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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1472 - 12 december 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Zeer ruime hoek-/split-levelwoning, fraai gelegen in 
woonwijk met aan voorzijde prachtig vrij uitzicht over 

groenstrook en water, 215 m² eigen grond.
Vraagprijs € 138.000,- k.k.

Makkum, De Zalm 25

Volgende week laatste Makkumer Belboei van het jaar 2012
Adverteren en inleveren kopij voor de Makkumer 
Belboei nr. 1473 kan nog tot 15 december voor 
de Makkumer Belboei van woensdag19 december, 
want dat is de laatste van het jaar 2012. Het 
volgende nummer van de Makkumer Belboei 

nr. 1474 komt vrijdag 4 januari 2013 uit kopij 
inleveren kan tot zaterdag 29 december. Daarna 
komt de Makkumer Belboei gewoon weer op 
de woensdagen uit.

Nieuw in Makkum praktijk ‘Vlinderlicht’ voor kinderen!   
Gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van kinderen.   Door Doutzen Ouderkerken

Anne van Loenen met haar onderwijzeres Sijtske Deinum. 

Makkum - Sinds ruim een jaar woont Sijtske 
Deinum met haar partner in Makkum. Via dit 
arikel in de Makkumer Belboei de aandacht op 
deze nieuwe praktijk. De praktijkruimte is 
gevestigd in het kerkelijk centrum ‘Het Anker’ 
in Makkum. Iedere vrijdag is de praktijk 
‘Vlinderlicht’ geopend. Een tafel vol met 
materialen is het eerste wat ik zie als ik bij 
Sijtske Deinum de huiskamer binnenstap. 
Materialen die Sijtske gebruikt in haar praktijk 
Vlinderlicht, waar ze werkt met kinderen met 
leer- en gedragsproblemen. ‘It materiaal is myn 
ark’. Vol enthousiasme vertelt ze, tijdens het 
interview, over haar werk en over haar praktijk. 

Sijtske is geboren in Welsrijp. Na haar middelbare 
schooltijd heeft ze de PABO gevolgd aan het 
CHN in Leeuwarden. Na deze studie is Sijtske 
gaan werken op de basisschool in Hitzum. ‘Nei 
de PABO hie ik it gefoel dat ik noch te min 
wist’. In deeltijd heeft ze toen de opleiding voor 
remedial teacher gevolgd. Nu werkt ze al een 
aantal jaren op de CBS De Flambou in 
Oosterbierum. Ze werkt daar van maandag tot 
met donderdag in de groepen 3,4 en 5. Op vrijdag 

runt ze haar eigen praktijk. ‘Ik wol ek lesjaan 
bliuwe, omt ik de bining mei de wurkflier hâlde 
wol’. De praktijk Vlinderlicht is gestart in 2009 
in Grouw, de plaats waar Sijtske destijds woonde. 
Op mijn vraag waar haar hart ligt antwoordt 
Sijtske: ‘Myn hert leit by bern dy’t op in oare 
manier leare’. Ondertussen heeft Sijtske verschil-
lende opleidingen gevolgd om zich verder te 
specialiseren. Zo heeft zij o.a. de opleiding voor 
kindercoach gevolgd en is zij coach ‘Ik leer 
anders’.’Myn doel is dat bern mei in glim út de 
praktyk gean en tinke, ja ik kin it ek!’.

Wat zijn de diensten van praktijk ‘Vlinderlicht’. 
Naast het begeleiden van kinderen met leer- en 
gedragsproblemen, biedt de praktijk ook voor-
lichting en advies aan leerkrachten, coaches en 
andere professionals die met kinderen werken. 
Ook verzorgt Sijtske lezingen en workshops. 
Sijtske Deinum een veelzijdige vrouw met 
passie voor kinderen en voor haar vak. Bent u 
geïnteresseerd en wilt u een afspraak maken, 
kijk dan voor meer informatie op haar website 
www.praktijkvlinderlicht.nl of neem telefonisch 
contact op via nummer 0618689886.
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
De Witte Heren Praktijk 0515-238980
- 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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

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

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

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

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

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

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

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

Info Familieberichten
Nooit een onvertogen woord
hebben we van jou gehoord.
Waar haalde je de kracht vandaan
om steeds maar weer door te gaan.
Veel s  lle pijn heb je geleden
nu is de grote strijd gestreden.

Met verdriet, maar dankbaar dat verder lijden 
haar bespaard is gebleven, laten wij u weten 
dat van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, 
ús mem, beppe en oerbeppe

Jeltje van der Meer-Douma
* 4 april 1937  7 december 2012
   Sexbierum    Makkum

             3 september 1959

 Makkum: Anne van der Meer

  Anne en Tetsie
  Tiny en Bauke, Naomi, Tygo
  Jellie en Eric, Mirthe
  Anne en judith

  Minke en Tjerk

  Doe  e en Richard
  Jeroen

  Germ en Klasien 

De crema  eplech  gheid zal worden gehouden 
op donderdag 13 december om 11.00 uur 
in Uitvaartcentrum en Crematorium Sneek,
Harinxmalaan 1 te Sneek.
Na afl oop van de plech  gheid is er gelegenheid 
tot condoleren.

Corresponden  eadres: Gedempte Pu  en 28
 8754 EH Makkum

sa graach wolle, mar net mear kinne

Na een periode van afnemende gezondheid moeten 
wij afscheid nemen van onze buurvrouw

Jeltje van der Meer – Douma
Wij wensen Anne, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Bewoners Wize Weage
en oud buren fam. R. Feenstra

Makkum, 7 dec. 2012

Leroy en Sem zijn nu even stoer
want ze zijn nu allebei ‘grote broer’.

Ze springen blij
want ze hebben er een zusje bij!   

Welkom lieve

Lizz
Lizz is geboren op

3 december 2012 om 3.35 uur.
Weegt 4095 gram bloot en

is 52 cm groot

Dochter en zusje van
Marcel, Julia Groen-Fekkes

Leroy en Sem
De Gearen 3, 8754 KC Makkum

Tel. 0515-233119

Plaats uw 
familiebericht in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroomvla, 1 liter..............................................1.49

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

Riper Krite Kaas, 500 gram................................................4.95

stuk Zeeuwsspek, per 100 gram........................................1.25
Duyvis Pinda's Gezouten.....................................................1.39

Coebergh Red Fruit, fles 0.75 liter.................................nu 7.99

Bolsius Theelichten, doos à 60 stuks..............................nu 3.29

King Fu Nassie in blik................................................voor 2.25
Hierbij een zak Kroepoek Bali ...........................voor 50 cent

Aanbiedingen geldig van do. 13/12 t.e.m. wo. 19/12

Profiteer van 13 t/m 15 december
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 
Dinsdag Verse Worst

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Donderdag t/m zaterdag

Boerenkool + Worst
400 gram

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen 
+ Hachee
300 gram

       Per portie

2,75

2,95

2,75

2,75

2,95 5,25

Van harte gefeliciteerd 
met deze mijlpaal!

Maak er een geweldige 
dag van!!!

Groet, familie Doedel

Wist u dat...
De Krite op 18, 19 en 20 jannewaris it stik “Iensum 
yn Ierlân” spilet,

De foarferkeap op 21 desimber yn de bibletheek 
begjint om 19.00 oere,

Dêrnei by Wonen en Lifestyle “Masije” yn de 
Tsjerkestrjitte 13 te Makkum,

De tagong foar leden € 7,50 en foar net leden € 12,50

De R.K. Kerk in Makkum zaterdag 15 december kerst-
bloemstukken verkoopt vanaf 14.00 tot 17.00 uur.

Plateelschilder Steensma van Tichelaar eens een 
tegeltje met een oranje soldaat erop schilderde en 
schonk het zijn schoonzoon Eric Hazelhoff 
Roelfsema, de Soldaat van Oranje. Dus eigenlijk is 
de Soldaat van Oranje MAKKE YN Makkum
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen Feestdagen 2013

Kerst
Dinsdag 18 dec. t/m zaterdag 22 dec. GEOPEND

 Maandag 24 dec. GEOPEND 

Oud&nieuw
  Donderdag 27 dec. en vrijdag 28 dec. 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

zaterdag 29 december vanaf 13.00 uur
is Pieter Hubkens (plastisch chirurg) weer 
bij ons aanwezig. U kunt  een afspraak 
maken voor een vrijblijvend consult
Behandeling met injectables kent twee soorten;
1- rimpels rondom en boven de ogen kunnen het best behandeldworden
met Botox. De spieren worden enigszins verzwakt waardoor de huid
minder kan rimpelen.

2- rimpels van de wangen en rondom de mondkunnen het best behandeldworden 
met fillers. Een voorbeeld hiervan is hyaluronzuur van het merk Restylane. Door 
opvulling van de lijnen worden deze als het ware “weggeduwd”. De behandeling is 
pijnloos dankzij een speciale techniek die Dokter Hupkens sinds vele jaren toepast. 
Ooglidcorrectie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt 20 minuten. 
Na 1 a 2 weken verdwijnt de zwelling en is het resultaat zichtbaar. 

Dokter Hupkens zal tijdens een consult met u bespreken of u hiervoor 
in aanmerking kunt komen.

Schoonheid zit 

van binnen, 

wij brengen het alleen 

maar naar buiten!

www.kapsalonnynke-beauty.nl

Agenda
Woensdag 12 December:
Makkum – Gym. Ver. DES komt vanavond  
langs bij U met overheerlijke oliebollen

Vrijdag 14 December:
Makkum – Avondrust, Sjoelen aanvang      
15.00 uur in het restaurant

Witmarsum – De Roskam Sintekryst          
ANBO Wunseradiel aanvang: 14.00 uur

Parrega – Kerstmarkt De Gearhing 
vanaf 15.30 uur

Skuzum – Dorpshuis De Treffer Klaverjassen 
aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 15 December:
Makkum - Kerstbloemstukken verkoop 
in de R. K. kerk vanaf 14.00 tot 17.00 uur.

Makkum –  Bingoavond  Buurtver. Trije yn Ien 
in Het Anker aanvang: 20.00 uur

Makkum – MFC Maggenheim Tryater spilet  
Omke Wanja aanvang: 20.00 uur

Makkum – Jeugdsoos OZONE
Sinterkerstspel aanvang: 20.00 uur

Makkum – Poptempel Café Rest. De Prins
GAIVS aanvang: 20.30 uur

Dinsdag 18 december: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen    
aanvang 14.00 uur in het restaurant

Freed 21 desimber:
19.00 oere oant 20.00 uur  foarferkeap 
fan de Krite yn ‘e bibletheek  

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. P van Hyum

Wons – PKN Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E Zwerver
m.m.v. zanggroep “Samar”
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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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Onderscheiding voor Willem Hoekstra     door Sjirk Wijbenga

Onderscheiding voor Willem Hoekstra door Sjirk Wijbenga

Sneek 8 december - Tijdens de jaarlijkse feest-
avond van de brandweer SúdWest-Fryslân en 
Littenseradiel in “de Stolp” te Sneek werd 
Willem Hoekstra door burgemeester Hayo 
Apotheker onderscheiden. Na 22 jaar lidmaat-
schap nam Willem Hoekstra afscheid van de 
vrijwillige brandweer (post Makkum) en werd 
bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid van de 
Orde van Oranje-Nassau. Tevens is Willem 
Hoekstra 16 jaar vrijwilliger geweest van de 
Friese Autocross Club (FAC) te Wolsum waar 
hij actief was als baancommissaris. Daarnaast 
vervulde hij nog enkele jaren een bestuurs-
functie bij de Makkumer Kaatsvereniging.

Burgemeester Apotheker zei in zijn redevoering 
dat Willem Hoekstra de onderscheiding mede 
ten deel viel voor zijn langdurig dienstverband 

bij de brandweer. In al die jaren werd hij 
gewaardeerd voor zijn vakmanschap en des-
kundigheid. Van die vakkennis werd veelvuldig 
gebruik gemaakt. Het beheer van de wagen en 
het materiaal was bij hem in vertrouwde handen. 
Willem heeft liefde voor scherp autorijden en 
kon dat paniekloos in praktijk brengen bij 
alarmeringen. 

Burgemeester Apotheker onderstreepte het 
belang van een sterk regionaal brandweerkorps. 
Hij roemde de motivatie, het enthousiasme, en 
de geweldige inzet van Willem en de vele 
vrijwilligers van het korps en concludeerde; 
vrijwilligerswerk wordt hier omgezet in vak-
manschap. Willem was zichtbaar verrast door 
de plotselinge aandacht en de aanwezigheid 
van zijn kinderen en “pakesizzers”. 

Na ruim zeven jaar hebben wij besloten om ons 
te gaan specialiseren in het maken van duurzaam 
bloemwerk voor bedrijven en particulieren. 
Afgelopen jaren kregen wij steeds meer vraag 
naar het verzorgen van bloemwerk op locatie, 
wat moeilijk te combineren is met de winkel. 
Zo verzorgen wij bijvoorbeeld de aankleding 
van de huis&tuin beurs in het WTC expo in 
Leeuwarden (eind febr. 2013) Voor een groeiende 

groep bedrijven en particulieren in de regio maken 
wij abonnementen. Om deze werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren, zijn wij in de omgeving nog 
op zoek naar een geschikte ruimte. De bloemen-
winkel bieden wij ter overname aan. Wij zijn in 
ieder geval geopend t/m het voorjaar van 2013. 
De winkel is nu volop in kerst sfeer met bijzonder 
bloemwerk voor bijzondere prijzen. Kom gezel-
lig langs bij de Binderi, Markt 27 Makkum.

De Binderij gooit het roer om
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Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Kerstdiner bij Restaurant Zurich

Beide dagen heerlijke keuzemenu's

2e kerstdag met live (kerst)muziek

Voor meer info kijk op 

www.routiers-restaurants.com/zurich

of vraag de brochure aan.

Bel 0517579207 of mail naar

zurich@routiers-restaurants.com

Ten Cate & Sloggi 
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

APPARTEMENT TE HUUR

Gemeubileerd appartement
in het centrum van Makkum,

uitzicht over het Makkumerdiep.
Per direct te betrekken.

tel. 0515-231593

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIIES

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

Makkum – Dit jaar heeft de dertiende Krystwilledei 
een ander programma dan voorgaande jaren. De 
gezelligheidsmarkt is aangevuld met een proeverij, 
en het wordt een week later georganiseerd. Zoals u 
al eerder in deze krant heeft kunnen lezen, is de 
Krystwilledei dit jaar een week later georganiseerd 
dan voorgaande jaren. Eerder werd de Krystwilledei 
altijd midden in de maand gehouden, maar de orga-
nisatie kwam erachter dat er rond 15 december al 
veel kerstmarkten waren en zijn. Daarom wordt het 
dit jaar gehouden op 22 december. Omdat dan de 
meesten hun kerstster en kerstkrans al hebben 
hangen koos de commissie dit jaar, naast de kramen 
voor de hebbedingen, voor een aanvulling van een 
culinaire markt. 

Proef op het verwarmde terras te midden van de 
kramen, amuses, oliebollen en vis. Alles bereidt 
door tien plaatselijke restaurants en twee verenigin-
gen. Zit u nog in de stress wat u met kerst op tafel 
zet? De horeca-standhouders geven u graag ideeën 
en tips. Het smakelijk festijn is aangevuld met 
ongeveer vijftien kramen met hebbedingen en tal 
van activiteiten. Luister naar Nostalgia, The Linden 
Tree Singers met A Christmas Carol van Charles 
Dickens en DJ Hendrik de Vries. Haal herinneringen 
op met de diavoorstelling van Stichting Âld 
Makkum. Kijk naar een handboogdemonstratie van 
Jan van der Veen. Of laat de dreumesen zich verma-
ken met kinderdraaimolen. U ontspant zich bij de 
kraam van het duo Anne Bootsma en Sandra Visser. 
Onder de naam Fiskersboat, voeren zij de humoris-
tische theatervoorstelling Ijskoningin voor u uit. 
Met deze opvoering vragen zij aandacht voor het 
Makkumer initiatief Doe een Wens. Bij de kraam 
kunt u uw wens, voor de belangenbehartiging van 
haar inwoners, opschrijven en inleveren. De jury 
van de Ondernemers Vereniging Makkum zal de 
meest realiseerbare en nuttige wens proberen te 
verwezenlijken. Mist u nog iets? Natuurlijk: de 
kerststal en de Kerstman. Op de arrenslee buldert 
de Kerstman door het centrum en Holle Poarte en 
deelt samen met zijn prinsessen snoep uit. Na het 
gestruin en gesmul sluit Marina Makkum en Holle 
Poarte de dag spetterend af met een vuurwerkshow 
op het Achterdijkje.

De Krystwilledei is mede mogelijk gemaakt door 
plaatselijke ondernemers welke u als logo op het 

logospel/kleurplaat terugvindt. Deze is te vinden op 
de volgende pagina. Lukt het u de logo's van de 
plaatselijke bedrijven te herkennen? Wanneer u de 
juiste bedrijfsnamen invult, ontstaat er een slagzin. 
Laat uw kind, kleinkind, nicht of neefje daarna de 
kleurplaat inkleuren en doe vervolgens beide mee 
met de wedstrijd. De kinderen kunnen met de 
kleurplaat diverse prijzen winnen, bestaande uit 
waardebonnen, variërend van 5 tot 25 euro, in de 
diverse leeftijdscategorieën. De volwassenen 
strijden met het logo spel om diverse prijzen, 
bestaande uit waardebonnen t.w.v. 15 tot 45 euro. 
Deze waardebonnen kunnen bij Winkeliers 
Ondernemers vermeld op het logo spel worden 
besteed.  Stuur de kleurplaat met de slagzin, en uw 
gegevens voor 6 januari op naar onderstaand adres. 

Wilt u meer informatie over deze dag? Neem dan 
contact op met de Krystwilledei commissie:
- Marlies Koornstra
 Markt 16 - 8754 ES Makkum
 Tel: 06-55570456
 E-mail: driesenlies@ziggo.nl
- Greetje Twijnstra
 Slotmakerstraat 5 - 8754 EL Makkum
 Tel: 0515-231243
 E-mail: greetjetwijnstra@live.nl
- Hennie de Vries
 Plein 10 - 8754 ER Makkum
 Tel: 06 - 51507937
 E-mail: henniefanricht@makkum.nl 
- Theo Adema
 De Voorn 16 - 8754 BB Makkum
 Tel: 0515 231401/06 53542243
 E-mail: adema.horeca@makkum.nl

Bent u geïnteresseerd in een reservering voor een 
kraam? Neem dan kunt u contact op met de markt-
meester:
- Janny Zeeman
 De Greide 5, 8757 JP Gaast
 Tel. 0515 - 54 34 60 - Mobiel. 06 - 123 027 95 
 E-mail: janny.zeeman@ziggo.nl

De Krystwilledei commissie wil er samen met u op 
22 december van 16.00 tot 20.00 op het Plein en de 
Markt, een dag vol wille van maken!

Marlies, Greetje, Hennie, Janny en Theo

Smakelijke 13e Krystwilledei                       door Antje Tilstra
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Sint & Kerst - November & December Actie 2012
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 
en Kerst maanden November-December 2012, diverse acties op touw worden gezet. 
 
PuzzelActie
Van 28 november t/m 19 december zal er vier weken lang in de Makkumer Belboei, 
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aan-
dacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2012, 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 prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de 
prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 
 
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 2:
W. Miedema-Hengst, Weersterweg 37 te Wons.

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

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

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

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 3 / Belboei no. 1472)
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.

n zi
e prij

t v

en.

uzz

er be

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
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Opening- en sluitingstijden december

Krystwilledei Zaterdag 22 december 9.00 - 20.00 uur 

Kerst  Vrijdag 21 december 9.00 - 21.00 uur

Oud&Nieuw Maandag 31 december 9.00 - 17.00 uur
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Ook in de winter geopend: vrijdag, zaterdag en zondag.
Niet alleen voor de heerlijkste pizza's 

maar ook voor spare-ribs, varkenshaas saté 
en diverse vis- en vleesgerechten.

Tevens verzorgen wij uw bruiloft en feesten!

Voor meer informatie: 0515 23 33 33  /  06 55 75 22 92
Holle Poarte 2b  /  8754 HC Makkum
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Gasterij
Hennie van Richt

Eerste en Tweede Kerstdag, kan U zelf Uw 
eigen Menu samenstellen van onze speciale 
Kerstmenukaart.

Voor reservering kunt U bellen of mailen 
naar tel. 0515-232921 / 06-51507937 
of hennievanricht@makkum.nl

P.S. Het eerste drankje is van ons vanwege 
het 10 jarig bestaan (2002-2012)

Alvast prettige 
Feestdagen

Hennie en
Hennie van Richt

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

December 
Sfeermaand….
De Binderij knalt het jaar uit 

met bijzonder bloemwerk
ZIJDE & VERS

Voor zeer aantrekkelijke prijzen, 
kerstbloemwerk zijde -30%!

Voor iedere klant Gratis kersthanger 
op=op

Altijd weer verrassend!

5-GANGEN KERSTDINER
À € 39,75 P.P.

RESERVEER NU VOOR
1E EN 2E KERSTDAG

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

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

100 jarige Groothandel Bergsma opent deuren    door Sjirk Wijbenga

Franeker - zaterdag 8 december opende Groot-
handel Bergsma in Franeker haar deuren voor het 
grote publiek. Enkele honderden belangstellenden 
namen een kijkje in het voormalige meubelfabriek 
Bijlsma aan de Edisonstraat dat een grondige 
verbouwing onderging. In juli dit jaar verhuisde 
Groothandel Bergsma van Makkum naar Franeker. 
Het bedrijf probeerde eerder uit te breiden in 
Makkum maar diverse pogingen liepen stuk. De 
verhuizing is voor Makkum een gevoelige klap 
geweest.

Pim en Joep Bergsma verrichtten de officiële 
opening van het nieuwe gebouw en boden de 
directie een karikatuur tekening aan van de 
Bergsma eigenaren, gemaakt door Frâns Faber. 

De Personeelsvereniging bood een Henk de Boer 
tekening van de vier panden van Bergsma aan. 
In april van dit jaar bestond Bergsma 100 jaar. 
Het bedrijf ondervindt momenteel geen hinder 
van de economische crisis. Sterker nog, de 
productie neemt alleen maar toe. Inmiddels is de 
Groothandel uitgegroeid naar 125 werknemers, 
16 bestelbussen en 6 vrachtauto’s. Per week 
worden er 2500 orders verwerkt. Per jaar wordt 
er een miljoen kilometers afgelegd door het 
wagenpark. Het vernieuwde gebouw aan de 
Edisonstraat kreeg spiksplinter nieuwe kantoren 
en een groot magazijn met 7350 artikelen op 
voorraad. De nieuwe locatie is uitstekend en 
zorgt voor nieuwe klanten. Het pand voorziet in 
mogelijkheden tot uitbreiding.

Voor het eerst in 2 jaar speelt GAIVS (spreek uit 
'gajus') eindelijk weer eens in thuishaven Makkum. 
Na een stilte die veel te lang geduurd heeft vindt 
de band -gewapend met een arsenaal aan nieuw 
repertoire- dat het tijd is om de repetitieloop-
graven te verlaten en het muzikale slagveld met 
hernieuwde energie te betreden. Na succesvolle 
optredens in Zurich (Fr.) en Heeg is nu Makkum 
aan de beurt, waar de de wieg van de -naar eigen 
zeggen- Neandertalige Rockband band heeft 
gestaan. 

Sinds de oprichting halverwege de jaren '90 is 
de samenstelling een aantal malen veranderd. 
De huidige bezetting houdt inmiddels al meer 
dan 12 jaar stand. Bassist Sake Kuipers, bekend 
van o.a. de Makkumer Blues Brothers (een tribute 
band die het op zijn zachts gezegd niet onver-
dienstelijk doet) vormt samen met drummer 
Roel van Dekken de gedegen ritmesectie, aan-
gevuld door jongste aanwinst Jan van der Wal, 
die net zo goed gitaar speelt als hij kookt, en dat 
wil wat zeggen. Leden van het eerste uur zijn 
zanger Tjerk Bruinsma en gitarist Werner Rinia 
(tegenwoordig opererend onder de naam 
'Blipsop'). Tjerk weet nog steeds als geen ander 
het publiek te bespelen met zijn doorleefde

vertolkingen en fysieke aanwezigheid, terwijl 
Blipsop elk optreden ieder nummer een nieuwe 
wending weet te geven; "Muziek is een levend 
organisme. Een nummer is nooit klaar, het blijft 
groeien en evolueren". Het levert spannende 
optredens op, met veel dynamiek en een spette-
rende show.

GAIVS is moeilijk in een muzikaal hokje te 
plaatsen. Met invloeden als Led Zeppelin, Pink 
Floyd, maar ook Nederlandse bands als bijvoor-
beeld de Tröckener Kecks kan in elk geval 
gesteld worden dat er een portie stevige melodi-
sche rock op stapel staat. Dansbaar, schuifelbaar 
én pogo-baar. Een echte doorbraak is er nooit 
geweest, hoewel ze met hun eerste single 'Booter 
Bij De Visch' een heel eind kwamen. En over 
trouwe fans heeft de band niets te klagen. Wie 
weet is het tijd om die single eens opnieuw op 
waarde te schatten. 

Of is het eerder tijd voor een nieuw album? 
Of GAIVS eraan toe is, laten we graag aan het 
luisterend oor van de liefhebbers over. Die zijn 
op zaterdag 15 december van harte welkom in 
poptempel 'De Prins' in Makkum. De zaal is 
open vanaf 20:30 uur, entree is €4,-.

GAIVS terug op Makkumer honk
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Zanggroep “Samar”
in de PKN kerk van Wons
Op zondag 16 december a.s. zal de zanggroep 
“Samar” uit Makkum o.l.v. Luuk de Vries mede-
werking verlenen aan de kerkdienst in Wons. “Samar” 
zal dan het Klein Kerstoratorium van Huub 
Oosterhuis uitvoeren. In dit oratorium voor koor, 
altsolo, baritonsolo, piano, hobo en fluit worden de 
teksten van het Lucasevangelie en een aantal profeten 
teksten uit Jesaja gezongen en gesproken. Zo 
komen we al aardig in de kerststemming. Voor-
ganger is de eigen predikant ds. Edna Zwerver. De 
dienst begint om 11 uur.

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. Witmarsum 
e.o. heeft weer een afdelingsavond op dinsdag 18 
december a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam 
te Witmarsum. Op deze besloten kerstavond komt 
Dhr. Hedman Bijlsma met de lezing: Under nul. 
Bijlsma is verteller, schrijver en heeft verschillende 
boeken over schaatsen geschreven o.a. “Niet over 
één nacht ijs”.

Het Kerstverhaal 
door Groep Forte in Piaam 
Luister naar en zing mee met het kerstverhaal op 
zondag 23 december om 16.30 uur in de sfeervol 
versierde Sint Nicolaaskerk te Piaam. Groep Forte 
uit Makkum, onder leiding van Anna Bonnema, 
vertelt en zingt over het kerstverhaal in combinatie 
met samenzang van bekende kerstliederen. Omdat 
kerst over de geboorte van Jezus gaat, hebben ook 
de kinderen een speciale rol. Iedereen is van harte 
welkom! Na afloop is er koffie, thee en chocolade-
melk. De toegang is gratis. 

Sfeervolle kerstmarkt 
Parrega
Op 14 december 2012 organiseert Chr. Muziek-
vereniging Excelsior uit Parrega een kerstmarkt. 
Vanaf 15.30 uur bent u welkom in De Gearhing. 
Laat u verrassen door alle sfeervolle en lekkere kerst-
producten! Heerlijke cupcakes, taart en koekjes 
met een kopje koffie of warme chocolade-melk. 
Nieuwe kerstaccessoires, luxe kerstkaarten, houten 
kerstslingers, bloemstukken en mooie kerstbomen! 
Blijf gezellig snert bij ons eten en luister naar de 
kerstmuziek. Graag tot ziens op 14 december!

Sinterkerstspel 
@ jeugdsoos Ozone
Komende zaterdag, 15 december, organiseert de 
jeugdsoos voor het eerst het grote SINTERKERST-
SPEL. Hierbij kun je leuke en gekke cadeaus winnen 
en de deelname is GRATIS!!! We gaan open om 
20.00uur en om 20.30uur beginnen we met het 
spel. Wanneer je te laat komt, kun je helaas niet 
meer mee doen. Iedereen vanaf groep 7 tm 16 jaar 
is van harte welkom en opgeven is niet nodig... 
Alleen op tijd aanwezig zijn. Spelregels worden 
zaterdag uitgelegd. We hopen tot zaterdag!!!
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Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 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 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

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

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

Volleybalprogramma
Woensdag 12 december 
19:45 Makkum DS 2 - Heerenveen DS 4

Vrijdag 14 december
19:00 Punt Ut MC 1 - Makkum MC 1
20:15 Makkum XB 1 - Stanfries (IJ) MB 3
20:30 Makkum DS 1 - DSVS DS 1
20:30 A.N.O. DS 2 - Makkum DS 3
21:30 v/d Heide-DBS HS 3 - Makkum HS 1

One Wall schooltoernooi
In de kerstvakantie organiseren de combinatie-
functionarissen van de gemeente Súdwest-Fryslân 
het One Wall schooltoernooi. Het toernooi is voor 
kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. 
Iedereen kan meedoen, wel of niet kaatser. 

Locaties: Makkum en Sneek
Het toernooi vindt plaats op twee locaties; op 
woensdag 2 januari in het MFC Maggenheim in 
Makkum en op donderdag 3 januari in de 
Schuttersveldhal in Sneek. Het toernooi begint om 
10.00 uur en is afgelopen rond 13.30 uur. Inleg 
toernooi is € 2,-. 

One Wall is muurkaatsen
One Wall is de nieuwe naam van muurkaatsen. One 
Wall lijkt op squash, alleen wordt de bal met een 
hand gespeeld in plaats van met een racket. Er 
wordt op het toernooi 1 tegen 1 gespeeld. Het is een 
actieve sport. Om een beeld te krijgen wat One 
Wall is, bezoek www.gemeentesudwestfryslan.nl 
en ga naar Sport en vrije tijd voor een kort filmpje. 

Aanmelden:
De kinderen kunnen zich opgeven tot 17 december 
via onewall@gemeenteswf.nl. Bij aanmelden ver-
melden: naam, jongen of meisje, telefoonnummer, 
naam basisschool en groep.
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* Nieuwe blikken Historverf (over), Kleuren: 
‘Oker’, ‘Juni’ of ‘Jong’. In de winkel rond de 
€ 22,50. Deze mogen weg voor slechts: € 5,00 
per 0,75ltr.* 2 Nieuwe Deur-Cylinders, 61mm 
(wegens over), samen voor € 25,00.* Pijphoek-
tang 63cm, voor het zware werk. Deze solide 
tang mag weg voor € 35,00. Tel. 0515-231475

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Er kwam wel niet 15 cm sneeuw zoals verwacht, maar bij een wandeling over de zeedijk was het wel 
even genieten.

Brief van Sinterklaas
Lieve kinderen, ouders en andere belangstellenden 
uit Makkum en omstreken,

Heel erg bedankt voor de fijne tijd die ik heb 
mogen doormaken bij jullie in Makkum! Ook 
mijn Pieten hebben het erg naar hun zin gehad, 
al moest ik wel een beetje streng tegen ze zijn 
omdat ze zoveel met hun mobieltje en Ipad bezig 
waren! En wat schrokken we van die computer 
die ontplofte. Gelukkig had Profpiet nog een 
anti-virusinjectie… en deed hij ’t weer. 

In het Anker werd er veel gelachen door de 
kleintjes omdat er spaghetti en een taart in 
iemands gezicht belandde!! Bij de Prins was er 
een stoute Piet die zelf alle pepernoten had op 
gegeten en het werd een vrolijke boel toen mijn 
Pieten de polonaise inzetten… en gelukkig wist 
ik antwoord op al jullie vragen! En ook bij de 
bingo in Danscafé Skippers waren heel wat 
kinderen, maar ja die konden dan ook mooie 
prijzen winnen! 

Met Sintwilledei zag ik dat er in Makkum een 
heleboel handige kinderen zijn, die onder andere 
kadootjes in de schoorsteen kunnen gooien, 
kunnen ringfietsen, cadeautjes hengelen, zak-
lopen en de goede letters konden vinden voor de 
oplossing van de mijterspeurtocht! Ook zag ik 
jongeren die vroeger bij mij op schoot hadden 
gezeten druk bezig spelletjes uit te leggen aan de 
kleintjes (met Sintwilledei)! Die hebben hun 
studiepunten dubbel en dwars verdiend en zich 
zeker van hun beste kant laten zien! En die 
prachtige stemmen van de mensen in Avondrust 
zullen mijn Pieten en ik niet gauw vergeten.

Daarnaast wil ik, Sinterklaas, samen met al mijn 
Pieten en de intochtcommissie (die onze komst 
en verblijf in Makkum heeft geregeld) alle vrij-
willigers en bedrijven bedanken die er voor gezorgd 
hebben dat wij het hier geweldig naar onze zin 
hebben gehad!!! Namens ’t hele Pietenkoor 3 
keer hieperdepiep hoera, hoera, hoera!!

Met de vriendelijke groeten vanuit Spanje,
Sinterklaas

Gemakkelijk, voordelig en snel uw pakketten ver-
zenden en ontvangen. Dat kan in de GLS Pakket 
Shop, welke als servicepunten in bestaande winkels 
ingericht zijn. En tegenwoordig vindt u een derge-
lijk servicepunt ook bij inbreng tekeapynmakkum.
Pakketten versturen Via de pakketshops van GLS, 
een van de drie grootste pakketdiensten van Europa, 
kunnen particulieren en (kleine) ondernemers snel, 
betrouwbaar en tegen aantrekkelijke prijzen pakketten 
versturen. U levert uw pakket in bij de GLS Pakket 
Shop in de winkel van inbreng tekeapynmakkum 
en vervolgens zorgt GLS ervoor dat het pakket zo 
snel mogelijk op het juiste adres afgeleverd wordt. 
I.van Duuren (Manager pakketshops bij GLS) 
benadrukt: “De pakketshops van GLS zijn een 
goed alternatief voor het postkantoor en bieden 
vooral particulieren de mogelijkheid om snel en 
gemakkelijk hun pakketten te versturen”.

En pakketten ontvangen
Daarnaast fungeren de pakketshops als alternatief 
afleverpunt. Indien GLS bij de bezorging van een 
pakket niemand op het adres aantreft, kunt u -zowel 
telefonisch als via internet- aangeven dat u uw pakket 
bij een pakketshop af wilt komen halen. Een aan-
gezien u vervolgens zelf kunt bepalen wanneer en 
bij welke GLS Pakket Shop u het pakket af wilt 
komen halen, bieden de pakketshops daarmee een 
praktische en tijdbesparende oplossing. U kunt er 
bijvoorbeeld voor kiezen het pakket in een GLS 
Pakket Shop bij u in de buurt te laten afgeven, 
zodat u het tijdens het boodschappen doen of op 
zaterdag af kunt halen. Of kiest u voor een GLS 
Pakket Shop in de buurt van uw werk, zodat u in de 

lunchpauze langskomt? Alle GLS Pakket Shops 
bevinden zich in winkels met ruime openingstijden, 
zodat u voldoende gelegenheid heeft om uw pakket 
alsnog in uw bezit te krijgen.

Drie maten, drie prijsklassen
Pakketten die worden verzonden via een GLS 
Pakket Shop worden doorgaans binnen één werk-
dag bezorgd in Nederland. In de overige landen van 
de Europese Unie vindt de bezorging binnen 24 tot 
96 uur plaats. Een belangrijk kenmerk van de GLS 
Pakket Shop is dat de verzendkosten niet worden 
berekend op basis van het gewicht, maar op basis 
van de omvang van het pakket. De pakketten zijn 
ingedeeld in drie verschillende groottes en prijs-
klassen, variërend van S (small) tot L (large). U 
kunt al een pakket versturen vanaf € 6,25. Pakketten 
welke via een GLS Pakket Shop verstuurd worden 
zijn standaard verzekerd tot maximaal € 450,= per 
pakket. En met behulp van het Track&Trace-
systeem van GLS kan de afzender het pakket vrij-
wel in realtime op de voet volgen.

In Nederland zijn de eerste pakketshops in januari 
2006 geopend. Begin 2012 is het aantal shops al 
boven de 400 uitgekomen en GLS Netherlands 
steeft er naar om in de komende jaren dit aantal nog 
verder uit te breiden. Ook andere Europese landen 
openen in rap tempo GLS Pakket Shops. Zo zijn in 
Duitsland inmiddels meer dan 5.000 pakketshops 
operationeel en hebben ook in Denemarken, België, 
Portugal en Tsjechië Pakketshops hun deuren 
geopend. Uiteindelijk moet GLS zo'n 60.000 
Pakketshops in Europa tellen.

GLS Pakket Shop in Makkum Gruthof 5H/I 
een goed alternatief voor het postkantoor!


