkum!

Een kerstgroet van de Krystwilledei kommisje 
van Ondernemers Vereniging Makkum

Op zondagmorgen 18 december organiseert fitness-
centrum Beach Resort Lifestyle een Zumba 
Workout. Een dans workout met een hoog fun 
gehalte. De intentie is om de dans workout een 
maandelijks terugkerend karakter te geven. Just-
4Fun is het thema! Fun om te bewegen, fun om 
met elkaar te bewegen! Deze maandelijkse sport-
ochtend wordt georganiseerd om mensen in 
beweging te krijgen op een leuke en onspannende 
manier. De eerste keer is gekozen voor Zumba.

Zumba is geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse 
dans zoals Salsa Merenque, Reggeaton maar ook 
Flamingo en Hip-Hop en is voor iedereen goed 
te volgen. Zumba betekend letterlijk snel bewegen 
en lol hebben, het verschil met andere workouts 
is dat je aan het sporten bent zonder het gevoel 
dat je aan het sporten bent, omdat het zo leuk is. 
Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van een 

makkelijk aan te leren choreografie zodat het dus 
heel geschikt is voor iedereen die van dansen 
houdt. Voor deelname aan de les is geen basis 
kennis voor dansen nodig en alle leeftijdsgroepen 
kunnen deelnemen. Tijdens Zumba kun je geen 
fouten maken en de bewegingen zullen regel-
matig worden herhaald. Je bent vrij in de keuze van 
kleding. Wij raden aan om lekker ruime kleren 
aan te trekken (sportkleren) en een handdoek 
mee te nemen om tijdens en na de les de ergste 
zweet druppeltjes weg te poetsen. De workout is 
voor iedereen toegankelijk - leden en niet leden 
zijn van harte welkom. De aanvang is om 11:00 
uur in het receptiegebouw van het Beach Resort, 
de kosten zijn 5 euro.

Voor vragen is Beach Resort Lifestyle bereikbaar 
via nummer 0515-231551, het adres is Langezand 
2C in Makkum.

Zumba op zondag



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2011



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2011

SFEERVOL EN KINDVRIENDELIJK

Reserveer nu voor 
2e kerstdag!

Kerstkeuzemenu à € 39,75 p.p.

Blijft u thuis? Bestel dan èèn 
van onze vers gemaakte salades!

Kijk voor de prijzen op onze website.
www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Kom zaterdagmiddag naar onze stand 
op de Krystwilledei in de Tent

SPECIALE AANBIEDING
Zerres jeans broeken

€ 20,00 korting

Gezocht: 
handige student 

om computerproblemen 
te verhelpen 

Zowel PC als Mac.
Uurloon in overleg. 

tel. 06-23206006

ZUMBA 
DANSWORKOUT

Zondag 18 december
Aanvang: 11:00
Entree: 5 euro

Lokatie: Receptie 
Beach Resort

Langezand 2  -  8754 HR Makkum
0515-231551 

Tine Horjus vrijwilligster van het jaar

Op de bijeenkomst van de PCOB en de KBO 
gehouden op 30 november in “het Anker” in 
Makkum werd bekend gemaakt dat Tine Horjus 
door de gemeente SWF gekozen was tot vrij-
willigster van het jaar 2011 in de categorie 
Ouderenwerk. Ze heeft vanaf 1999 als bestuurslid 
de PCOB Wûnseradiel groot gemaakt. Zo groot 
dat we nu bijna 200 leden hebben. Ze heeft de 
PCOB vertegenwoordigd in de WMO platforms 
en in de contacten met de oude gemeente 
Wonseradeel. Door haar werk in de zorg was ze 
een geweldige kracht in het bestuur. Het bestuur 
had de heer Daan van der Velde gevraagd een 
lofrede te houden. Hij deed dit op zo’n voortref-
felijke manier dat Tine ervan ging blozen. Hier 
volgen enkele regels uit zijn ode aan Tine:

Ode aan de secretaris:
Ja, vier wijze mannen zijn er maar wie
zet hier de puntjes op de i?
Ik weet wel zeker dat het waar is:
’t is Tine Horjus de secretaris
de schildersdochter van Makkums erf
komt hier steeds glansrijk uit de verf
’t Is onze veelzijdige duizendpoot
zij maakte mede ons clubje groot
al vele jaren maakte ze zich sterk
voor vele soorten ouderenwerk
zo was ze actief op kerkelijk terrein
haar werk voor de zonnebloem mag er zijn
alles weet ze van de I.S.D
sinds 2005 draait ze ook mee
in platforms van de WMO
eerst in dat van de regio
en nu doet ze dat nog lokaal
wel wij boffen allemaal
dat ze ook daar haar mannetje staat

adviserend met raad en daad
in dat belangrijke orgaan
Nog voor de eeuwwisseling trad ze hier aan
en ze ging het als secretaris proberen
’t was even schrikken voor de heren
er moest worden gereorganiseerd
en alles ordelijk beheerd
werd in de regio vergaderd
dan heeft ze menigeen benaderd
om er haar lichtje op te steken
en nieuwe ideeën te bespreken
die voor ons nuttig konden zijn
ze hing regelmatig aan de lijn
van het hoofdkantoor in Zwolle
ook daar beseffen ze ten volle
dat ze wel erg vasthoudend is
ook bij de gemeente wordt ze beslist
niet met een kluitje het riet ingestuurd
ze weet waarvoor ze is ingehuurd
en staat op de bres voor onze bond
met haar komt er heel veel van de grond
Haar functie kost heel veel moeite, maar ook geld
daarom mag wel even vermeld
dat zij zolang ze de zaken beheerde, 
nog nimmer één euro declareerde.
Eens in de maand komt de e-bike van stal
want de “perspectief”moet overal
worden bezorgd. Een lange tocht
met manlief Pieter in haar zog 
daarbij denkt ze ook aan het ledenbestand 
de dorpen en het”buitenland”
worden onder de loep genomen 
veel leden zijn erbij gekomen 
dat lukt alleen als je door blijft leuren 
bij de zoektocht langs de deuren 
ook daarin was ze goed bij de les 
kijk maar eens rond: wat een succes. 
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LOS in de huiskamer 
van Richard en Aty Dol aan de Turfmarkt

LOS bestaat eigenlijk uit vier dames. Wegens ziekte 
maakten ze deze keer met z’n drieën muziektheater. 
Ze speelden fragmenten uit hun theaterprogramma 
Lijf On Stage. Hoewel ze het 30-koppige publiek 
eerst lieten opwarmen met allerlei bewegingen en 
stemoefeningen, slaagden ze er luttele minuten 
later toch in om weer voor kippenvel te zorgen met 
hun zuivere samenzang. Zeer verschillende types 

passeerden de revue: de Marokkaanse Fatima met 
haar Amsterdamse vriendin Amanda die uitbarstten 
in een oriëntaals gezang, maar ook een controlfreak 
met haar hond. Dit had als muzikaal slot Zit, blijf, 
af, lig, wacht, op en eronder, een humoristische 
variatie op Shaffy’s bekende lied Zing, vecht, huil, 
bid, lach werk en bewonder. Het optreden van de 
andere dames als hond was erg grappig. De lach-
spieren werden ook goed aan het werk gezet bij de 
stukken waarin LOS een groepje kippen uitbeeldt 
en de plastische chirurgie op de hak neemt met hun 
gezichten in elastieken. Alle mannelijke toeschou-
wers werden ingeschakeld bij de zoektocht naar de 
ideale man; zo een die wel het dopje op de tandpasta-
tube doet en weet wat hij moet zeggen als je vraagt 
of een broek je goed staat… Humor voerde de boven-
toon in dit programma, maar LOS weet ook te ont-
roeren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het lied: 
Ik zing voor haar. Een meisje zingt voor haar demente 
oma. Aan de ene kant heel grappig door oma met 
haar gekke bril die iedereen een koekje wil aanbieden. 
Maar aan de andere kant aangrijpend door het op de 

achtergrond subliem gezongen lied over eenzaamheid 
en het verstrijken van de tijd. Dit huiskameroptreden 
laat zich samenvatten als zeer goed theater uitge-
voerd door zeer muzikale vrouwen met prachtige 
stemmen. Voor wie het hele programma wil zien: 
Los treedt 17 maart aanstaande op in het Posthuis 
Theater in Heerenveen.

Souldada

Jubileumjaar ’t Nut Makkum                                                                                           door redactie Belboei

Makkum - Ter gelegenheid van haar 200-jarig 
bestaan had het Nut Departement Makkum op vrij-
dagavond 9 december 2011 Nelleke Mulder uit 
Sneek uitgenodigd om een presentatie te houden. 
Deze presentatie had de titel: Laat je uitstraling 
voor je werken.

Nelleke Mulder is eigenaresse van de Nelleke Mulder 
Imago Groep: Het bureau voor de eerste indruk. In 
2009 werd zij zakenvrouw van het noorden. Haar 
bedrijf is gevestigd naast de waterpoort in Sneek. 
Er werken momenteel 10 mensen. Particulieren en 
bedrijven kunnen naar Sneek naar de zogenaamde 
Image Building komen, maar men werkt ook op 
locatie. Nelleke had er duidelijk zin in deze avond. 
Zij spreekt vaak voor een zakelijk publiek van voor-
namelijk mannen maar dit was een echte vrouwen-
avond. Ze beloofde de ongeveer zestig bezoeksters 
een gezellige avond en gaf aan dat ze hoopte op 
veel vragen en inbreng van het publiek in de sfeer-
volle Doopsgezinde Kerk. Je zou kunnen denken 
dat hier een heel oppervlakkig verhaal verteld werd 
met als boodschap: het gaat om de buitenkant en de 
uiterlijke presentatie. Maar daar denkt Nelleke heel 
anders over. De eerste indruk die je maakt wordt maar 
voor 7 procent bepaald door wat je zegt, de rest 
wordt bepaald door je uiterlijk. Nelleke’s motto is: 
Die mooie binnenkant en die geweldige persoon-

lijkheid moet je wel laten zien. Het werd een plei-
dooi voor kleur bekennen, laten zien wie je bent, en 
het laten varen van het vooral in Friesland veel 
voorkomende kledingvoorschrift: Doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg.

Door middel van foto’s liet Nelleke zien hoe bepalend 
een eerste indruk is. Zij liet het publiek bij de afge-
beelde personen raden naar beroep, hobby´s, 
vakantiebestemming en dergelijke. Al snel bleek 
dat iedereen behoorlijk gelijkgestemde ideeen had 
bij zo’n foto. Deze personen hadden bij Nelleke een 
metamorfose ondergaan. Soms omdat ze wel eens 
wilden weten of ze er ook heel anders uit konden 
zien, maar vaak ook om succesvoller te solliciteren. 
Het was verbluffend te zien hoe iemands uitstraling 
door andere kleding en kapsels kan veranderen. 
Soms was nauwelijks te zien dat het om dezelfde 
persoon ging. Het belang van een goed kleding-
advies toonde Mulder wederom met cijfers aan. De 
meeste mensen dragen 80 procent van hun tijd 20 
procent van hun kleding. Met andere woorden: je pakt 
vaak het zelfde uit de kast. “Vooral mannen pakken 
gewoon wat boven op de stapel ligt”. Nelleke schatte 
het aantal nooit gedragen kledingstukken dat in de 
kast ligt op 22 stuks per persoon. En dat is zonde. 
Conclusie: Je moet weten welke kleding en welke 
kleuren je flatteren, dat voorkomt veel miskopen. 

Nelleke liet bij verschillende dames uit het publiek 
zien wat wel en niet mooi stond, maar benadrukte 
dat ook erg belangrijk is dat je jezelf prettig voelt 
in je kleding. Ze demonstreerde hoe je door een 
klein accent in kleur of vorm een groot verschil kan 
maken.

Bij de bril- en hoedenadviezen zag je hoe belangrijk 
het is dat een hoed of bril goed bij je past. Een groot 
persoon heeft een andere hoed nodig dan een klein 
iemand. Durkje Hoeksema werd voor dit onderdeel 
even de assistente van Nelleke. Zij voorzag Nelleke 
en andere dames uit het publiek van hoeden van 
eigen makelij. Nelleke was vol bewondering.” 
Deze mevrouw heeft een heel leuk hoedenverhuur-
bedrijf in Makkum en ze maakt ze ook nog zelf”. 
Daarmee vertelde ze het overwegend Makkumer 
publiek natuurlijk niets nieuws… Met het publiek 
als getuige spraken Nelleke en Durkje af dat Durkje 
hoeden gaat leveren aan Nelleke zodat die ze kan 
gebruiken bij haar kledingadviezen.

Goed passende lingerie, ook een voorwaarde om je 
kleding goed uit te laten komen. Naast een aantal 
do’s kwamen hier ook een aantal don’ts naar voren: 
Geen string als je boven de veertig bent. Nelleke’s 
beschrijving over hoe dit eruitziet leverde bij het 
publiek een lachsalvo vol herkenning op. Dat 
maakte ook de tongen los over een ander discutabel 
kledingstuk: tot welke leeftijd kun je een legging 
dragen? Iedereen mag het natuurlijk zelf bepalen, 
maar Nelleke hanteert als vuistregel; Als je in 
je leven een trend-kledingstuk al eens hebt aange-
had en het komt weer in de mode dan ben je er te 
oud voor.

Gedurende de avond passeerden vele kleding en 
kleurweetjes de revue. Mulder vertelt enthousiast 
en heeft een aanstekelijke lach. Je ziet hoe gedreven 
ze is om voor de persoon die voor haar staat een 
goede kleur of bril uit te zoeken. Volgens haar ook 
het geheim van haar bedrijf dat ooit begon als een 
schoonheidssalon op een slaapkamer in haar 
woning:” Wat je doet moet je echt leuk vinden. 
Iedereen heeft iets moois en ik vind het nog elke 
dag fantastisch om dat naar voren te halen “ Als je 
na zo’n gezellige avond met veel actie en reactie 
naar huis gaat kun je maar 1 ding concluderen: 
Nelleke’s uitstraling heeft voor haar gewerkt!

Nelleke Mulder presenteert:” Laat je uitstraling voor je werken”    Door Judith van Lavieren
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Aan de Krommesloot 15 staat het prachtige authen-
tieke pand van Aart Cornelissen. Hij stelde zijn huis 
beschikbaar voor een optreden van de groep 
Souldada. In de voorkamer was ruimte gemaakt 
voor publiek en in de achterkamer de band. Door 
deze opstelling werd het publiek tevens een fraai 
uitzicht geboden in de grote achtertuin. De groeps-
naam Souldada is een verbastering van het 
Portugese saudade, een woord dat verwijst naar 
gemis, verlangen en heimwee. In het programma 
mengt Souldada Afrikaanse en Friese teksten met 
wereldmuziek. Tekstschrijfster Baukje Wytsma 
zorgde voor de Friese teksten. De muziek van de 
Friese band zit vol melancholiek. De band is opge-
richt door Herman Wolthuis die uitstekende muzi-
kanten om zich heen weet te verzamelen. Zangeres 
Maeike Sijtsma is het middelpunt. Met haar warme 
en persoonlijke stem laat zij het publiek genieten 
van de weemoedige klanken en de schoonheid van 
de muziek. De liederen worden ingekleurd door 
prachtige cellopartijen, uitmuntend gitaarspel en 
inventief slagwerk. Het muzikanten beheersen het 
instrumentarium tot in de puntjes. Souldada is een 
aanrader en bij een eventueel volgend Makkum 
Huiskamerfestival mag de band zeker niet ontbreken.

Nynke Jaarsma in de huiskamer 
van onze oud-notaris Wallis de Vries

In de huiskamer van de oud-notaris werd iedereen 
hartelijk ontvangen met thee en een kerstkransje. 
Nynke Jaarsma gaf hier een concert op hobo. Nynke 
is in Makkum en omstreken bekend als dirigent van 
Hallelujah en jeugdkorps de Notenkrakers en 
natuurlijk als muziekdocente op de muziekschool 
en diverse basisscholen. Ze werd begeleid door haar 
oude vriend en collega bij Ritmyk Jan van Beijeren 
Bergen en Henegouwen op orgel. Jan had een 
”kerkorgel in meeneemversie” klaargezet. Iedereen 
werd uitgenodigd om het fraaie binnenwerk van dit 
instrument te komen bekijken. Dat zag eruit als de 
pijpen van een kerkorgel maar dan in het klein. In 
muzikale zin te vergelijken met fluiten, legden Jan 
en Nynke uit. Na het bewonderen van dit bijzondere 
instrument nam iedereen weer plaats en kon het 
concert beginnen. Nynke begon met een hoboconcert 
van Corelli, de componist schreef dit stuk speciaal 
voor zijn vrouw. Daarna speelde Jan Pastorale van 
Zipoli op orgel, gevolgd door weer een hoboconcert 
in c uit de tijd van Mozart door Nynke. Hierna kreeg 
het publiek ook nog meer informatie over de hobo. 
In de tijd van de oude Grieken was het instrument 
al bekend onder de naam aulos en Aristoteles zou al 
gezegd hebben hoe belangrijk het is om het riet van 
de hobo goed nat te maken. De rieten voor haar hobo 
maakt Nynke zelf en bij dit concert speelde ze zelfs 
op een riet, dat ze eigenhandig tijdens een vakantie 
in de Provence geplukt had. Hoe een riet gesneden 
wordt verschild van land tot land. In Duitsland houdt 
men van zware dikke rieten, in Frankrijk juist van 
lichtere. Nederland zit daar tussenin. 

In het laatste deel speelde Jan nog twee stukken 
met een knipoog naar de kerst. Het Franse Noelle 
van Lebeq en het romantische Elevation van 
Guilmart. Nynke speelde nog muziek van de door 

haar bewonderde componist Jacob. Een man die 
veel geschreven heeft speciaal voor beginnende 
hoboïsten. Door het afwisselende en gevarieerde 
karakter een leuk concert. 

Rop Janze

Rop Janze verzorgt samen met ‘voorprogramma’ 
Kees Neefjes een cabaretvoorstelling die niet onder 
doet voor grote landelijke zalen. Vandaag in 
Makkum geen theaterzaal, maar het kantoor van 
makelaardij Kingma Walinga aan de Voorstreek. 
Een locatie met historie, omdat het NUT 200 jaar 
geleden hier is opgericht. 

De levende “gedichtenjukebox” Neefjes beet de 
spits af. Gedichten op afroep; een leuk en interac-
tief begin. Na deze aanloop was het Rop Janze die 
in zeker acht gedaantes de decemberangst bespreek-
baar maakt in ‘Wereldkerst 2011. Rop speelde 
Annie van Driel, familieoudste, die voor de kinde-
ren een verrassing in petto heeft met de Kerst. 
Beide kinderen hopen op de mooie Kerststal, maar 
mama van Driel maakt aan het einde van de voor-
stelling pijnlijk duidelijk dat de ruziënde kinderen 
kunnen fluiten naar een geschenk en gaat er met 
haar 25 jaar jongere vriend vandoor op wereldreis. 
Een herkenbaar en tevens absurd scenario met een 
hoog lachgehalte. Hoogtepunten waren de vele 
hapjes, het zingen van Sinterklaasliederen en het 
aanstekelijke slotlied dat door alle aanwezigen 
werd meegezongen.

Ronald Smink

Friesland kent veel cultuur. Korpsen, koren, bandjes, 
dansgroepen, maar niet veel cabaretiers. Sterker 
nog Ronald Smink is de enige uit onze provincie. 
Een jongeman van 27 jaar uit Joure en woonachtig 
in Groningen. De plaats waar de inspiratie vandaan 
komt en ook waar hij in 2007 het Groninger 
Studenten Cabaretfestival won. Smink staat nu 
wekelijks meerdere avonden op de planken. Een 
gedreven persoon, die in de tweede sessie bij het 
voormalige NUT-gebouw, nu woonhuis van familie 
Jansen aan het Vallaat, zijn handen vol had aan het 
publiek. 

“De eerste en de derde voorstelling gingen gemak-
kelijker, soms is het publiek niet geschikt voor mijn 
grappen” of andersom natuurlijk! Smink wist echter 
snel om te schakelen naar een ander genre en kreeg 
aan het einde van de 25 minuten toch iedereen mee. 
De LOI-reclame zal na zijn imitatie van een porno-
acteur nooit meer hetzelfde zijn!

Breakdance clinic
Breakdance is een moderne dansstijl, die voort-
komt uit de hiphopcultuur. Nu dacht het NUT, dat 
is echt iets voor Makkum! Nou dat kan best eens 
kloppen want ruim 25 kinderen deden mee aan de 
clinic. De hele middag oefenen en om half zes in 
een volle bovenzaal van De Prins de uitvoering. 
“Het oefenen was best moeilijk, maar de leraar deed 
het goed voor en de uitvoering vonden we echt 
stoer!” Aldus Elbrich Lutgendorff, die als een van 
de jongere deelnemers uit de groep met veel plezier 
meedeed aan de clinic van E-Vent entertainment. 
Wat nou vergrijzing onder het NUT in Makkum! 
Een goed initiatief om de jeugd bij het Nut te blijven 
betrekken.

Charlie Dee

De huiskamer van Marlies en Andries Koornstra op 
de Markt 16 was het decor voor het optreden van 
Charlie Dee. Het publiek werd ontvangen met koffie. 
Met het licht gedempt en kaarslicht dat flakkert in 
de ramen hadden de gastheer en gastvrouw een 
knus sfeertje gecreëerd. In dit sfeertje kon Charlie 
Dee ook goed gedijen. 

Haar echte naam is Renée van Dongen. Beïnvloed 
door o.a. Rickie Lee Jones, Joni Mitchell, Fiona Apple 
en Jeff Buckley begon haar muzikale carrière na 
Lowlands 2006 een grote vlucht te nemen. Charlie 
Dee is het gewend om huiskamerconcerten te geven 
en weet als geen ander haar publiek met charme en 
wat zelfspot in te pakken. De combinatie van gitaar-
gedreven Joeri Roo en haar spatzuivere zang is zij 
een streling voor het oor. Een belangrijke thema in 
haar repertoire is het uiteenvallen van een relatie. 
Met subtiele intelligentie onthult zij stukje bij beetje 
fragmenten uit haar eigen ervaringen. Maar niet 
alle liedjes zijn noodzakelijk zwaar van stof. Ook 
vrolijke nummers zijn op haar lijf geschreven. Een 
smaakvolle keuze van het Nut bestuur. Charlie Dee 
was de laatste van de 6 huiskamerartiesten. 

Na afloop van het festival was er in de Prins nog 
een slotbijeenkomst. Voorzitter Aart Cornelissen 
bedankte iedereen voor de samenwerking en ont-
ving van wethouder Sinnema een check van € 500,-
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Sint & Kerst - November & December Actie 2011

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 
en Kerst maanden November-December 2011, diverse acties op touw worden gezet. 
 
PuzzelActie
Van 16 november t/m 21 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei, 
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aan-
dacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2011, worden besteed.
 
Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een 
weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen 
wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen 
t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 11 januari bij Gasterij “Hennie Fan Richt” te 
Makkum, u krijgt hiervan bericht van ons”
 
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. 
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

Prijsvraag van deze week:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart 
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Prijswinnaar Puzzel 3:
Mw. Terpstra-Bruinsma, Kleiweg 8 te Makkum

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 5 / Belboei no. 1420)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr.  4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m

en vo

d jare

n bijz

t Red
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Opening- en sluitingstijden december

Krystwilledei zaterdag 17 december

Kerst vrijdag 23 december 9:00-21:00 uur

 zaterdag 24 december 9:00-16:00 uur

Oud&Nieuw zaterdag 31 december 9:00-16:00 uur

onde

or ee

Twe

n tot n

ehor feestees

nder ut gew
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Praktijk voor psychotherapie

W. J. Geerling 
Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie - 
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining - 

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten - 
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of 
verzachten van lichamelijke klachten en pijn. 
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke 
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën. 
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie, 
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in 
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze 
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens 
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit voort-
vloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
 8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

Wij hebben het nog!!??
Nieuw nieuw de kerstfolder is uit haal hem op 
in onze winkel en lever een aansichtkaart in. 
Wie weet wint u wel een van de 10 prijzen.

Scherpe december aanbiedingen
Zoals servies, herfst spullen bakspullen van der 
zee producten.

Heeft u de nieuwste messen folder ook ontvangen? 
Met scherpe aanbiedingen voor zaklampen en 
messen.

Venema 
dhz en tweewielers/huishoudelijk

Voorstraat 7
8754ES makkum

De kiker op...
Administratiekantoor It Hof viert lustrum
Makkum – De in Amsterdam geboren en getogen 
Karin Lemmens-Boll woont inmiddels al vijftien 
jaar in Makkum en is voor velen een bekend 
gezicht. Vijf jaar geleden koos ze ervoor een 
eigen administratiekantoor te beginnen. Hoogste 
tijd om in “De Kiker op”te komen.

Na 25 jaar bij een grote Nederlandse bank alle 
ins en outs te hebben meegemaakt, verhuisde het 
bedrijf waar Lemmens werkte van Groningen 
naar Enschede. Ze legt uit: “De afstand naar 
mijn werk zou daardoor echt te groot worden. 
Ik koos ervoor om mijn werk als beleggings-
adviseur neer te leggen en om tijd te nemen om 
wat anders te zoeken.” Ervaring had Lemmens 
in ieder geval voldoende. Ze begon haar loop-
baan aan de administratieve kant waar zij ook 
jaren als hoofd administratie effectendepot werkte. 
Zo stond ze als floorbroker op de optiebeurs te 
Amsterdam, waar ze als één van de vijf vrouwen 
tussen tweehonderd mannen “mee schreeuwde”. 
Ook werkte Lemmens in de dealingroom; “het 
financiële hart van de bank”, verduidelijkt de 
onderneemster. “Ik ben trots op mijn loopbaan, 
het laat zien dat ik niet bang ben om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan.”

De stap naar een eigen administratiekantoor 
bevestigt dat. Na werkervaring bij de Belasting-
dienst en een stageperiode bij het administratie-
kantoor van haar zwager Harry Lemmens in 
Zandvoort, vatte Lemmens het plan op om voor 
zichzelf te beginnen. “Uiteraard met als back-up 
mijn zwager en zijn team. Hun knowhow was en 
is nog altijd van heel belangrijke waarde voor mij.” 
Een deel van de garage aan It Hof 24 werd 
omgebouwd en een eigen administratiekantoor 
aan huis was een feit. Na klein te zijn begonnen, 
groeide het klantenbestand snel. Haar portefeuille 
klanten is inmiddels zeer gevarieerd: voor kleine 
mkb’ers, zzp’ers, particulieren, verenigingen en 

onder meer pensioen bv’s doet Lemmens de 
loonadministratie, VB-, IB- en BTW-aangiftes. 
Daarnaast maakt zij jaarrapportages, houdt ze de 
financiële administratie bij en voorziet ze de 
klanten zonodig van advies. 

“Na een vrijblijvende gratis intake met aspirant 
klanten, moet de klik er van beide kanten zijn om 
tot een goede overeenkomst te komen. Is die er, dan 
kan ik heel veel voor mijn klanten betekenen”, 
aldus Lemmens. Advies op maat, een snelle af-
handeling zonder 9 tot 5 mentaliteit en persoon-
lijke aandacht zijn drie pijlers waar Lemmens 
veel waarde aan hecht. “Ik bereken een vaste prijs 
aan mijn klanten voor de diensten die hij of zij 
afneemt. Transparantie vind ik heel belangrijk; 
geen onverwachte kosten achteraf.”

De combinatie van administratief en commercieel 
werk ligt Lemmens duidelijk. “Het wordt vaak 
door de klant op prijs gesteld dat ik ongevraagd 
vrijblijvende adviezen geef, op welke manier 
efficiënter gewerkt kan worden”. Een extra service 
die Lemmens verleend is het verzorgen en beheren 
van het persoonsgebonden budget. “Erg mooi werk, 
maar geen corebusiness”. Het tekent haar wel als 
persoon, evenals een aantal van haar vrijwilligers-
werk zoals: penningmeester in de cliëntenraad 
WWB Súdwest Fryslân, koffiedienst in Avondrust 
en sinds dit jaar organisator van de Brandwonden-
stichting in Makkum.

Lemmens heeft in de afgelopen vijf jaar een 
goede basis voor haar administratiekantoor it Hof 
weten te leggen. ”Ik zet die stijgende lijn graag 
voort. Echter”, benadrukt ze, “Mijn prioriteit ligt 
niet bij het scoren van nieuwe klanten. Wie te-
vreden is bij zijn boekhouder moet niet switchen, 
wie dit niet is, is welkom bij mij. Ik vind klant-
behoud en de tevredenheid onder mijn klanten 
het allerbelangrijkste”.

Drumband Bedankt!!! Namens Tuincentrum Maggenheim en Wijngaarden Textiel en Mode
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Makkumer kalender 2012

Pieter (van Pieter) Bruinsma plaatst de 'skille'' van 
pake Jarig in de vitrine.

De 25ste editie van de Makkumer Wikekalinder wordt 
gevierd met een unieke uitgave volledig in kleur. Te 
koop vanaf zaterdag 17 december tijdens de Kerst-
markt. Deze dag is het Waaggebouw geopend en toont 
de stichting Ald Makkum haar archieven en tentoon-
stelling. Ald Makkum bestaat 24 december a.s. 20 
jaar en heeft haar bestaan voor een groot deel te danken 
aan het ingebrachte materiaal voor de Makkumer 
kalender. Dubbel feest dus! Op de expositie zijn 
onder meer de onlangs verworven 'Skille' van dorps-
omroeper Jarig Bruinsma, de 'Bile fan Mackom' en 
miniaturen van de Waag gemaakt door Jouke van 
der Veen en Maarten Nadema te bewonderen. Om 
plaats te maken in de bibliotheek van de stichting 
veilt Ald Makkum een aantal bijzondere historische 
boeken met betrekking tot Makkum en Wûnseradiel. 
Het aabod is beperkt dus wees er snel bij. 

Klein kerstoratorium in 
PKN dienst
Als onderdeel van de PKN dienst zondag 18 
december a.s. wordt het Klein Kerstoratorium van 
Huub Oosterhuis(tekst) en Antoine Oomen (muziek) 
uitgevoerd. Zanggroep “Samar” uit Makkum en 
“Mare Cantat” uit Harlingen zullen dit oratorium 
uitvoeren met muzikale ondersteuning. Dit onder-
leiding van dirigent Luuk de Vries uit Harlingen. 
In deze dienst gaan de kinderen weer verder met 
hun advent en kerstproject in de kindernevendienst. 
De dienst vangt aan om 9.30 uur en is in de Van 
Doniakerk, met als voorganger ds. Jeroen van Olffen. 
U/Jij bent van harte welkom!

Drukke week voor Makkummer 
Mannenkoor 'de Flevosangers'
Rond Kerstmis is het voor vele koren weer druk, zo 
ook voor de het Makkummer Mannenkoor. 
Zaterdag 17 dec, Krystwilledei, treed het koor op in 
de Katholieke kerk, met een kort Kerstconcert. 
aanvang 16.00 uur. Op zondag 18 dec zingt het 
koor in de kerk van Gaast, tijdens een kerstviering. 
Aanvang 10 uur. Ook in de Kerstnacht is er weer 
een optreden en wel in Sneek. 22.30 uur bij het Leger 
des Heils. Mede door inbreng van enkele nieuwe 
leden beloofd het een mooi concert te worden, 
onder de bezielende leiding van Marco Rypma.

eigen fotoeigen foto

Vernieling versierde Kerkstraat                  Door Jetze Genee

Afgelopen zondag 11 december jl. werd de redactie 
van de Belboei benaderd door bewoners en 
ondernemers van de Kerkstraat, die zeer ontdaan 
waren door de vernielingen aan de Kerstver-
sieringen. Op initiatief van een aantal ondernemers 
is besloten om de Kerkstraat dit jaar te veranderen 
in de ‘Kerststraat’. Dit is gedaan om Makkum 
als dorp gezellig en aantrekkelijk te maken voor 
inwoners en toeristen. Bewoners en ondernemers 
zijn samen aan de slag gegaan. Een samenwerking 
die als heel positief ervaren wordt en al een aantal 
jaar achtereen succesvol verloopt. Zo werd vorige 
week woensdagavond de Kerkstraat versierd. 
Mooie kerstbomen in de lantaarnpalen en de poort 
naar de Krystwilledei, die komende zaterdag in 
Makkum plaats zal vinden op het Plein/Markt. 

Helaas, werd het werk van de vrijwilligers zaterdag-
nacht zinloos vernield. Zo waren zondagochtend 
nog slechts twee kerstbomen aanwezig; de rest is 
vernield en gestolen. De kerstbomen hebben de 
stormen van de afgelopen dagen doorstaan, maar 
hebben het door zinloze vernielingen niet over-
leefd. Een trieste vernieling, die de daders hopelijk 
na een feestavond tot inkeer doet brengen. Het 
zou mooi zijn dat de verantwoordelijken samen 
met de initiatiefnemers zorgen dat de ‘Kerststraat’ 
in ere hersteld wordt en de bomen teruggeplaatst 
kunnen worden aan de lantaarnpalen. De initia-
tiefnemers zijn bekend bij de redactie. 

NB. De daders hebben inmiddels contact met de 
initiatiefnemers gezocht. 

eigen fotoeigen foto

Pingjum - Op 14 en 26 december vinden de 
eerste activiteiten plaats in het onlangs geopende 
minitheater Nieuw Atlantis op Zolder (Molenlaan 
32) te Pingjum. Het is een sfeervol klein theater 
waar kunstenaars, wetenschappers, muziek/theater-
freaks en andere geïnteresseerden elkaar iedere 
twee weken ontmoeten voor een avond of middag 
uit op niveau. Een gemoedelijke sfeer, onderuit 

op de loungebank of aan de kleine cafétafeltjes 
genieten van cross-overs tussen kunstenaars en 
ontmoetingen met wetenschappers om samen een 
utopisch scenario voor Pingjum uit te werken. 
Een groep professionele kunstenaars wonend en 
werkend in Pingjum, gelooft namelijk dat duur-
zame ontwikkeling alleen kan ontstaan wanneer 
we het ‘groeidenken’ overboord zetten en terug-
gaan naar lokale identiteit. In dit geval door 
middel van kunst: tegendraads en experimenteel. 
De Zolder dient als werkplaats om dit scenario 
met elkaar te schrijven.

Op 14 december is het thema: Hoe gaan wij om 
met onze wadden? Vanaf 18.00 uur start een 
programma met driegangen theatermenu, lezing 
van Waddenvereniging medewerkster Renate de 
Backere en vertoning van de uit 1978 afkomstige 
documentaire film ”De platte jungle“ van Johan 
van der Keuken. Op 26 december is er om 16.00 u. 
High Tea en muziek. Lotte Driessen zingt Kerst-
en jazzliederen met pianist Oleg Plotnikov en 
saxofonist Bob Driessen. Jazz en theater met 
glamour op Zolder voor een plattelandsprijs. 

Voor verdere informatie zie www.theamus.nl. 
Aanmelding: email: info@theamus.nl, telefoon: 
0517-579607

Activiteiten december Nieuw Atlantis op Zolder

eigen fotoeigen foto
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GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf € 99,90 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 9,95 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 8,95 per maand

PLUSPUNTEN:

 10% korting op alle aanvullende verzekeringen   Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen   Wachtlijstbemiddeling
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,    Reguliere tandartskosten tot 100%
 alternatieve geneeswijzen, etc.  vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING

VOOR € 104,76 PER MAAND!

ZORGVERZEKERING 2012: VANAF € 99,90 PER MAAND

Nieuws uit de jeugdsoos   
 
Ozone is zich aan het voorbereiden voor het tweede 
jeugdfeest! 30 december is er een oudejaarsgala 
in de soos van 20:00 tot 24:00 uur, en net als bij 
het vorige feest wordt iedereen weer in gepaste 
kleding verwacht! entree is wederom € 1.00, 
inclusief 1 consumptie en de jeugd van groep 7 
en 8 is ook welkom.
 
Komende zaterdag heeft de jeugdsoos ook een 
kraam op de kristwilledei. De gehele opbrengst 
van de kraam komt ten goede aan de jeugdsoos. 
Dus... blijf even bij de Ozone kraam staan en 
kijk of er iets van uw gading bij is!
 
Er is afgelopen maand en openstelling met aan-
gepaste tijden geweest voor de jeugd uit groep 7 
en 8. Dit is zeer goed bevallen, daarom is er 
besloten 1 x per maand open te zijn voor deze 
groepen en wel op de tweede zaterdag in de maand. 
De jeugdsoos is dus op 14 januari, 11 februarien 
10 maart open van 18:00 tot 20:30 uur. (Er wordt 
die avonden geen energy drank geschonken) 
Entree is gratis en consumpties zijn er vanaf 25 ct.
 
Doordat er meerdere oudervrijwilligers afhaken 
zijn we genoodzaakt de openingstijden en dagen 
aan te passen. Per direct is de jeugdsoos niet meer 
op zondag open en is de soos op vrijdag- en 
zaterdagavond van 20:00 tot 23:00 uur open. Als 
er weer meer oudervrijwilligers bijkomen, kunnen 
we de dagen en tijden weer aanpassen. Als u 1x 
per maand drie uurtjes over heeft en ons wilt 
helpen kunt u contact opnemen met Monique 
Mak, makmakkum@gmail.com.
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PSV/PC 'De Waardruiters'
Franeker 26-11 Bixie Pony's:
Op deze zaterdag startte Silke de Boer met Amarins 
Cynthia in de Bixie in de klasse AA ,1e proef 83 
punten met een 1e prijs, en in de 2e proef had ze 
de maximale score van 84 punten met een 1e prijs!  
 
Arum 26/27-11 Dressuur Paarden:
In Arum werd een dressuurwedstrijd voor paarden 
verreden, hier kwamen Klaas en Hielke Gorter 
beide met paard Max aan de start op zaterdag in 
de klasse L2, voor alle twee een winstpunt door 
allebei 181 punten van de jury te bemachtigen. 
En op zondag werden de klasses B en M verreden, 
in de klasse B dressuur startte Ellen Reekers met 
Varna 185 en 182 punten en Cobie Bruinsma 
met Carola Fuga, 188 punten en een 4e prijs en 
de tweede proef 183 punten. Marjan Bouma en 
Joyce Jellema startte beide met Leo voor de eerste 
keer in de klasse M1, 180 punten voor Marjan en 
Leo en 181 punten voor Joyce en Leo.
 
Haskerhorne 27-11 Springen Paarden:
Teus Breevaart ging deze dag op pad met Precious 
Lady naar Haskerhorne, hier werd een spring-
wedstrijd gehouden. Zij kwamen uit in de klasse 
L, het eerste parcours foutloos rond wat ze de 5e 
prijs opleverde en het tweede parcours 1 balk.
 
Oenkerk 03-12 Dressuur Paarden:
In Oenkerk werd de eerste selectiewedstrijd voor 
paarden verreden, in de klasse L2 startte Nadia 
den Hollander met Alwin, beide proeven 188 pun-
ten, goed voor een 3e en 4e prijs èn grote kans op 
een startplaats op de Friese Kampioenschappen. 
In de klasse Z1 maakte Pauline Wielsma haar 
debuut met Mindert van de Terpen. En de eerste 
winstpunt hebben zij behaald met een score van 
206 punten.
 
Arum 04-12 Dressuur Pony's:
Deze dag was de beurt aan de pony's in Arum, in 
de klasse B dressuur voor D/E pony's startte 
Simone Dijkstra met Lizzy, de eerste proef 190 
punten en een 1e prijs en de tweede proef 188 
punten en een 2e prijs. In de klasse M1 voor A/B 
pony's startte Yara de Vries met Speedy, de eerste 

proef 188 punten en de tweede proef 176 punten, 
beide goed voor een 1e prijs. Daphne de Vries 
startte met Fallingasate Dewi in de klasse M2 
voor D/E pony's, de eerste proef 192 punten en 
een 1e prijs en de tweede proef 183 punten en 
een 2e prijs.
 
Noordbeemster 04-12 Dressuur Paarden:
Teus Breevaart en Sophie van Wissen reden af-
gelopen zondag helemaal naar Noordbeemster 
om deel te nemen aan een dressuurwedstrijd. 
Sophie kwam voor de eerst keer met Vyaine uit 
in de klasse M2, de eerste proef 192 en een 1e 
prijs en de tweede proef 183 punten. Ook Teus 
startte met Wynona in de klasse M2, eerste proef 
186 punten en de tweede proef 188 punten, ook 
voor deze combinatie de 1e 2 wintspunten binnen!
 
Gersloot 10-12 Dressuur Paarden:
Ellen Reekers kwam hier met Varna aan de start 
in de klasse B, 2 mooie proeven beide goed voor 
194 èn tweemaal de 2e prijs!
 
Dronrijp 11-12 Onderlinge wedstrijd 3 
Verenigingen:
Het was weer tijd voor de onderlinge dressuur-
wedstrijd van 3 verenigingen, t.w. de Poptaruters, 
de Donia's en de Waardruiters. Er kon in diverse 
klasses gestart worden. In de klasse B dressuur 
een winstpunt voor: Cobie Bruinsma met Carola 
Fuga 193 punten, Anna Nynke Hofstra met Renate 
182 punten en Pieternel Heeres met Bambi 180 
punten. Een 1e en 2e prijs voor Pieta Menage 
met Candro Royal in e klasse L1, eerste proef 
202 punten en de tweede proef 185 punten.
 
Haskerhorne Selectiewedstrijd Pony's:
In Haskerhorne werd de eerste van de twee selectie-
wedstrijden verreden voor de Friese Kampioen-
schappen die begin februari 2012 worden gehou-
den. In de klasse M1 A/B-pony's kwam Yara de 
Vries met Speedy aan de start, 186 punten, in 
dezelfde klasse maar dan voor D/E-pony's startte 
Gerbrich Bosma met Sky Dancer, 180 punten. In 
de klasse M2 D/E-pony's 181 punten voor Daphne 
de Vries met Fallingasate Dewi.

Harich 10 december selectie
Bobbie Ydema kwam met Up  to Date;s Rimmel 
aan de start in de klasse L2. Deze wedstrijd geldt 
voor de selectie Friese indoorklampioenschappen. 
Zij won de 3e prijs met 201 punten goed voor 2 
winstpunten.
 
Sonnega  11 december
Dit was een wedstrijd voor de Friezen Competitie 
waar Bobbie Ydema aan mee deed met Up To 
Date's Rimmel. In de klasse L2 won zij de 2e 
prijs met 197 punten weer goed voor 2 winstpunten.

Arum 10 december
Susanne Huurman kwam hier uit in de klasse L1 
met Cadanz. Zowal in de 1e als in de 2e proef 
wonnen zij de 1e prijs met 194 en 196 punten 
samen goed voor 3 winstpunten. Susanne heeft 
nu haar punten bijelkaar om naar de L2 te gaan
 
Sneek 10 december
Kirsten Koopmans kwam hier uit in de klase Z2 
met Nabuco. Zij ging met de 1e prijs naar huis 
met 213 punten goed voor een dikke winstpunt.

PSV de Halsbânruters

Winterfair in Aylva State 
te Witmarsum
 
Met voor en door de omgeving van Woonzorg-
cemtrum Aylva State te Witmarsum, wordt er op 
Vijdag 16 December van 16.00 tot 21.00 uur een 
sfeervolle winterfair georganiseerd. Er zijn 22 stands 
aanwezig die een breed aanbod van producten 
presenteren c.q. verkopen. Voor jong en oud zijn 
wer leuke attracties en het geheel wordt muzikaal 
omlijst door een zingende  kerstman en ledenvan 
muziekkorps "Nij Libben" Voor koffie/thee met 
iets lekkers, of een heerlijk winters hapje en 
drankje kunt u terecht in ons nieuwe restaurant 
"De Grytmanseal"
 
Laat u verrassen op onze winterfair, u bent van 
harte welkom.

Kerst/Kunst Fair 
in Allingawier
Op zaterdag 17 december van 13.00 tot 19.00 
uur wordt er in het Aldfaers Erf Museumdorp 
Allingawier een interessante kerst/kunst fair 
georganiseerd. De Kerst/Kunst Fair is voor 
iedereen en de toegang is geheel gratis!  Er is een 
leuk aanbod van kunstenaars uit zeer uiteen-
lopende disciplines, tevens is er volop gelegenheid 
voor een natje en een droogje. 

De Kerst/Kunst Fair is zeer toegankelijk voor 
een breed publiek. Naast Kunstnijverheid kan men 
bijvoorbeeld ook een kijkje nemen in hektjalk 
“de Arend”, welke overwinterd in Allingawier. 
Er is in de expositie kerk o.a. werk te zien van 
Antje van der Werf (Pur-Sang)(kunstschilder), 
Esther Hendriks (kunstenaar) en Siete Koch 
(keramist). In de boerderij Jacqueline Reijns 
(tierlantijntje) Evelina Hingst (hobby materialen) 
Wobke Huitema (hout) en nog veel meer….. 
Speciaal voor dit evenement is museumcafe ”De 
Meermin” geopend. Voor de Kerst/Kunst Fair 
wordt u uitgenodigd door: Expo atelier Pur-Sang 
(Antje van der Werf) en Museum Stichting 
Aldfaers Erf Allingawier

Kraamfeest in het kasteeltje
Eerste kerstdag 25 december om 11.00 (nieuwe 
tijd!!) 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 is er zelfs een heus 
kraamfeest voor het kindje Jezus.

Nieuwsgierig geworden? Kom en geniet van de 
grote kerstboom, muziek, verhalen, gedichten, 
acts, liedjes, chocolademelk, glühwein, beschuit 
met muisjes  en al het andere………….

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Krystwille in de 
Bibliotheek Makkum
De bibliotheek is op Krystwilledei geopend van 
16.00-20.00 uur

*Kom langs en word lid. U krijgt € 10,00 korting!

*EN de hele maand december kunt u DVD’s lenen 
voor maar € 1,00

*Boekenverkoop

*Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten

Tot ziens in de Bibliotheek

Kom uw kerstinkopen doen 

in de KERKSTRAAT 

De kerststraat 
van uw eigen dorp MAKKUM

Beleef de gezelligheid van deze straat….
U kunt u laten inspireren door de 

diversiteit van winkeliers….
Laat u verrassen door de 

diverse activiteiten in de KERSTSTRAAT…
Tijdens de krystwilledei zijn er in de KERSTSTRAAT

diverse winkels open en activiteiten…
Wij heten u van harte welkom in de KERSTSTRAAT…

December laatste maand 2011…
                   bedankt voor het vertrouwen!

December lichtjes en cadeaumaand…
                   tijdens de krystwilledei een leuke aanbieding 
 in sfeerlichtjes
                 
December elkaar verwennen...
               met een horloge volgens de laatste trend

December kijk met Kerst over de grens 
 en steun uw Keniaanse medemens…
 geef een sieraad van Kazuri, is als Fair Trade erkend 

December ’t pareltje …
 kleine geschenken onderhouden de vriendschap
                     verpakken exclusief en maken van u cadeau iets bijzonders!
                                         
December  op naar 2012 …
                    dat wij u opnieuw willen adviseren en verwelkomen
                    en wensen u fijne feestdagen en een gezond 2012

25%  tot 50% korting 
op onze herfst- en wintercollectie
(deze kortingen gelden niet voor basis, party & holiday collectie)

Mode & Cadeauboutique ’t Pareltje
                                      Kerkstraat 29
                                      Makkum
                                      0515-232779
                                      www.makkum.nl/pareltje

Openingstijden december:
17 december   9:00 - 19:00 uur 24 december   9:00 - 16:00 uur
23 december   9:00 - 21:00 uur 31 december   9:00 - 16:00 uur

Kom tijdens de Krystwilledei 
gezellig langs in de Skearwinkel 

in de KERSTSTRAAT 
op nummer 25 want:

• ‘Schoonheidssalon Rianne’ 
 geeft gratis make-up advies

• 20% korting op make-up van Lookx

• Theeproeverij met thee van ‘Peper en Zout’

• Bij ‘VanNuyen Hoedenverhuur’ 
 vandaag hoeden passen met gratis advies

• 10% korting op een VanNuyen Muts.

Tot ziens op 17 december 
van 16.00 tot 20.00 uur
Een kerstgroet van Durkje en Rianne

Prachtig assortiment kerst en 
nieuwjaars wenskaarten!

Tijdens Krystwilledei 
10% korting op dit assortiment

 
Vanaf vandaag 25% korting 

op het Pip en Lief assortiment!

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

geeft demonstratie

Shiatsu
In het huis van 
Mr Wallis de Vries
Kerststraat 20
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Gasterij 
Hennie fan Richt

1é en 2é Kerstdag serveren 
wij Kerst Keuze Menu’s, 
die U zelf kan 
samenstellen
Ook voor salade’s 
kunt U ons altijd bellen 

Telefoon: 
0515-232921
06-51507937

Zondag 18 december
van 09.00 tot 19.00 uur

Mini indoor 
kerstmarkt

Verkoop exclusieve kerststukken

Kerstkransen
(worden ter plekke naar wens gemaakt)

Unieke handgemaakte handschoenen

Heerlijke winterse versnaperingen

Zurich

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Helaas, Makkum dames 1 uit de bekerwedstrijd

Makkum wint thuis van De Roeken/DVC uit Dokkum

Vorige week woensdag hadden de dames 1 van 
Makkum hun tweede bekerwedstrijd. Er moest 
gespeeld worden tegen Turfstekers uit Drachten. 
In de basis stonden Francis, Els, Anke, Andrea, 
Suzanne en Eva. Op de bank Marrit, Ylja, Marieke 
en Elly. We begonnen dit keer niet als een dieseltje, 
maar direct in het begin liep het als een trein. Zo 
hadden we ook al snel een beste voorsprong. 
Maar door eigen foutjes kwamen de dames van 
Drachten steeds dichterbij en uiteindelijk werd 
de set verloren met 23-25. 

Hier baalden we ontzettend van, dus vol goede 
moed naar die 2e set. De servedruk ging minder 
en opnieuw maakten we het zelf niet af bij het 
net. Ook deze set verloren de dames van Makkum 
met 17-25. 

In de 3e set kwam Elly er voor Anke in en Elly 
zat direct lekker in het spel. Er werd weer 
geknokt, servedruk was weer back en ook wisten 
we de gaatjes bij de tegenstanders te ontdekken. 
We wonnen deze set daarom ook met 25-20. 

In de 4e set waren we die flow weer wat kwijt, 
het ging wat gelijk op, maar door een goed blok 
van de Turfstekers en foutjes van ons ging ook 
deze set naar de dames van Drachten, zij wonnen 
de 4e set met 22-25. 

Helaas, de dames van Makkum 1 liggen nu uit 
de bekerwedstrijd. Maar we blijven positief, nu 
hebben we des te meer energie voor de competitie-
wedstrijden!!!

Na de verloren bekerwedstrijd van woensdag  7 
december tegen Turfstekers Drachten, moesten 
de dames van Makkum het twee dagen later 
opnemen tegen de nummer drie uit de regiodivisie, 
De Roeken/DVC uit Dokkum. De opdracht voor 
deze wedstrijd: “doe waar je goed in bent”
(met dank aan Sietse). In de basis begonnen, Els 
Vermaning, Eva Lantinga, Susanne Hellendoorn, 
Anke Kleiterp, Andrea Kroes en Francis Koornstra. 
Ylja was er, na een griepje, ook weer bij, maar 
nog niet 100% fit. 

De dames van Makkum begonnen goed aan deze 
eerste set en lieten zien waar ze goed in waren, 
goede servedruk, passes en aanvallen. De dames 
liepen meteen uit naar een grote voorsprong. 
Helaas kwam het welbekende dipje weer om de 
hoek kijken en konden de dames van Dokkum 
weer aansluiten. Makkum vocht echter door en 
kon deze set toch nog winnen met 25-23. 

De tweede set werd gestart met dezelfde basis. 
Weer was het een spannende strijd tussen de 
beide teams. Deze set eindigde wederom in 25-23, 
alleen werd de winst nu behaald door het team 
uit Dokkum. 

De derde set liet Makkum ook weer even zien 
waar ze goed in waren,… dipjes. Makkum kwam 
aan het begin van de set op een grote achterstand. 
Door een enorme vechtlust wisten de Makkumer 
dames punt voor punt weer in de buurt van De 
Roeken/DVC te komen. Er werden zeer spannende 
en lange rally’s gespeeld. Voor het publiek erg 
leuk om te zien. Dankzij de vechtlust van Makkum 
wisten zij deze set te winnen met 25-21. 

De vierde set werd begonnen met dezelfde basis 

als de voorgaande drie. Het werd wederom een 
spannende set. De gespeelde sets begonnen nu 
hun tol te eisen en het beste was er wel af. De 
dames wilden erg graag eens een goede slag 
slaan en 4 punten binnenhalen, maar dan moest 
deze set wel gewonnen worden. Helaas kwam 
ook in deze set de welbekende dip om de hoek 
kijken en werden er te vaak domme fouten 
gemaakt en er geen initiatief genomen. De coach 
van Makkum kon dit niet echt waarderen, met 
rood hoofd en stampvoetend zat hij op de bank 
naast het veld. Toch was ook bij Dokkum het beste 
er wel af, waardoor ook deze set nog spannend 
werd. Ylja kwam er nog in voor Anke, maar 
helaas dit mocht niet meer baten, de set eindigde 
in 22-25 in het voordeel van Dokkum. 

De vijfde set moest de beslissing brengen. De 
dames van Makkum hebben erg veel ervaring in 
het spelen van 5-setters. Van de 7 gespeelde wed-
strijden waren er 4 een 5-setter. Helaas hadden 
de dames er nog geen gewonnen. Daar moest 
toch eens veranderingen in komen, vonden de 
dames. Ylja begon deze set in de basis. Makkum 
kwam in de set eerst op een achterstand te staan 
en ruilden van veld met de stand 5-8. De dames 
wisten zich echter weer goed in de set te ‘vechten’ 
en konden dan voor het eerst dit seizoen een 
5-setter met winst afsluiten, 15-11. 

De dames hebben de komende weken even rust 
wat betreft wedstrijden er zal uiteraard nog wel 
volop getraind worden. Op 9 januari zal Makkum 
de uitwedstrijd tegen Bolsward uitspelen. Deze 
wedstrijd werd op 4 november gestaakt . Op 13 
januari spelen de dames een uitwedstrijd in 
Gorredijk en op 20 januari spelen de dames weer 
thuis tegen Rouveen. 

Plaats uw zoekertje 
in de Makkumer Belboei

mail naar belboei@makkum.nl



pag. 18 MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2011

Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

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

Zwaarbevochten zege Makkum op Delfstrahuizen
Op een koud sportpark De Braak won Makkum 
afgelopen zaterdag zijn laatste wedstrijd voor de 
winterstop met 4-2 van Delfstrahuizen. Hoewel 
de ploeg van trainer Hylke Schrale net als een 
week eerder tegen Ens opnieuw viermaal scoorde 
kwam de overwinning tegen Delfstrahuizen een 
stuk moeizamer tot stand dan tegen de polder-
bewoners. Dat had te maken met het feit dat 
Makkum zelf wat minder speelde dan een week 
eerder maar zeker ook met tegenstander Delfstra-
huizen dat een taaiere tegenstander bleek dan 
verwacht. De ploeg van trainer Patrick de Jong 
kende een moeizame competitiestart maar sprok-
kelde na de terugkeer van rechterspits Lukie 
Jetten inmiddels weer wat puntjes bij elkaar. 
Zaterdag bleek dat de withemden over teveel 
kwaliteiten beschikken om te moeten vechten 
tegen degradatie. Delfstrahuizen deed gedurende 
een groot deel van de wedstrijd nauwelijks onder 
voor de thuisploeg die de wedstrijd uiteindelijk 
niet op basis van goed voetbal maar van indivi-
duele kwaliteiten naar zich toetrok. 

Al na 4 minuten spelen kwam Makkum op 1-0 
via Feike Melchers die op randje buitenspel 
mocht doorgaan en keeper Rene Haisma van 
Delfstrahuizen met een droge schuiver in de 
verre hoek kansloos liet. De vroege voorsprong 
had Makkum rust en vertrouwen moeten geven 
maar deed dat niet. Wat volgde was een rommelig 
halfuur tussen 2 hardwerkende maar slordig voet-
ballende ploegen. Pas een halfuur na de openings-
treffer viel er voor de toeschouwers weer wat te 
genieten. Nadat eerst Delfstrahuizen een grote 
kans onbenut liet – keeper Hyltsje Bosma redde 
knap op een inzet van dichtbij – was het Makkum 
dat in de laatste 10 minuten voor rust enkele 
prima mogelijkheden kreeg de gasten nog voor 
de thee op een grotere achterstand te zetten. De 
grootste kans was voor wederom Melchers die 
na de mooiste aanval van de middag op aangeven 
van Jesse Adema vrije doortocht had op keeper 
Haisma die Makkums rechterspits ditmaal van 
scoren afhield. 

Ook in de tweede helft hielden beide ploegen 
elkaar redelijk in evenwicht. Makkum zocht 
zoals altijd de aanval maar af en toe leek het wel 

alsof het de spelers verboden was te kiezen voor 
simpele oplossingen. Hoe moeilijker hoe mooier 
leek lange tijd het devies. Na een minuut of 10 
spelen kwam Delfstrahuizen op gelijke hoogte 
toen de naar de spits uitgeweken Lukie Jetten, de 
hele wedstrijd uitstekend bespeeld door de prima 
spelende linksback Rein Bergsma, in de diepte werd 
gestuurd en door de ver uit zijn goal gekomen 
Bosma onreglementair werd gestuit. Daarbij mocht 
Bosma niet klagen dat hij slechts geel ontving 
van de streng fluitende maar in dit geval coulante 
scheidsrechter Van der Leur.  Het voelde voor de 
gasten als een vorm van gerechtigheid dat Egbert 
van der Wal uit de toegekende vrije schop de 1-1 
scoorde. Lang kon Delfstrahuizen niet van de 
gelijke stand genieten. Vijf minuten na de gelijk-
maker was het Lennart Adema die zorgde voor 
hét hoogtepunt van de middag door een vrije trap 
vanaf 30 meter onbedaarlijk hard in de kruising 
te schieten waardoor Makkum voor de tweede 
maal op voorsprong kwam. En toen routinier 
Gjalt Roorda een kwartier voor tijd uit een cor-
ner van Jesse Adema de 3-1 binnenschoot leek 
het pleit beslecht. Daar dacht Delfstrahuizen 
echter anders over. Het bleef tegen een steeds 
rommeliger spelend Makkum knokken voor een 
beter resultaat en 5 minuten voor tijd scoorde het 
via Evert de Jong de aansluittreffer. Spannend 
werd het evenwel niet meer want nauwelijks een 
minuut later was het Jesse Adema die op aan-
geven van Lennart Adema de wedstrijd definitief 
in het slot gooide en de 4-2 eindstand op het 
scorebord zette. 

Op exact de helft van de competitie staat 
Makkum met 25 punten uit 13 wedstrijden als 
derde geklasseerd. Gezien de zeldzame hoeveel-
heid blessures in de eerste seizoenshelft mag dat 
een keurige prestatie worden genoemd. Na een 
winterstop van 7 weken wordt de competitie op 
28 januari hervat met een uitwedstrijd in Sneek 
tegen Waterpoort Boys. Centrale verdediger 
Jelle van der Velde is dan, na een schorsing van 
twee wedstrijden, weer speelgerechtigd en 
mocht ook de langgeblesseerde Piter Genee 
weer speelklaar zijn dan zou trainer Schrale voor 
het eerst dit seizoen wel eens de beschikking 
kunnen hebben over een voltallige selectie. 

Bolsward - Ruim 600 leerlingen van het Marne 
College in Bolsward hebben op 1 december 
Wereld Aids Dag meegedaan aan Dance4life in 
Amsterdam. Dit was het afsluitend evenement van 
het landelijke project Schools4life om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor projecten van 
STOP AIDS NOW! De leerlingen hebben met 
hun acties maar liefst € 33.000,00 ingezameld. 
Van alle deelnemende scholen in Nederland is 
dit het hoogste bedrag. Met bussen reisden de 
leerlingen naar Amsterdam om hun inzamelings-
acties af te sluiten tijdens Dance4life. De 
gemeente Súdwest-Fryslân ondersteunt het initi-
atief van de leerlingen en heeft een bedrag be-
schikbaar gesteld voor het vervoer naar Amsterdam. 

Het Marne College is de enige Friese school die 
meedeed aan Schools4life. Om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen hebben de leerlingen allerlei 
acties bedacht en georganiseerd. Een opvallende 
actie was die van een groepje leerlingen die zich 
vrijwillig liet opsluiten in de voormalige gevan-
genis De Blokhuispoort in Leeuwarden. 

Het doel van Schools4life is dat leerlingen 
bewust worden van de aids- en HIV problema-
tiek en daarnaast geld inzamelen voor projecten 
van STOP AIDS NOW! in ontwikkelingslanden.  
De leerlingen mochten bij het afsluitend evene-
ment zijn dat exclusief met de deelnemende 
scholen werd gevierd. Hierbij waren optredens 
van DJ’s Fedde le Grand, Sunnery Jamses & 
Ryan Marciano, Don Diablo, The Partysquad en 
Erik Arbores. Verder waren er deelnemers van 
de RTL 5 live shows van ‘So You Think You Can 
Dance’. 

Marne College Bolsward haalt meeste geld binnen 
voor STOP AIDS NOW!
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Geep 16, MAKKUM

Geheel gemoderniseerde, keurig 
afgewerkte gezinswoning met tuin.

Zo te betrekken!

Vraagprijs € 172.000,- k.k.

TE KOOP
Zaterdag 7 december
Makkum D3 - Heerenveense/boys D6 10.30
Makkum E1 - Heerenveense/boys E3 11.00

Beker 2e ronde
Makkum  B1 - HOC Exloo B1   12.30  

Zaterdag 10 december
Makkum 1 - Delfstrahuizen 1 4 - 2
Makkum 2 - Veenwouden SC 2 1 - 1
Makkum 4 - ONS Sneek 6 2 - 0
Makkum C1 - Blauw Wit '34 C2 1 - 0

Voetbalprogramma

Voetbaluitslagen

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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

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

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Colofon

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Bij de Binderij Kerst & Zo
Vind je bijzonder kerstbloemwerk,
zowel beneden als op onze bovenverdieping

Nieuw:
Onze kerstkadobon in luxe verpakking
Het december sfeerboeketje voor  9,95

Sfeerbloemwerk bestellen, even de Binderij bellen, 0515-233266

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

Charles Dickens Feest 
in Wons
Op zondag 18 december ’s avonds om half 8 
vindt er in de kerk te Wons een optreden van “it 
Woldinghekoar” en muziekkorps “Hosanna” 
plaats in samenwerking met een aantal Wonser 
toneelspelers. Zij vertolken ‘A Christmas Carol”, 
het bekende kerstverhaal van Charles Dickens. 
Het gaat over de vrek Scrooge, die door 3 geesten 
wordt bezocht. Deze geesten houden hem een 
spiegel van zijn leven voor, waardoor hij uitein-
delijk zijn leven betert. 

Tussen de bedrijven door spelen koor en korps. 
Samen met de acteurs kleden zij zich in de stijl 
van de tijd van Charles Dickens! 

Iedereen is van harte welkom.
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Witte box met verstelbare bodem incl. twee box 
kleden z.g.a.n € 35,00 Tel. 06-14974599
 
Bankje zwart/witte stof € 5,- Auto fietsenrek € 25,- 
Tel. 06-50556891

Rode en warme voetenzak, z.g.a.n.Past in alle 
wandelwagens. Is van het merk Combi Bag Dellux. 
€ 10, tel.nr. 233700.
 
2 paar nieuwe leren dameslaarzen met gespen 
Mt 42 25 euro per paar of 2 paar voor 40 euro. 
Tel. 0515- 232922
 
Batavus Gabana meisjesfiets 24 inch Met hand-
remmen en terug trap rem Incl. fietstassen en slot 
Er moet een nieuwe voor lamp op € 20 "Easy 
Glider" Zandstra Maat M (32 - 36) 2 winters 
mee geschaatst Z.G.A.N. € 15 0515-233098
 
Een scooter (hyosung) bouwjaar 2002, zelf 
opknappen, kleur rood, de prijs 150,00 Tel.nr. 
0515-232230
 
TK. Houten garage Z.G.A.N 9 m L 4,50 m br. Te 
bezien op Ged. Putten 25 int. prijs. Tel 0651424997
 
Mooie bureau stoel, zitting en rugleuning blauw 
van kleur, en zijn beide verstelbaar. Prijs € 35.00. 
Tel: 0517-531721 of 06 -36563503
 

22-11 L.br. lederen handschoenen (met tekst) in 
het natuurgebied. 0515-233382 / 06-23885782
 

mannetjes CAVIA 6 weken oud. 06-23261579

Heeft u "oude" kerstballen en andere kerstver-
siering over? Jeugdsoos OZONE komt ze graag 
vandaag en morgen bij u op halen. 06-15192290
 

Wie heeft een autosleutel gevonden? Waarschijnlijk 
verloren in de omgeving Engwierderlaan/
Haitsmalaan/Botterstraat. Graag bezorgen op het 
adres van de belboei.Kleiweg 2 te Makkum

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GEVONDEN

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Zoekertje

De 23e Kerst Zing Mee in MFC Makkum was 
afgelopen zondag opnieuw een groot succes. Ruim 
600 aanwezigen genoten van het zingen van de 
bekende kerstliederen. Brassband ‘Greidebrass’, 
o.l.v. dhr. D. Vincke, begeleide deze volkskerst-
zang en bracht daarnaast nog een prachtig inter-
mezzo ten gehore. Naast het zingen kon het publiek 
genieten van de liederen die het Lemster Mannen-
koor, o.l.v. dhr. H. van der Meer en muzikaal 
begeleidt door dhr. J. Kroeske, op bezielende 
wijze ten gehore bracht. Cantique de Noël, met 
als solist dhr. Moorlag, werd zelfs op verzoek 2 

maal gezongen. Het koor wist het publiek én de 
Brassband zover te krijgen dat men uit volle 
borst meedeed met het alom bekende Gloria in 
Excelsis Deo. Ook dhr. Koos Dreunhuizen, vaste 
pianist van de Kerst Zing Mee, begeleide vol 
enthousiasme enkele prachtige liederen. Reeds 
voor de 23e keer hadden Hannie en Dirk Tamminga 
de algehele leiding van deze avond. Opnieuw werd 
door hen de blijde boodschap van het evangelie 
op eenvoudige, doch duidelijke wijze ten gehore 
gebracht. Kortom: een geweldige avond die niet 
snel vergeten zal zijn. 

Kerst Zing Mee Makkum opnieuw groot succes

Kerstconcert Excelsior Schraard

Op vrijdagavond 16 december geeft CMV 
Excelsior Schraard een kerstconcert, samen met 
Exceslsior XS. 's avonds om acht uur in de kerk 
van Schraard. Dit jaar met een Muzikaal Skraarder 
Krystferhaal.


