
Bijzondere 
bouwwerken 
in de dorpstuin

Beach Resort 
Makkum leukste 
vakantiepark 
van Nederland

Judy Shiatsu 
1 jaar!
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
De Poon 30

Vraagprijs 
€ 145.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Inleveren advertenties en kopij voor laatste Makkumer Belboei
De laatste Makkumer Belboei nummer 1524 komt dit jaar op 24 december uit. Voor de advertenties 
en redactionele stukken heeft u t/m woensdag 18 december 20.00 uur de tijd voor om het door te 
sturen. De eerstvolgende Makkumer Belboei komt op woensdag 8 januari uit, hiervoor gelden de 
normale tijden voor het inleveren van de advertenties en redactionele stukken, dus de vrijdag ervoor.

Makkum - Sinterklaas is nog maar net het land 
uit en het volgende feestmoment dient zich al weer 
aan. Met z’n allen gaan we ons voorbereiden op 
een gezellige en sfeervolle Kerst. De dozen met 
kerstpullen worden van zolder gehaald en er wordt 
naarstig gezocht om een passende kerstboom 
voor in de huiskamer. De winkeliers doen er 
alles aan om de sfeer rond de kerstinkopen te 
verhogen. Etalages worden geëtaleerd met 
moderne, nostalgische en sfeerverhogende kerst-
artikelen. 

Zaterdagavond werd het centrum van Makkum 
omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt. Na het 
succesvolle Steegjes Fair van vorig jaar werd de 
traditionele kerstmarkt nu omgedoopt naar Statum 
Winterfair. In ieder geval was er zaterdagavond 
voor jong en oud meer dan genoeg te beleven. 
Honderden mensen passeerden de feeëriek ver-
lichte kraampjes waar de kooplui hun producten 
presenteerden. Velen lieten zich inspireren door 
de gezellige en sfeervolle kraampjes die bol vol 
stonden van kerstversieringen, kerstballen, 
kaarsen, kerstkaarten en moderne kerstdecoraties. 
Op de markt was een demonstratie van zelf 
handbogen maken en natuurlijk mochten de 
kinderen ook even met pijl en boog schieten. 
Langs de kraampjesroute werd regelmatig aan-
dacht gevraagd voor Serious Request, de jaar-

lijks terugkerende actie van de Nederlandse 
radiozender 3FM. 

De markt bood volop gelegenheid om culinaire 
specialiteiten van de Makkumer ondernemers uit 
te proberen. Bezoekers stonden in de rij voor een 
gevarieerd aanbod van hapjes vlees, vis, worst, 
snert en diverse soorten wijnen. Ook vonden de 
gebakken visjes in de Leugenbolle gretig aftrek.
Maar Statum Winterfair is meer dan een gezellige 
en sfeervolle kerstmarkt. Op een aantal afge-
meerde authentieke zeilschepen waren diverse 
voorstellingen en activiteiten georganiseerd. 
Op het ene schip werden Friese volksverhalen 
verteld, op het andere een optreden van een 
zangeres met begeleiding van een pianist. En op 
de overige schepen konden kinderen zich verma-
ken met het maken vetbollen en vetsnoeren voor 
de vogels in de winter, zich verbazen om een 
goochelaar en genieten van acrobatische kunsten 
van een circusschool. 

Statum Winterfair heeft zaterdagavond de toon 
gezet naar kerstmis. Vele huiskamers zullen in 
de komende tijd een metamorfose ondergaan. En 
welke titel er dan ook aan de Makkumer Kerst-
markt mag worden toebedeeld, traditioneel eindigt 
de markt ieder jaar weer met een spectaculair en 
spetterend vuurwerk.

Statum Winterfair zet toon naar kerst   door Sjirk Wijbenga
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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: 
Dentwork Workum Seinen, Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

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

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

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

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

Info Familieberichten
"Gereinigd door het bloed van Jezus Christus".

In haar Heer en Heiland ontslapen, onze lieve 
zuster, schoonzuster en tante

Pietje Tijmstra-van der Eems
* 28 oktober 1918  5 december 2013
   Makkum    Makkum 

Sinds 14 februari 1999 
weduwe van Jorke Tijmstra.

Jan van der Eems 
Hiltje van der Eems-Koopmans

Bouwe van der Eems 

Siepie Tijmstra-van der Eems
Atze Tijmstra 

Anneke Roedema-van der Eems 
Gatze Roedema 

Grietje van der Meulen -van der Eems
Wouter van der Meulen 
 
en tantezeggers.

De Dankdienst voor haar leven en de begrafenis 
hebben vandaag, 11 december plaatsgevonden 
te Makkum.

Onze dank gaat uit naar het personeel van 
zorgcentrum “Avondrust” voor de liefdevolle 
verzorging.

Correspondentieadres: 
S. Tijmstra-van der Eems
Zorgcentrum “Avondrust”, k.102
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

Op 5 december is overleden onze bewoner 
mevrouw

P. Tijmstra - van der Eems
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

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

Wolkom berntsje op 'e wrald
wolkom, kom der by,

want op dizze grutte ierde 
is ek plak foar dy

 

Femke Lieke Jeltje
 

Dochter en suske fan:
Jörg, Anne en Joris Ferkinghoff

Geiststraße 49
59555 Lippstadt Duitsland

 
Wolle jo komme foar in poppeslok,

doch dat dan net op 'e gok
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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

Burgemeester drs. Hayo Apotheker reikte op 
dinsdag 10 december 2013 tijdens een speciale 
bijeenkomst in restaurant De Stolp te Sneek, een 
aantal Koninklijke onderscheidingen uit aan het 
vrijwillige brandweerpersoneel. 

De gemeentelijke brandweer gaat per 1 januari 
2014 over naar de veiligheidsregio’s. Vrijwilligers 
bij de brandweer die 20 jaar of langer vrijwilliger 
zijn, kunnen in aanmerking komen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Onderstaande vrij-
willigers zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

de heer Titus Doede (Titus) Graafsma
Parrega, geb. datum 31 mei 1967, sinds 1991 
actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer IJpe Groenhout
Witmarsum, geb. datum 8 september 1957, sinds 
1991 actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Pieter Tjepke (Peter) Herrema
Witmarsum, geb. datum 22 mei 1967, sinds 1989 
actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Arend (Arie) Horjus
Makkum, geb. datum 9 augustus 1959, sinds 1989 
actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Anne Koopmans
Parrega, geb. datum 30 juli 1960, sinds 1987 
actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Albert v.d. Meer
Witmarsum, geb. datum 21 januari 1968, sinds 
1989 actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Hein A. (Henry) Quarré
Bolsward, geb. datum 16 februari 1969, sinds 
1992 actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Dirk Reinsma
Witmarsum, geb. datum 8 juli 1950, sinds 1976 
actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Benedictus Berend (Bennie) van der Veen
Parrega, geb. datum 20 november 1963, sinds 
1991 actief bij de vrijwillige brandweer;

de heer Joost Visser
Makkum, geb. datum 14 september 1963, sinds 
1989 actief bij de vrijwillige brandweer

de heer Hendrikus Franciscus Antonius (Harry) 
Heemskerk-Krijnen
Makkum, geb. datum 17 augustus 1953, sinds 
1977 actief bij de (vrijwillige) brandweer;
(wordt ivm persoonlijke omstandigheden op een 
later tijdstip uitgereikt)

Vier weken lang konden mensen via stemkaartjes, 
internet en sms stemmen om de leukste winkel 
van Friesland te kiezen. Deze jaarlijkse actie 
werd georganiseerd door de Leeuwarder Courant. 
Masije Wonen & Lifestyle heeft honderden 
stemmen gekregen, en zijn in het algemeen klas-
sement als 15e geëindigd. Tussen grote keten-
bedrijven zoals 2 Hema`s en 2 supermarkten is 

het voor een kleine zelfstandige winkel als Masije 
een hele prestatie om zo hoog te eindigen. 
Masije is dan ook erg tevreden met de 15e 
plaats, zij kunnen zich nu met recht de leukste 
woonwinkel van de regio Zuidwest Friesland 
noemen. Masije wil alle mensen die hebben 
gestemd ontzettend bedanken.

Heel erg bedankt voor de fijne tijd die ik heb mogen 
doormaken bij jullie in Makkum! Hoewel bij aan-
komst in Makkum er gelijk een probleem was… 
omdat 2 Pieten alle pepernoten hadden opgegeten… 
kwam dit gelukkig weer helemaal goed. Helemaal 
omdat er al snel een bakker met een mand vol met 
pepernoten kwam aan gefietst. De 2 Pieten hebben 
hun dikke buiken er af getraind voor ze terug gaan 
naar Spanje en passen gelukkig weer in hun gewone 
Pietenpakken! Op het plein heb ik het erg naar m’n 
zin gehad en genoot ik van al die kinderen die aan 
het dansen en springen waren op het ‘koningslied’ 
(Klaar voor de start). Eenmaal in de Prins aangekomen 
ontmoette ik Stientje, die voor Stella een hele grote 
schoen had gemaakt, omdat Stella nog nooit wat in 
haar schoen had gekregen. Wat bleek, ze vergat 
altijd een sinterklaasliedje te zingen bij de schoen 
voor ze slapen ging. Dat hebben de kinderen haar 
in de Prins even goed bij gebracht! Bij de bingo 
was het een dolle boel met ‘berenjacht’ en werd er 
zo fanatiek bingo gespeeld dat ze er rode hoofden 
van kregen. En nu en dan moet ik weer lachen, als 
ik denk aan dat leuke toneelstuk met de Pietenkatjes 
Poco en loco in het Anker! Met Sintwilledei zag ik 
dat er in Makkum een hele boel handige kinderen 

zijn, die onder andere cadeautjes in de schoorsteen 
kunnen gooien, kunnen zaklopen, pakjes in klompen 
kunnen gooien en woorden kunnen maken van letters 
op pakjes (net als bij het spel op tv ‘de jongens 
tegen de meisjes’) Daarnaast waren heel veel kin-
deren op zoek om de juiste letters te vinden in 
etalages om hier een zin van te maken. Wanneer die 
goed gemaakt is, kregen de kinderen natuurlijk wat 
lekkers! 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 vrijwilli-
gers 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!! En met de vrien-
delijke groeten vanuit 

Spanje, Sinterklaas

Koninklijke Onderscheiding voor 42 brandweervrijwilligers

Masije Wonen & Lifestyle leukste woonwinkel van regio 
Zuidwest Friesland

Lieve kinderen, ouders en andere belangstellenden
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SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen Feestdagen 2013

Kerst
Woensdag 18 dec. t/m Zaterdag 21dec.
Maandag 23 dec. t/m Dinsdag 24 dec.

Oud&nieuw
Vrijdag 27 dec.

Fondue & gourmet / steengrill schotels
Voor divers aantal personen

In luxe verpakking

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

diverse rollades: 
runder - varkens - half om half

ook in kerstverpakking

diverse worstsoorten: 
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst

leverworst - droge worst - Zeeuws spek

Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325  

Harlingerdijk 3 / 8754 EC Makkum

Agenda
Donderdag 12 december:
Makkum – Avondrust, Optreden van het Makkumer 
Mannenkoor, aanvang: 19.15 uur in het restaurant

Vrijdag 13 december:
Makkum – Avondrust, Sjoelen, 
aanvang:15.00 uur in het restaurant

Witmarsum – Aylva State Kerstmarkt 
van 13.30 uur tot 17.30 uur

Makkum – K.C. Het Anker filmavond 
World Servants met ¨ The Grinch¨ 
aanvang: 19.30 uur

Skuzum – Dorpshuis De Treffer  
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur

Makkum – IJsvereniging Makkum 
2e leden-vergadering in Café De Zwaan 
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 14 december:
Makkum –   Christmas Shopping Day

Makkum - Verkoop snert en broodje worst bij
Voetbalvereniging Makkum t.b.v. Serious Request, 
aanvang 14.00 uur, vanaf 17.00 uur Draaiend Rad

Kornwerderzand – Omrop Fryslân met NODoe 
spel in Kazemattenmuseum

Makkum – MFC Maggenheim Tryater
“In moaie Jûn” oanvang: 20.00 oere

Makkum – Kerstgezinsbingo in Het Anker
georganiseerd door Terra Nova
aanvang: 19.45 uur

Dinsdag 17 december:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 18 december:
Makkum – Serious Request Kerstconcert  
verzorgd door de kinderen van It Iepen Stee 
aanvang: 19.00 uur dit alles voor het goede doel

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

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

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

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.H. Strubbe



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 11 december 2013

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

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

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Makkum - De dorpstuin die achter Avondrust is 
aangelegd door Makkum Duurzaam heeft in het 
voorjaar en de zomer van 2013 steeds meer 
vorm gekregen. In deze ronde tuin aangelegd 
volgens de principes van de permacultuur is 
door de kinderen uit de hoogste groepen van de 
Makkumer basisscholen met veel plezier gewerkt 
en trots geoogst. Wie denkt dat de tuin er nu 
verlaten en stil bij ligt heeft het mis. De boven-
bouwkinderen van de basisscholen hebben de af-
gelopen weken een paar bijzondere bouwwerken 
voltooid: een insectenhotel en een aardbeientoren.

De lessen op de tuin worden verzorgd door 
Evelien Barbiers en Renata Kattenberg van 
Makkum Duurzaam. Wanneer de leerlingen van 
de Sint Martinusschool bij de tuin arriveren stel-
len ze tevreden vast dat iedereen er aan gedacht 
heeft géén nette schoenen te dragen. Deze mid-
dag is er de keus tussen verschillende werk-
zaamheden. Compost halen met de kruiwagen 
voor bij de aardbeientoren, bouwen aan de aard-
beientoren of meehelpen om de laatste hand te 
leggen aan het insectenhotel. De eerste twee zijn 
geschikt voor kinderen die zin hebben om met 
modder te sjouwen en te bouwen en het laatste is 
een precies werkje. De kinderen mogen zelf 
kiezen. Al snel wordt er enthousiast gewerkt, het 

is aanstekelijk. Een moeder die langs komt om 
een kijkje te nemen steekt al gauw ook de han-
den uit de mouwen….

Het insectenhotel en de aardbeientoren zijn 
gebouwd met materialen die door Tichelaar, 
Beeker en Pijpker beschikbaar zijn gesteld. Van 
de gebroeders Roosma kreeg men riet om warme 
overwinteringsplekjes te creëren in het hotel. De 
officiële bedoeling van een insectenhotel is om 
de biodiversiteit te bevorderen. Maar wat is het 
heerlijk om te sneupen in al die materialen die 
anders nog ergens in een container lagen. Met 
zorg worden de mooiste stukken aardewerk en 
de meest geschikte pvc-buizen geselecteerd. Het 
levert een fraai staaltje recycle-architectuur op. 
Lekker buiten scheppen en timmeren, het riet 
precies op maat snijden, een kruiwagen leeg 
kieperen …. mooiere lessen zijn er toch niet? 
Ook superleuk om te zien hoe de kinderen van 
alle scholen hier samenwerken: ze bewonderen 
oprecht hoe mooi de voorgaande klassen het al 
hebben gemaakt en doen hun uiterste best het zo 
goed mogelijk af te maken. In februari worden 
de lessen weer hervat: iedere dondermiddag zijn 
er dan weer kinderen bezig in de tuin. Iedereen 
is van harte welkom om langs te komen. Een 
aanrader wat mij betreft.

Bijzondere bouwwerken in de dorpstuin    Door Judith van Lavieren

Vrijdag 13 december is er weer een filmavond 
voor de World Servants. Deze keer word de film 
“How the Grinch stole Christmas” vertoond in 
Kc het Anker. De Grinch (Jim Carrey), een 
chagrijnige eremiet, slijt zijn dagen in een hol op 
de top van Mount Crumpit, aan de zijde van zijn 
hond Max. Hij voedt zich enkel met slasap, ruwe 
beverolie en zure melk... Kerstmis nadert en hij 
ergert zich ten zeerste aan de feestelijkheden 
gepland door de inwoners van Whoville. Daarom 
besluit hij de pret van de stedelingen te vergallen. 
Hij beseft echter de gevolgen van zijn daden 
niet... De Entree is wederom vijf euro voor de 
popcorn en het drinken. “The Grinch“ is een film 

voor alle leeftijden. Aanvang 19:30.

In December hebben we de “Oliebollen actie” u 
kunt dan oliebollen bestellen. Deze worden dan 
rond 31 december gebakken en gebracht. Voor 
meer informatie verwijs ik u door naar de face-
book pagina van World Servants makkum. Ook 
kunt u voor meer informatie mailen naar 
worldservants.makkum@outlook.com of bellen 
naar 06 21416148 of 0515 232365. We hopen 
van de filmavond weer een succes te makken, 
Tot Snel!

World Servants, Makkum.

Filmavond t.b.v. WorldServants Makkum
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De Makkumer december actie  
 
De Sint heel besloten om nog wat werk te verrichten voor de OVM!

De sfeer in het dorp is altijd zo prettig dat hij zijn vertrek soms nog even uitstelt tot het 
een onvermijdelijk feit is en dan neemt hij als nog wat taken op zich om vanaf zijn privé 
adres wat zaken te regelen.

Hij zal vier weken lang, twee keer per week een ondernemer opbellen met de mededeling 
dat de klant die nu betaald bij de kassa of de eerst komende betalende klant een 
waarde cheque heeft gewonnen.

Deze Makkumer waardecheque kan besteed worden bij alle ondernemers die lid zijn 
van de OVM, zij zijn ook te herkennen aan het logo/ de waardecheque die in dit geval 
op het raam geplakt is.

Bij het ter perse gaan van dit artikel wilde de Sint nog niet vertellen hoeveel waarde 
de cheque heeft, dit om het winkelend publiek, over het algemeen iets ouder dan zijn 
gebruikelijke aanhang, nog even in spanning te houden.
Om zo het gevoel van vroeger weer wat terug te brengen. Het gevoel niet te weten of 
jij de gelukkige bent is heel spannend en in tegenstelling tot vroeger, toen je alleen 
maar goed je best moest doen en lief moest zijn, kan je nu zelf wat invloed uitoefenen.
Zoals heel veel shoppen in Makkum!

Sinterklaas wenst iedereen in Makkum 
en omgeving een hele fijne december 
toe en in januari komen de winnaars 
in de Makkumer Belboei te staan.

Groet Sint Nicolaas

Kerstborrel 1e kerstdag 
en Oudejaarsavond 
Wooncentrum Avondrust
Op 1e kerstdag wordt er altijd traditiegetrouw 
een kerstborrel in Zorgcentrum Avondrust geor-
ganiseerd. Even gezellig een moment onder 
elkaar. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend 
om een gezellig samenzijn te mogen genieten 
rondom de feestdagen, terwijl dat rond deze tijd 
toch juist zo belangrijk is. 

Daarom willen wij u graag uitnodigen op onze 
kerstborrel op 25 december. U bent hiervoor 
vanaf 16.00 uur van harte welkom in het restau-
rant. Ook rondom de jaarwisseling willen wij u 
gezelligheid bieden. Ook op Oudejaarsavond 
bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom in het 
restaurant, om in Wooncentrum Avondrust de 
avond uit te zitten, onder het genot van een hapje 
en een drankje, een spelletje Bingo en gezellige 
muziek. 

Indien u gehoor geeft aan deze uitnodiging, wilt 
u dat dan vóór 17 december even laten weten 
aan de receptie van Avondrust? Het telefoon-
nummer is: 0515 – 231655. 

Voor eventueel meer informatie kunt u vragen 
naar Mw. A. Hilhorst, aanwezig op maandag – 
en donderdagmorgen en dinsdag en woensdag de 
hele dag. Graag tot ziens.



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 11 december 2013

Makkum, 28 november 2013 - Bungalowpark 
Beach Resort Makkum (www.makkumbeach.nl) 
is dinsdagavond overtuigend verkozen tot het 
leukste vakantiepark van Nederland. Een jaar 
lang mag het fraai gelegen zelfstandige bungalow-
park aan het IJsselmeer in Friesland deze aan-
sprekende titel voeren. “Het is een waardering 
die ons enorm streelt, vooral ook omdat we hoog 
scoren op service en klantvriendelijkheid!”, 
vertelt een opgetogen Hans Schuchard, directeur 
van Beach Resort Makkum. “De stemmen komen 
vanuit heel Nederland, maar ook heel veel uit 
Duitsland. Het bevestigt ons beeld dat we, ook in 
tijden dat gasten soms wat kritischer zijn, hen 
een uitstekende performance kunnen bieden. Ja, 
daar zijn we uiteraard met z’n allen bijzonder 
trots op hier in Friesland!” 

Goed seizoen
Bungalowpark Beach Resort Makkum maakt 
een goed seizoen door. Schuchard: “In de zomer-
periode is ons bungalowpark sowieso geliefd, 
bonus dit jaar was voor ons het mooie naseizoen. 
De zonnige herfstperiode heeft nog extra veel 
toeristen doen besluiten om naar Makkum af te 
reizen. Tot ver in november was het een komen en 
gaan van gasten, het was tot laat in het seizoen erg 
gezellig en de kerstvakantie komt er al aan!” De 

kracht van bungalowpark Beach Resort Makkum 
is de unieke ligging direct aan het IJsselmeer en 
de grote diversiteit aan accommodaties. Gasten 
kunnen kiezen uit een ruim aanbod van luxe 
villa’s, bungalows of ruime appartementen. Het 
zelfstandige karakter van het bungalowpark 
geeft gasten een echt thuisgevoel: ruim 15% van 
de gasten komt weer terug op het bungalowpark 
en dit percentage groeit jaarlijks.                

Heel Friesland profiteert 
“Nu we de titel hebben gewonnen zetten we ons 
natuurlijk in voor een extra leuk 2014”, vervolgt 
Schuchard. “Met diverse acties, via internet maar 
ook op het bungalowpark zelf, zullen we op een 
leuke wijze aandacht schenken aan het behalen 
van deze titel.” Het komende jaar wordt door 
Schuchard dan ook met veel vertrouwen tegemoet 
gezien. Nu al zijn er een flink aantal nieuwe 
boekingen binnengekomen. “Door de populariteit 
van Beach Resort Makkum zijn we belangrijk 
voor de economie in Zuidwest-Friesland. Gasten 
op ons bungalowpark trekken er veel op uit, ze 
willen de omgeving rondom Makkum ontdekken 
maar zeker ook andere delen van Friesland. De 
verwachting leeft dat met het winnen van deze 
titel het aantal boekingen zal toenemen en 
zodoende heel Friesland er van profiteert!”

Beach Resort Makkum leukste vakantiepark van Nederland

Een pronkstuk op het Serious Requestplein was 
de Fjoerfûgel: een nieuwe Makkumer roeisloep 
in de Makkumer kleuren. De bemanning haalde 
al 64,40 euro op terwijl hun eigenlijke actie nog 
moet beginnen. Op 19 december roeit men met 

de Fjoerfûgel ‘s nachts van Den Oever naar 
Workum tijdens de Serious Ciosestafette. Men 
zoekt nog chauffeurs voor het vervoer naar Den 
Oever. Tijdens de Statum Fair heeft de eerste 
chauffeur zich al gemeld.
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Christmas Shopping Day
Op deze feestelijke dag 10% korting op het gehele assortiment kerstwenskaarten.

Tijdens Christmas
Shopping Day

10% korting 
op al uw aankopen 

bij

Kunst aan 

de Gracht

Turfmarkt 31

Kleurrijke schilderijen

van Connie Fransen

www.

conniefransen.exto

.nl

Kom langs en proef de sfeer bij:

Kerkstraat 18 Makkum

Koopt u een kerstboom op zaterdag 

14 december, dan krijgt u 20% korting

op de aankoop van een kerststuk

Kerkstraat 35
8754 CR
Makkum

Nu! Serious Request Broodje bij 

Bakkerij Kluft. Met z`n allen voor het 

goede doel. Kom langs en koop er een.

Bij ‘VanNuyen Hoeden’ 
alleen vandaag bij 

aankoop van min. € 50.- 
een collier 

met bijpassende oorbellen GRATIS in de goodybag.
 

Kerkstraat 25 - Makkum

Shiatsu Praktijk Annelies
in actie voor IJsvereniging Makkum

van 10.00 tot 17.00 uur
Shiatsu behandeling van 15 minuten

voor maar 10 euro!
Lokatie: kantoor oud-notaris

Wallis de Vries
Kerkstraat 20

EElmama
bijbij

bloembinderijbloembinderij

Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum
0515 23 29 89

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

kapsalonnynke-beauty.nl

K e r k s t r a a t  2 4

8 7 5 4  C S  M a k k u m  

T e l e f o o n :  0 5 1 5 - 2 3 0 2 5 3

KantoorboekhandelT. Coufreur

Buren 1
8754 CX Makkum
Tel. 0515 - 781657
bijelma@gmail.com

Kerks t raa t 29
8754 CR Makkum Te l :  0515 - 232779

www.makkum .n l /pare l t j e

Kerkstraat 9 | 8754CP Makkum
Tel. 0515-769018 | www.blomynien.nl
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Markt 7 | 8754 CM Makkum

Tel: (0515) 23 21 11 | Fax: (084) 71 82 596

E-mail: info@riniafietsen.nl | www.riniafietsen.nl

14 december 10.00 - 17.00 uur
Gratis Goodiebag op Christmas Shopping Day
Vorige week heeft u al kunnen lezen over gezellige winkeldag in Makkum; de Christmas Shopping Day. 
Om na en gezellige Sintwilledei en een sfeervolle winterfair het winkel en in Makkum extra aantrekkelijk te 
maken hebben de winkeliers de handen ineen geslagen. Op zaterdag 14 december is de eerste Christmas 
Shopping Day in Makkum. De Christmas Shopping Day duurt van 10.00 tot 17.00 uur.
Het centrum is sfeervol verlicht en versiert, er klinkt kerstmuziek over de straten, de kerstman en zijn engeltjes 
sleeën door Makkum, en u profiteert van de leukste actie`s. Speciaal voor deze dag zijn er ook ondernemers 
die normaal niet in het centrum gevestigd zijn, nu wel in het centrum aanwezig. Ook is de expositie ‘Kunst 
aan de Gracht’ deze week opnieuw te bekijken. Rondom dit artikel leest u al een aantal aanbiedingen, 
maar de winkeliers hebben nog veel meer voor u in petto. 

Nieuw in Makkum is ook het zelf verzamelen van een gratis Goodiebag. De ‘bag’, de basistas, is gedurende 
de gehele dag af te halen bij Masije Wonen & Lifestyle aan de Kerkstraat 19a of bij BijElma Bloembinderij 
aan de Buren 1. De ‘goodies’, de inhoud, verzamelt u als klant zelf. Bij de goodiebag ontvangt u een deel-
nemerslijst, en bij iedere deelnemer krijgt u een goodie bij elke aankoop. Hoe meer winkels u bezoekt, hoe 
voller uw goodiebag wordt. Het is alleen mogelijk goodies te verzamelen als u in het bezit bent van de 
basistas. Voor deze actie geldt op = op.
Bovendien maakt u ook op deze dag kans op een Makkumer Waardecheque, als de winkel waar u op dat 
moment voor de kassa staat, gebeld wordt dat u de gelukkig winnaar bent. Ook hierbij geldt; hoe meer 
winkels u bezoek, hoe meer kans op een prijs. Voor al je kerstaankopen moet je dus in Makkum zijn.

Zaterdag 14 december, 10.00 – 17.00 uur Christmas Shopping Day.

Zerres
jeans broeken

komende zaterdag
€20,00 kassakorting
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Wist u dat...
- Er 22 december een uniek concert in Makkum is?

- Dat alle koren van Makkum hieraan meewerken?

- Dat U dit alvast in uw agenda kan zetten?

- Dat er volgende week meer informatie te lezen is?

- Er op zondag 19 januari 2014 het jaarlijkse 
 familie volleybaltoernooi plaats vindt.

- Dus roep de sportieve familie bij elkaar om te 
 volleyballen !

- Het familie spel, NODOE, van Omrop Fryslân 
 op 14 december gespeeld wordt in het 
 Kazemattenmuseum te Kornwerderzand. 

- Op woensdag 18 december staat er bij de OBS 
 It Iepen Stee weer een papiercontainer. Papier 
 kan de gehele dag gebracht worden!

- Tryater op sneon 14 desimber om 20.00 oere
 “In moaie jûn” yn de sportseal Maggenheim 
 spilet. Mear ynformaasje: sjoch fierder yn 
 dizze krante

- Er op woensdagavond 18 december een Serious 
 Request kerstconcert wordt verzorgd door 
 OBS It Iepen Stee. 

- U van harte welkom bent bij dit unieke concert! 
 anvang 19.00 uur in het Anker, in de voor-
 verkoop aan school € 3,50  aan de zaal entree 
 €4,50 voor het goede doel!

- U zaterdag 14 december bij voetbalvereniging 
 Makkum overheerlijke snert van Ome Kor en 
 lekkere warme broodjes worst kunt kopen?

- Deze vanaf 14.00 uur verkrijgbaar zijn in de 
 voetbalkantine en de volledige opbrenst naar 
 Serious Request gaat

- Er na afloop nog een gezellig Draaiend Rad is 
 met geweldige prijzen

Inwoners en omwonenden 
van Witmarsum
Woonzorgcentrum  Aylva State nodigt u uit voor 
een kijkje op vrijdag 13  december  tussen 13.30 
en 17,30 uur dan organiseren wij een gezellige 
kerstmarkt. Er is een divers aanbod van kramen, 
ook kunt u deelnemen aan workshops zoals  
“Piepschuim pimpen“ en een vogel tractatie 
maken. In de Grytmanseal kunt u koffie met 
vlaai kopen daarbij ontvangt u een lot waarop 
mogelijk een prijs  is gevallen. Ook de kleintjes 
vergeten we niet, zij kunnen een gokje wagen in  
een grabbelton.  Welkom allemaal.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Sneon 14 desimber spilet Tryater “In Moaie Jûn” yn Makkum
Plak: Sporthal Maggenheim Makkum / oanfang: 20.00 oere - gjin skoft- 
Tagongsprizen: €14,--/€12,50/€10,--  (normaal, freonen/65+. CKV/CJP)
Foarferkeap fanôf 30 novimber kantoorboekhandel Coufreur, Makkum 
tillefoanysk: 06-12229896 (Fokje Lutgendorff)

Hergebruik van gevonden 
fietsen voor mensen met een 
smalle beurs
De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel 
gaan gevonden fietsen en weesfietsen op stations 
opknappen en beschikbaar stellen aan mensen 
met een smalle beurs. Wethouder Sjoerd Tolsma: 
“Wij vinden het belangrijk dat mensen die het 
niet breed hebben een steuntje in de rug krijgen. 
Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of 
hun kinderen wel normaal op school kunnen 
komen.”

De gemeenten willen tweedehands fietsen uitde-
len aan mensen die het thuis financieel niet 
breed hebben. Ouders met een uitkering en een 
kind hebben dat voor het eerst naar de middel-
bare school gaat, krijgen voor het nieuwe school-
jaar de mogelijkheid om een gratis fiets te 
komen uitzoeken. De gemeenten hebben dit jaar 
positieve reacties gekregen op dit fietsproject en 
gaan dit nu jaarlijks herhalen. Bovendien kan via 
Vluchtelingenwerk of Stichting Leergeld tegen 
een geringe vergoeding een tweedehands fiets 
worden aangevraagd. De fietsen zijn gevonden 
fietsen in stad of dorp en weesfietsen, die langer 
dan vier weken ongebruikt op een station staan. 
De gemeente brengt alle fietsen naar Empatec. 
Deze tweedehands fietsen worden opgeknapt en 
beschikbaar gesteld voor een nieuwe eigenaar. 

Extraatje van 75 euro 
voor minima met kinderen
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een extraatje 
voor gezinnen die het niet breed hebben. Zij 
krijgen € 75,00 extra per kind. Dit gebeurt door 
de Bijdrageregeling Minima 2013 eenmalig te 
verhogen. Wethouder Sjoerd Tolsma: “De extra 
bijdrage laat duidelijk zien dat de gemeente de 
strijd tegen armoede blijft voeren.”

De Bijdrageregeling Minima is een geldbedrag 
voor iedereen met een laag inkomen. Hiervan 
kunnen mensen bijvoorbeeld kaartjes voor bios-
coop of theater kopen. Ook kunnen ze lid wor-
den van een sportclub of een abonnement nemen 
op een krant of internet.

Dit extra geld is voor thuiswonende kinderen tot 
achttien jaar met ouders die een bijstandsuitke-
ring krijgen of rondkomen van een inkomen tot 
110 procent van het sociaal minimum. Iedereen 
die een bijstandsuitkering krijgt of al een 
Bijdrageregeling Minima al heeft aangevraagd, 
krijgt dit extraatje automatisch op de rekening.

Inwoners die denken ook recht te hebben op de 
regeling kunnen een aanvraagformulier invullen. 
Dit kan tot 1 februari 2014. Het formulier is te 
vinden op de website van de gemeente of op te 
halen aan de gemeentelijke balies. Telefonisch 
aanvragen via 0515 489000 of via de mail info@
sudwestfryslan.nl kan ook.
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Laatste keer…… 
nieuws uit de jeugdsoos
Afgelopen vrijdag was de laatste keer dat de 
jeugdsoos, onder het huidig bestuur, open is 
geweest. De jongeren lijken geen belangstelling 
te hebben voor de jeugdsoos. De opkomst tijdens 
de kinderdisco is goed, maar op de reguliere 
open avonden zijn er al weken geen jeugdigen 
binnen geweest. Het bestuur heeft gedaan wat 
binnen hun macht lag om meer draagvlak te 
creëren, maar zonder de inzet van de jeugd 
kunnen de volwassenen ook weinig doen. Het 
streven is aldoor geweest om de jeugd mede 
verantwoordelijk te maken voor de soos, maar 
daar is weinig animo voor.

Op papier blijft de jeugdsoos bestaan, net als de 
apparatuur die van de soos is en de bankrekening. 
Mocht er een groep ouders of andere belangstel-
lenden zijn dan kan de jeugdsoos misschien een 
doorstart krijgen, maar nu zegt het huidige 
bestuur per 31 december 2013 de huur op. Voor 
informatie kunt u terecht bij de huidige voorzitter 
Monique Mak, 06 15192290. 

Wij danken iedereen die trouw zijn emballage 
(flessen) bonnetjes in de bus voor de jeugdsoos 
heeft gedaan en alle goodwill die voor de jeugd-
soos leeft. Wij hopen natuurlijk op een doorstart 
met een nieuw bestuur!

Optreden van het tango 
orkest van Pingjum
 
Vrijdag 13 december zal het tango orkest van 
Pingjum optreden tijdens het open podium in de 
Gekroonde Leeuw in Arum . Aanvang 20.00 uur. 
Het orkest staat onder leiding van Bob Driessen 
en zal Libertango en Prima Vera Portena van 
Astor Piazzola spelen. Tevens zal de alt Lucia 
Bazzano een Portugse Fado en een Spaanse 
Ballade zingen.

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum komt weer bijeen op dinsdagavond 
17 december a.s. om de jaarlijkse “Krystjûn” te 
vieren in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. 
Vanaf 17.15 uur is de inloop met een glaasje fris 
of glühwein en om 18.00 uur schuiven ze aan 
voor de koffietafel, met mevrouw Koolhaas. Zij 
zal tijdens de koffietafel, de dames meenemen in 
haar verhalen.

Adverteer in 
de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Kerstdiner 
bij Restaurant Zurich
Beide dagen a la carte
2e kerstdag muzikaal omlijst 
met een combo van piano, 
contrabas en zang

Voor reserveringen of meer info
bel 0517 579207
of vindt ons leuk op
www.facebook.com/restaurantzurich
en blijf op de hoogte

De Shiatsu praktijk van Judy is 6 november jl. 
1 jaar is gevestigd bij Kapsalon Nynke & beauty 
en heeft nu een nieuwe naam. “Judy Shiatsu”. 
Veel mensen hebben inmiddels de weg gevonden 
naar de praktijk van Judy. Ze zijn ook veelal 
verbaast, wat Judy met shiatsu therapie allemaal 
kan bewerkstelligen. Veel mensen waar de arts 
of specialist geen raad mee weet, kan Judy met 
shiatsu therapie wel helpen. Wat veel mensen 
niet weten, is dat men haast bij elke klacht baat 
heeft bij Shiatsu. Judy versterkt eerst de basis 
conditie, waaruit de klachten ontstaan. Daarna 
wordt aan de klacht zelf gewerkt. Door de basis-
conditie eerst te versterken voorkom je dat de 
klacht weer snel terugkomt. Blokkades kunnen 
worden opgeheven, die zich bijvoorbeeld uiten 
door gespannen spieren, stijve gewrichten, pijn-
lijke plekken of emotionele stemmingswisselin-
gen die psychische klachten veroorzaken, hoge/
lage bloeddruk, krampen, tintelingen, hoofdpijn, 
huidklachten, hooikoorts, slapeloosheid, duize-
ligheid, vermoeidheid, diarree of verstopping, 
burn-out etc. Gewoon teveel om op te noemen.
Judy is aangesloten bij de beroepsvereniging 
Zhong (Nederlandse Vereniging van Traditionele 

Chinese Geneeskunde) en bij de RBNG (HBO 
Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke 
gezondheidszorg), zodat de meeste ziektekos-
tenverzekeraars een vergoeding geven voor 
Shiatsu Therapie.

Naast Shiatsu Therapie, wat tevens zeer ontspan-
nend werkt, kunt u bij Judy terecht voor een 
korte Shiatsu behandeling, eenTherapeutische 
Massage ter behandeling van klachten, maar ook 
ontspannend, een heerlijke Voetreflex behande-
ling, een behandeling in combinatie met de DTP 
of Moxalamp waardoor chronische klachten 
sneller kunnen herstellen, Dorn Therapie (o.a. 
bij lengteverschil en daarmee gepaard gaande 
klachten), ook kunt u kiezen voor een combina-
tie behandeling. Judy is gespecialiseerd in de 
behandeling van rugklachten. Tevens kunt u bij 
Judy terecht voor hoogwaardige supplementen.

Voor informatie bel naar Judy 06-27391442 of 
mail naar info@judy-shiatsu.nl

Kennismakingsaanbieding: 
1e behandeling gratis, bij min. 3 behandelingen.

Judy Shiatsu 1 jaar!

eigen fotoeigen foto

De bouw van woningen en een kleinschalig 
woon-zorgcomplex in Exmorra lijkt een goede 
kans van slagen te hebben. Amper een half jaar 
na de eerste brainstorm met en door inwoners 
van het dorp zijn de initiatiefnemers Bouwbedrijf 
Van Zuiden uit Tjerkwerd en hun adviseur en 
gebiedsontwikkelingsdeskundige Cees Zeldenrust 
een flinke stap verder. Er wordt gedacht aan 
twee bouwstromen van woningen voor met 
name starters en alleenstaanden uit de directe 
omgeving. Maandag 16 december aanstaande 
worden in het dorpshuis de ontwerpen van 
woningen en de verder uitgewerkte plannen van 
‘Keatsmorra’ aan het dorp getoond. 

De woningen zijn gesitueerd op een prachtige 
plek van anderhalve hectare aan de noord-west 
kant van Exmorra. De inrichting van het gebied 
is in samenwerking met bewoners van het dorp 

bepaald. Volgens Zeldenrust snijdt het mes straks 
aan twee kanten: ‘Jongeren kunnen dankzij deze 
ontwikkeling in de eigen omgeving blijven 
wonen en het dorp krijgt een positieve impuls’. 
Een dubbele impuls, want intussen heeft Idesta 
Zorggroep plannen voor een kleinschalig zorg-
centrum. Dit betekent dat ook ouderen langer in 
eigen dorp kunnen blijven wonen. De initiatieven 
trekken niet alleen de aandacht van de inwoners 
van Exmorra. Ook landelijk is er waardering voor 
het unieke kleinschalige zorgcomplex. En binnen 
de gemeente Súdwest Fryslân wordt Keatsmorra 
gezien als een voorbeeld voor andere dorpen in 
de gemeente. 

De informatiebijeenkomst wordt maandag 16 
december gehouden in dorpshuis It Honk, 
Dorpsstraat 50 in Exmorra. Ontvangst 19.45 uur.

Woningbouw in Exmorra stap dichterbij 
Plan Keatsmorra voorziet in behoefte
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

It Hof 1, Makkum 
Vrijstaande woning met garage 

en beschutte tuin
gelegen op een ruim hoekperceel. 

Vraagprijs: € 269.500,- k.k.

TE KOOP Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 14 december
Makkum 1 - DWP 1 15:00
Makkum 2 - Hardegarijp 2 12:30
Makkum 3 - Tzum 1 14:30
Frisia A2 - Makkum A1 12:00
Leovardia B1 - Makkum B1 12:15
Heerenveense Boys C4 - Makkum C2 10:00
  
Kantinedienst zaterdag 14 december 
Jouke de Jong/ Attie Dijkstra 8.15-12.00
Sander Jansen/Wiard Altena 12.00-15.00
Ilse Mollinga/Sharona Vroman/ 15.00-19.00
Bonno Koornstra 15.00-19.00

Vanaf 14.00 uur in de voetbalkantine!
Ome Kor's lekkere warme Snert en heerlijke broodjes 
worst. De opbrengst gaat volledige naar Serious 
Request. Rond 17.00 uur Draaiend Rad!

SWZ 1 - Makkum 1 2 - 1
Makkum A1 - Bolsward A1 3 - 3
Makkum B1 - Hardegarijp B1 0 - 6
Makkum C1 - ST IJVC-Blauwhuis C1 1 - 1
Makkum C2 - SWZ C5 7 - 2
SDS D3 - Makkum D2 4 - 2
Makkum E1 - SDS E2 14 - 0
Makkum E3 - SDS E3 10 - 0
Workum F6 - Makkum F3 0 - 11
Terschelling MB1 - Makkum MB1 0 - 4

Vrijdag 13 december
19:00  CoVoS DS 3 - Makkum DS 2
19:15  Far Ut DS 1 - Makkum DS 4
21:30  Makkum HS 1 - Staveren HS 1

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

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en wordt gratis 
verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is 
Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-adver-
tenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen 
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: 
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

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

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

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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2-(uitzet) ramen met nieuw HR ++ glas Hoogte 
96 cm Breedte 75,5cm en beslag € 20,- tel. 
06-12290207.

2 entree kaarten dierenpark Aqazoo te Leeuwarden 
normaal is een kaartje 17 euro per stuk nu 12 euro 
per stuk. De datum is onbeperkt. tel. 06-11402208.

een roze muts is gevonden met witte sterren. Er 
staat nijn op en hij is af te halen bij de Jumbo.

Makkum, Vallaat: Zwart-wit katje, 3-4 maanden.
Makkum, Weersterweg/ Hemmensweg: Schildpad-
poes, zwart-oranje. Wit befje, sokjes voor, kousen 
achter. Info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 
088-0064692.

Letterlijk en figuurlijk aan komen ¨waaien¨ rode 
paraplu. af te halen  op Doniastraat 5, tel. 0515-
232922 

Poes Nora. Zij zwierf 4 weken in Witmarsum, 
nadat zij vermist is geraakt in Witmarsum op 8 
november, na dierenartsbezoek. De deur van de 
reismand was niet goed gesloten! Ze is gelukkig 
weer thuis ! Mieke en Lucia Bazzano

 
Iemand, die gitaar les kan geven.
Iemand, die Engelse les wil geven.

TE KOOP

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

GEVRAAGD

GEVONDEN

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

De drie Makkumer basisscholen voerden gezamenlijk actie voor Serious Request tijdens de Statum Fair. 
De kinderen bemanden 3 kramen met de meest uiteenlopende koopwaar. De opbrengst was beslist niet 
kinderachtig: samen hebben ze maar liefst 874 euro opgehaald voor het goede doel.

Na het verlies tegen AVC in de laatste minuut, 
was het vandaag een uitgelezen kans om terug in 
de winning mood te komen. Sneek Wit Zwart 
was in Sneek de tegenstander en dat is een ploeg 
die op dit moment weinig vertrouwen heeft. 
Maar op het einde van de wedstrijd konden alle 
clichés weer uit de kast waaronder: Voetbal begint 
met strijd en techniek is de basis. Achteraf bleek 
Makkum nog goed verzekerd voor glasschade: 
Wolvega, Arum en Nagele verloren ook, maar 
moest het wel een eigen bijdrage leveren: AVC 
en DWP kwamen op gelijke hoogte. 

Makkum begon toch aardig aan de wedstrijd, er 
werd vanaf het begin geprobeerd snel de bal te 
veroveren en niets leek in de weg te staan om de 
uitzege vandaag te bewerkstelligen. Er komen 
wat kleine kansjes en SWZ kan de bal maar zeer 
moeilijk in de ploeg houden. Het was dan ook 
wachten op de 1e goal voor Makkum. Dat deze 
pas na een half uur valt, heeft meer met de 
scherpte van de spitsen te maken dan met goed 
werk van de tegenstander. Een ander veel 
gehoorde opmerking deed opgeld: Hij koe um 
der wol ynpisje. De goal die dan uiteindelijk 
gemaakt werd was wel heel mooi. Ruben vd 
Velde kreeg de bal rechts van het strafschop-
gebied voor de voeten uit een afgeslagen aanval 
en hij zag de keeper te ver voor de goal staan. De 
afgemeten boogbal die volgde, plofte mooi over 
de keeper in het doel. Een terechte 0-1 stand. 
Daarna was het zaak om het nog meer gekrenkte 
vertrouwen van SWZ definitief voor vandaag 
weg te nemen door voor rust het verschil groter 
te maken. Makkum deed echter het tegenoverge-
stelde en dacht schijnbaar de buit al binnen te 
hebben. Er werd op 2 meter van de man gedekt 
en de aanname van de bal werd nog slechter dan 
hij eigenlijk al was. De rust werd gehaald zonder 
verder noemenswaardige momenten.

Sneek wit Zwart kwam met frisse moed uit de 
kleedkamers, omdat het verschil nog maar klein 
was. Makkum probeerde wederom om gelijk 
vanaf het fluitsignaal druk te zetten en toch het 
verschil te vergroten, maar was veel te slordig in 
passing en met name de balaanname. SWZ 
probeerde ook tot aanvallen te komen en dit 
resulteerde in een paar situaties waarbij keeper 
Sander v/d Wal in moest grijpen. Was Makkum 
handiger geweest tijdens hun kansen dan was het 
hervonden vertrouwen bij SWZ weggeweest, 
maar na 12 minuten in de 2e helft kreeg SWZ 
een penalty door een handsbal. Er was hierbij 
nog onduidelijkheid of hiervoor een gele kaart 
volgde, maar achteraf bleek dit niet het geval. 
De strafschop werd prima binnen geschoten en 
zo stond het plotseling 1-1. Het vertrouwen bij 
Makkum slonk hierna met de minuut en het 
bracht door dom balverlies en foute keuzes 
telkens SWZ in balbezit. Makkum ging gefor-
ceerd op zoek naar de 1-2, maar vergat hierbij 
om zuiver te passen. Uiteindelijk kon SWZ uit 
de counter profiteren toen Rein v/d Velde 
geblesseerd raakte bij een duel. In balbezit was 
ook bij SWZ nog niet veel gelukt, maar deze 
aanval klopte alles, resulterend in de 2-1. 
Makkum probeerde de laatste 10 minuten alles 
om nog in ieder geval gelijk te maken, maar het 
ontbrak aan slimheid, gogme en doorzettings-
vermogen.

Al met al de 2e verliespartij op rij. Maar na 
regen komt zonneschijn, om het rijtje clichés af 
te maken, komende zaterdag kans om het 
verschil met in ieder geval DWP weer te maken. 
Op sportpark “de Braak” wordt om 15.00 uur 
afgetrapt. Komt allen en geniet van de snert en 
Broodjes worst, waarvan de opbrengst voor 
SERIOUS REQUEST zal zijn.

Makkum gooit eigen glazen in tegen Sneek Wit Zwart

De Vrienden van het (inmiddels 
gerestaureerde) Orgel 

Pingjum – De vrienden, organiseren op zondag 
15 december aanstaande vanaf 15.00 uur een 
kerstliederenprogramma met het koor de Halsbân-
sjongers, het blaassextet "de Halsbânblazers", 
kinderen van de school it Leech en met organist 
Frans van der Hauw op het orgel. Bij het samen-
zang gedeelte kan iedereen vanzelfsprekend 
meezingen. Dit alles in Te  Plak (in het voorma-
lige gereformeerde Kerkje) aan de Pibemalaan 
11 te Pingjum. De toegang is gratis

PSV de Halsbânruters
Bobbie IJdema reed voor de selectie KFPS com-
petitie in Sonnega op 6 december n de klasse Z1 
met UP to date’s Ulkje. Zij mocht de 3e prijs 
mee naar huis nemen met 221 punten goed voor 
2 winstpunten. Tevens werd hiermee het Ster-
predicaat gehaald. Op 7 december reed zij met 
Whytse 462 in de KFPS competitie in de klasse 
M1. Zij won de 1e prijs met 201 punten ook goed 
voor 2 winstpunten. Met Caramba heeft Bobbie 
zich geplaatst voor de finale van de Sublicup voor 
6 jarige paarden. Dit wordt georganiseerd door de 
KNHS en in Ermelo op 28 december verreden.


