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MAKKUM 
De Wijting 26

Vraagprijs 
€ 200.000,- k.k.

Makkum - Ook in het weekend na de Statum 
Fair was er in Makkum weer van alles te beleven 
op het gebied van Christmas Shopping. Ziezo 
Mode had een tentje opgezet waarin allerlei 
leuke koopjes werden aangeboden. Er was een 
gezellig muziekje en aan de klanten werd een 
hapje en drankje aangeboden. Connie Fransen 
presenteerde net als op de Statum Fair “Kunst 
aan de Gracht” in een woonkamer aan de 
Turfmarkt. Zij was op het idee gekomen door 
een soortgelijke tentoonstelling van kunst in 
grachtenpanden in Amsterdam. Connie maakt 
kleurrijke schilderijen, haar vriendin Aty woont 
in Makkum aan het water: voilá alle ingrediën-
ten om kunst op deze manier te presenteren 
waren aanwezig en een leuke expositie geboren.

Op zaterdag kon men in de Kerkstraat bij Masije 
of bij Elma’s bloemenwinkel een zogenaamde 
goodie-bag ophalen. Het tasje was vanaf de start 
al gevuld met een aantal leuke kortingsbonnen 
en aanbiedingen. Wie ging shoppen in de deelne-
mende winkels in het centrum kreeg daarbij nog 
allerlei verrassingen cadeau. Afgeladen druk 
werd het niet tijdens de Christmas Shopping 
Day. De aanwezige klanten kregen daardoor alle 
aandacht en konden rustig hun slag slaan. In 
verschillende winkels in de Kerkstraat waren 
gasten aanwezig: ondernemers die hun salon of 
praktijk niet in het centrum hebben. Zo was 
Karin Koornstra te gast bij BlomYnien en stond 
Jiska Adema met haar geurtjes in de Skearwinkel 

van Durkje. Er was veel belangstelling voor haar 
methode om te bepalen welke geur bij je past. 
Ook oud-notaris Wallis de Vries had een onder-
nemende gast. Annelies Adema bood voor een 
tientje een kwartier shiatsu-massage aan. De 
opbrengst van haar actie, maar liefst 191 euro, 
was voor een goed doel. Dat goede doel was op 
deze dag net onder water gezet in afwachting 
van de komende winter, het was namelijk de 
Makkumer Ijsbaan! Annelies had gehoord dat de 
Makkumer Ijsvereniging toe was aan een nieuwe 
geluidsinstallatie en besloot dat haar goede doel 
van dit jaar een echt Makkumer goed doel werd. 
Onze fotograaf portretteerde de kerstman en zijn 
lieftallige assistentes bij het “rak mei redens” dat 
ter gelegenheid van deze activiteit bij de familie 
Wallis de Vries voor de deur stond.

Ook de Ladiesday in de salon van Nynke Boonstra 
op zondag was een bezoekje meer dan waard. 
Ook Nynke had een aantal gasten uitgenodigd. 
Boekhandel Coufreur was aanwezig met kerst-
kaarten en de laatste trends in kookboekenland. 
Beachstore Visser en Tan verkocht feestmode en 
mevrouw van Nuyen stond er met haar hoeden. 
Ook hier weer veel verwennerij: lekkere hapjes 
en drankjes, stoelmassages door Judy Shiatsu, 
voetmassages door pedicure Trees Aukema van 
Happy Feet, een mooie make-up, demonstratie 
elektrisch ontharen of je nagels laten lakken. 
Van de mogelijkheid om dat allemaal eens uit te 
proberen werd enthousiast gebruik gemaakt.

Christmas Shopping in Makkum    Door Judith van Lavieren
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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: 
Mondzorg Makkum, Tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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 Agenda
Donderdag 19 december:
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 20 december:
Makkum - Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseer-
teen bingo avond  in zaal 't Anker.
Aanvang 20.00 uur.

Tjerkwerd – Winteravond Tjerkwerd 
van 17.00 uur tot 22.00 uur

Zondag 22 december:
Makkum - 12e Bedrijven Zaalvoetbal Toernooi 
Organisatie Stichting “De Betûfte Bal” 
In de sporthal van Makkum. Aanvang: 10.00 uur

Makkum – Kerstconcert 
van alle koren uit Makkum in de Van Doniakerk 
aanvang: 20.00 uur

Witmarsum – Kerstsamenzang in Koepelkerk 
aanvang: 16.00 uur

Wons – Hosanna organiseert Kerstconcert in  kerk 
anvang; 16.00 uur

Dinsdag 24 december:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,     
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Makkum – Kerstnacht viering 
in de Van Donia kerk aanvang: 21.30 uur

Kerkdiensten
Zondag 22 december:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

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

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst

Makkum – Minniste Mienskip
Makkum en Omkriten, 10.00 uur
Voorganger: Br. L. Durksz

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

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.R. Veen

Dinsdag 24 december:
Makkum – Van Doniakerk, 21.30 uur
Oecumenische Dienst
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
m.m.v. ”Hallelujah” o.l.v. Nynke Jaarsma.

Cornwerd – Kerk, 20.00 uur
Voorganger: G.H. Visser

Witmarsum – R.K.Parochie, 19.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Pingjum – Victoriustsjerke, 20.00 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Witmarsum – Koepelkerk, 21.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl 

Wist u dat...
- U bij de Voetbalvereniging uw oude frituurolie 
 en -vet kunt inleveren in de gele container!

- Stichting “De Betûfte Bal” voor de 12e maal 
 het Bedrijven Zaalvoetbal Toernooi organiseert

- Deze wordt gehouden op zondag 22 december 
 vanaf 10.00 uur in de sporthal “Maggenheim” 
 te Makkum.

- U een ploeg kunt opgeven t/m 20 december 
 bij Wiebren van der Weerdt,  tel: 06-15040390 
 of Jasper van Dijk, tel: 06-11342479

- het ook per mail kan via jaspervandijk75@
 gmail.com of trek iemand van de stichting aan 
 zijn jasje.

- De ploegen staan te springen om mee te doen 
 dus geef uw ploeg zo snel mogelijk op.

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

- De Bouwers dit allemaal voor jullie opvoeren

- Iedereen welkom is!

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

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Zoals u elders in dit blad hebt kunnen lezen, is er 
a.s zondag een uniek concert te beluisteren. Alle 
koren van Makkum werken hieraan mee. Elk 
koor heeft zijn eigen stijl en inbreng, en treden 
afzonderlijk en gezamenlijk op. Dit concert is 
dus een unieke gelegenheid om alle koren van 
Makkum eens op een avond te beluisteren. Ook 

is er samenzang, zodat u ook samen met de koren 
enige kerstliederen kunt zingen. Mis het dus 
niet! Het belooft een prachtige avond te worden! 
Tot ziens a.s zondag 22 dec. om 20.00 uur in de 
Van Doniakerk!

Namens de koren, S.v.d.Weerdt-Tolsma

Kertsconcert van gezamenlijke koren Makkum

Op zondagmiddag 22 december 2013 om 16.00 
uur organiseren organist Ernst Walstra uit Arum 
en Popkoar Wytmarsum een Kerstsamenzang in 
de Koepelkerk in Witmarsum. Op het orgel 
komen de bekendste traditionele kerstliedjes 
voorbij en u mag ze uit volle borst meezingen, 
zo nu en dan in wisselzang met het koor. 
Popkoar Wytmarsum zingt daarnaast een aantal 

bekende (pop)liederen die bijdragen aan de 
kerstsfeer. Wij nodigen u uit om ook die (deels) 
mee te zingen. In het boekje dat u bij binnen-
komst ontvangt, kunt u alle liedteksten lezen.  
Houd u van samen zingen of luistert u graag naar 
muziek en zang, dan bent u van harte welkom. 
De toegang is gratis. Na afloop is een donatie 
mogelijk.

Kerstsamenzang Wytmarsum

Ook dit jaar is er weer een kerstnacht viering in 
de mooi verlichte ’van Donia kerk.’ Het thema 
van de viering is ’Wat zou kerst zonder kerst zijn?’ 
Medewerking zal verleend worden door Harmonie 

orkest ”Halleluja” o.l.v. Nynke Jaarsma. Er wor-
den veel bekende liederen gezongen. Dinsdag 24 
december a.s. Aanvang van de viering 21.30 uur. 
U/JIJ bent van harte welkom .

Oecumenische Kerst nacht viering

Op zondagmiddag 22 December a.s. organiseert 
Chr. Muziekvereniging Hosanna in Wons een 
sfeervol kerstconcert. Naast dat u naar het 
muziekkorps luistert, wordt er ook een kerst-
verhaal verteld, dat natuurlijk muzikaal omlijst 

wordt. De muziekleerlingen van Hosanna laten 
ook hun klanken horen. Het beloofd weer een 
prachtige muzikale middag te worden. U bent 
van harte welkom op zondagmiddag 22 de om 
16.00 uur in de kerk te Wons.

Kerstconcert Hosanna Wons

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

Gourmet standaard  
* Mini slavinken 
* Biefstuk
* Hamburger 
* Kipfilet
* Kip op stok 
* Varkens filet

Gourmet de luxe
* Kip op stok 
* Gemarineerde kipfilet 
* Biefstuk 
* Gemarineerde varkensfilet
* Gemarineerde biefstuk 
* Shoarma

Gourmet Compleet 
* 7 soorten vlees
* Knoflook, Pinda & Shaslicksaus
* Stokbrood + Kruidenboter 
  (Keuze uit Rood, Groen & Naturel)
* Huzaren & Beenhamsalade

Fondue 300 gram p.p.
* Mini slavinken 
* Varkensfilet
* Biefstuk 
* Gele ballen
* Kip filet 
* Rode ballen 
Dit pakket kost 6.00 p.p.

RECLAMES van de WEEK
4 BOERDERIJ kippenbout 
in braadzak  p.kilo € 7,95 
 
Luxe vleeswaren trio 
Gebraden Runderrollade, 
Achterham en Gebraden rosbief 
uit eigen worstmakerij samen € 6,25 
 
Bourgondische roast rib 100 gram 
uit eigen worstmakerij  € 1,95
 
Runde entrecote 100 gram  € 2,10
van onze Belgische blauwe 
 
Kalfsrollade 100 gram  € 2,40
Moer kalf
 
Gerookte kipsalade  € 1,80 
ambachtelijk bereid 

Gourmet & Fondue 
Gourmetten en fonduen is een hele gezellige manier om samen met uw familie 
kerst te vieren. Wij hebben een aantal voorbeelden voor u weergegeven, 
maar bijna alles is mogelijk omdat alles ambachtelijk voor u wordt bereid.

U kunt het u zelf ook extra makkelijk maken door de sausjes, 
kruidenboter, en salades erbij te bestellen
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Te Huur
appartement in centrum.

Voor inlichtingen: 
06 226 226 77

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

Novemberactie “It Krobbeguod” 
een groot succes!

Op maandag 18 november kwamen de ouders van 
onze peuters langs de deuren om suikerbroden 
te verkopen. En ook dit jaar was dit weer een 
groot succes! Ruim € 800,00 heeft deze actie 
opgebracht en daar willen we ieder die een 
suikerbrood heeft gekocht, een vrijwillige bij-
drage heeft geleverd, de ouders  die de suiker-
broden hebben verkocht en Jumbo Supermarkt 
voor bedanken. De Peuterspeelzaal  bestaat in 
2014 40 jaar en daar willen we een feestdag van 
maken, met deze bijdrage kan het feest alleen 
maar een groter succes worden. 

Namens de peuters, leidsters en bestuur van 
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”,  BEDANKT!

Wijziging contactgegevens 
ouderenadviseur
Vanaf heden zijn de contactgegevens van ouderen-
adviseur Foekje Kurpershoek veranderd. Zij werkt 
op dinsdags en donderdags vanuit kantoor Bolsward 
(Nanne Reijnstraat 19A). Haar werkgebied blijft 
voormalig Wûnseradiel en Bolsward. Ook heeft 
zij nog steeds spreekuur (dinsdags 9:00-10:30 /
donderdags 13:30-15:00 uur) en kunt u een 
afspraak maken voor huisbezoek. 
Telefoonnummer: (0515) 576507   
Mailadres:  ouderenwerk25@zonnet.nl

Midwintermalen 
Cornwerdermolen
Cornwerd – Zaterdagavond 28 december as. is 
de Cornwerdermolen geopend van 17.00 - 23.00 
uur voor het jaarlijkse Midwintermalen. De 
maalploeg van de Cornwerdermolen verzorgt in 
en om de sfeervol verlichte molen een gezellige 
avond met warme glühwein, chocolademelk, 
snert en heerlijke verse oliebollen die ter plaatse 
tegen een kleine vergoeding voor u worden 
gebakken, u kunt natuurlijk ook extra oliebollen 
bestellen om mee naar huis te nemen. Ook ver-
kopen we nog andere producten. Bij voldoende 
wind en geen ijs in de sloten is de molen in 
bedrijf en kunt u een kijkje in de molen nemen 
om de sfeer van vroeger te proeven. De 
Cornwerdermolen staat in de schijnwerpers en is 
van verre te zien. De Cornwerdermolen is door 
middel van bewegwijzering prima te vinden. 
Komt allen! Entree en rondleiding zijn gratis. 
Komt allen!
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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

Ze zijn op 10-12 onderscheiden door de Burgemeester. Dit was in de Stolp in Sneek. Van links naar 
rechts: Ype Groenhout, Peter Herrema, Dirk Reinsma, Gerrit de Jong, Albert v/d Meer allen meer 
dan 20 jaar bij de Brandweer Witmarsum.....

Brandweermannen uit Witmarsum onderscheiden

eigen fotoeigen foto

December, de maand van feesten en tradities, van 
familie en vrienden. Maar ook een maand van rust 
om eindelijk weer eens een goed boek te lezen. 
De Bibliotheek maakt lezen in de kerstvakantie, 
maar ook in de weken daarna, wel héél aantrek-
kelijk. Van 9 december tot 25 januari heeft ieder-
een met een passie voor het Nederlandse boek 
een groot aantal titels binnen handbereik. Lekker 
thuis, onderuit op de bank, of op vakantie. Het 
enige dat je daarvoor hoeft te doen is de app 
VakantieBieb downloaden.

Over de VakantieBieb 
De VakantieBieb is een nieuwe app van de 
Bibliotheek. Deze applicatie stelt elke vakantie 
een selectie populaire e-books voor, die niet op 
je tablet of smartphone mogen ontbreken. De 
extralange Kersteditie omvat pareltjes voor jong 
en oud. Voor volwassenen tipt de Bibliotheek in 
het bijzonder de inspirerende biografie Moscow 
Times van Dido Michielsen, de bloedstollende 

thriller De zwarte doos van Michael Connelly en 
de boeiende roman De Wertheims van Silvia 
Tennebaum. Natuurlijk ontbreken toppers als 
Arthur Japin, Maarten ’t Hart, Remco Campert, 
Jan Siebelink, Gerrit Krol, Tomas Lieske en 
Thomas Roosenboom niet. Voor de jeugd pakt 
de Bibliotheek onder meer uit met De bijzondere 
kinderen van mevrouw Peregrine, het spannende 
boek van Ransom Riggs dat binnenkort wordt 
verfilmd en met Gladiator 1, vechten voor vrijheid 
van Simon Scarrow. 

Nieuwsgierig naar meer? 
De VakantieBieb-app is voor leden én niet-leden 
van de Bibliotheek gratis verkrijgbaar via de 
App Store en de Google Play Store. Na eenmalige 
registratie is downloaden kinderspel. De gekozen 
boeken verschijnen vanaf dat moment in je 
virtuele boekenkast en zijn zonder internetver-
binding te lezen tot 25 januari 2014. 

Kersteditie VakantieBieb app 

Op vrijdagavond 20 december zult u van 17.00 
uur tot 22.00 uur een sfeervol verlicht Tjerkwerd 
aantreffen. Maar liefst 25 dorpsbewoners zullen 
op 22 locaties hun huizen openstellen waar u 
(eigen gemaakte) producten kunt kopen, kunt 
luisteren naar muziek of kunt kijken naar ten-
toonstellingen. Op uw route zult u o.a. lekkernijen, 
kunst, antiek & curiosa, kerstbloemwerk en huis- 
en tuindecoraties aantreffen. Anne de Vries, 
Gerrit Wijngaarden en Grietje Huisman zullen 
hun atelier voor u openstellen. Bij Grietje 
Huisman kunt u haar nieuwe prentenboek 
bemachtigen en eventueel laten signeren. Voor 

muzikale opluistering wordt gezorgd door Edith 
Bakker, haar leerlingen en Jan Nota. U kunt hen 
vinden in de sfeervolle kerk. Parkeren kan bij het 
bedrijf Haarsma aan de Waltaweg. Bij binnen-
komst van het dorp wordt u daar ook naartoe 
geleid. Bij het startpunt van de route vindt u de 
boekjes met daarop de route door het dorp en de 
tijden waarop er in de kerk optredens zullen 
worden gegeven. Winteravond in Tjerkwerd 
belooft een gezellige en veelzijdige avond te 
worden.

Winteravond Tjerkwerd….dat wil je niet missen! 

Winteravond Tjerkwerd
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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

De Geschenkdozen!
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 staan “De Geschenk-
dozen” centraal!

Nieuwsgierig geworden? 
Kom en geniet van de grote kerstboom, muziek, 
geschenkdozen, verhalen, gedichten, acts, choco-
lade-melk, glühwein, kerstkransjes en al het andere. 
Welkom!!

Serious Makkumer Blues 
Brothers!

De Makkumer Blues Brothers gaan mee doen 
met het niet te missen festijn Serious Request te 
Sneek. Nadat ze waren gevraagd op te treden in 
het horeca paleis “Cum Laude” in Sneek was het 
snel beslist: “natuurlijk doen we mee” op zaterdag 
21 december 2013. Ook zij zullen zich inzetten 
om er een feest van te maken en veel geld op te 
halen voor dat goede doel.
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

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

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

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

De 25e Kerst-zing-mee in MFC Makkum was 
zondag 8 december een groot succes. Ruim 500 
bezoekers en 150 medewerkers hebben allen 
genoten van het zingen van bekende kerst-
liederen. Brassband “Looft den Heer” uit Beet-
gumermolen, o.l.v. dhr. P. de Jong, begeleide 
de volkskerstzang en bracht daarnaast nog een 
prachtig intermezzo ten gehore. Naast de samen-
zang kon het publiek genieten van de liederen 
die het Lemster Mannenkoor, o.l.v. dhr. H. van 
der Meer en muzikaal begeleid door dhr. J. 
Kroeske, op bezielende wijze ten gehore bracht. 
Cantique de Noel, met als solist dhr. Albert 
Moorlag, werd op prachtige wijze vertolkt. Het 
koor wist het publiek zover te krijgen dat men 
uit volle borst meezong met het alom bekende 
“Gloria in Excelsis Deo. Ook de soliste van deze 
avond, mw. Aukje van der Meer-Kamstra liet 

zich op bewonderenswaardige wijze horen door 
o.a. het bekende “First Noel” te vertolken waar-
van het refrein met publiek werd gezongen en 
nog een tweetal kerstliederen die op piano 
werden begeleid. De heer Koos Dreunhuizen, 
vaste pianist van de Kerst-Zing-Mee, begeleide 
ook vol enthousiasme enkele prachtige liederen 
en het intermezzo op piano viel weer bijzonder 
in de smaak. Hannie Tamminga droeg een 
gedicht van eigen hand voor dat veel indruk 
maakte en waarin het leven van Jezus Christus 
op een alledaagse wijze werd verwoord. 
Al met al een zeer geslaagd jubileum en een 
geweldige avond die niet snel vergeten zal zijn. 
De algehele leiding was in handen van Hannie 
en Dirk Tamminga en er waren rozen voor de 
vele vrijwilligers die deze avond mede tot een 
groot succes hebben gemaakt.     

25E Kerst-zing-mee een prachtig jubileum

eigen fotoeigen foto

Voorzitter Pieter Hilt: “We zijn blij dat we de 
kerk weer normaal kunnen gebruiken zonder 
bang te zijn dat we door de vloer zakken.” 
De feestelijke opening werd zondagochtend 15 
december door jong en oud gevierd. De dienst-
doende ouderling en de koster hebben de bran-
dende kaars en de bijbel weer naar binnen
gedragen, en zo kon de dienst beginnen met ds. 
G. Rol als voorganger. Het orgel werd bespeeld 
door Doede Terluin, bijgestaan door Hilda 
Koopmans met trompet. Er wordt vanaf nu zon-
dags uit het nieuwe liedboek gezongen, ook een 
nieuwe start. De kinderen hadden halverwege 
hun eigen kindernevendienst. Enkele gemeente-
leden hebben de schriftlezingen verzorgd. Ook 
stond er een prachtig symbolisch bloemstuk 
gemaakt en uitgelegd door een gemeentelid, dit 
was gekoppeld aan het thema Ruth. Na de dienst 
was er ook voor niet-kerkgangers gelegenheid 
om de kerk te bezichtigen, onder het genot van 
een kop koffie/thee. Hier werd door meerdere 
dorpsbewoners gebruik van gemaakt. Dat de 
kerk een middelpunt van het dorp is hebben we 
tijdens de restauratie ook kunnen merken. Vele 
inwoners hebben zich opgeworpen tot vrijwilliger. 

Aan deze restauratie is een lange tijd van voor-
bereiding vooraf gegaan. Gewoon even restaureren 
was niet mogelijk. Het is een monument en daar 

zijn strenge voorwaarden aan verbonden. De 
veranderende regelgeving voor monumenten en 
de strengere controles hebben het kerkbestuur 
veel werk laten verzetten en de subsidietoezeg-
ging liet lange tijd op zich wachten. Er zijn naast 
de noodzakelijke klussen ook nog verschillende 
nuttige klussen meegenomen. De aanwezigen 
konden zondag genieten van het fris geschilder-
de interieur en ze konden weer ‘noflik’ zitten. De 
vloer is volledig vernieuwd. De banken zijn een 
klein beetje achterover hellend geplaatst en het 
zitvlak van alle banken is nu op dezelfde breedte 
gebracht. Het hek voor in de kerk is verplaatst 
waardoor een grotere voorkerk is ontstaan. 
Eerste kerstdag zal het plaatselijke zangkoor hier 
gebruik van maken en kunnen wij van de nieuwe 
klanken genieten.De organist heeft meer ruimte 
gekregen en zit weer veilig. Eén van de balken 
onder de ‘kreake’ was verzakt waardoor het 
orgel achterover helde. De restauratie werd 
mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, diverse financiële fond-
sen, stichtingen en giften. De inzet van de vak-
lieden en de vrijwilligers, de vele uren die men 
er in heeft gestoken, resulteren tot een prachtige 
vernieuwde kerk. 

Namens de kerkrentmeesters, 
Uilkje Attema 

Feestelijke opening van PKN  kerk "de Hoekstien" in Ferwoude
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Lekker ite   inMakkum
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BEDANKT……!!!!!!!

KON. De Vries Scheepsbouw
GROS fi nanciële partners
PKN Makkum
PTH-Geluidstechniek Kollum
Beheerders Sporthal

En alle vrijwilligers 
voor de belangeloze inzet
 jdens de

25e Kerst-Zing-Mee

St. Goed Nieuws Makkum

Aan de rand van Makkum met prachtig uitzicht 
over de weilanden ligt Beautycentrum de Mar 
van Annette Berends. Sinds enige tijd bevindt 
zich hier ook de praktijk voor Zen-Shiatsu van 
Ilanda Visser. De dames kenden elkaar al langer 
doordat de kinderen van Annette de kinder-
opvang bezochten waar Ilanda werkt. Op een 
gegeven moment bleken ze zich beide opgegeven 
te hebben voor dezelfde cursus. Ze spraken af 
om er samen heen te rijden en tijdens die rit 
werd duidelijk dat ze veel raakvlakken hadden. 
Puur Natuur bleek voor allebei een uitgangspunt 
en kernwaarde bij hun werk. Het klikte zo goed 
dat Ilanda na haar verhuizing naar Makkum met 
haar praktijk Inner Vita een plek vond in 
Beautycentrum De Mar. Inner Vita sluit prima 
aan bij het scala aan mogelijkheden dat 
Beautycentrum De Mar biedt. In het Beauty-
centrum kon men al terecht voor een spray tan, 
permanente make-up en diverse schoonheids-
behandelingen. De dames onderzochten welke 
mogelijkheden voor verdere samenwerking er 
waren en hebben een aantal leuke winterarrange-
menten samengesteld. 

De Duo Winter Special is bedoeld om met z’n 
tweeën te doen. Alle twee een gezichtsbehandeling, 
daarna een spraytan of rugpakking, naar keuze 
aangevuld met een Shiatsu-behandeling. U kunt 
ook kiezen voor de verwenbehandeling bestaande 
uit een gezichtsbehandeling en een Shiatsu-
behandeling. Deze arrangementen zijn heel goed 
te combineren met de Mini High Tea. Na alle 
verwennerij onder het genot van heerlijke hapjes 
en koffie en thee even lekker nagenieten! 
Spraytannen is nog niet zo bekend maar het is 
een echte aanrader voor de feestdagen. Binnen 

een kwartier ben je mooi bruin en zie je er nog 
stralender uit in je feestkleding. ”Mensen die een 
spraytan hebben gehad zeggen vaak: Het is net 
of we op vakantie zijn geweest! Zo zien ze eruit, 
maar ze voelen zich ook zo”, vertelt Annette.

In deze tijd waarin iedereen een volle agenda 
heeft wordt het belang van ontspanning steeds 
duidelijker. De Zen-shiatsu die Ilanda geeft is 
ontspannend en laat de energie in het lichaam 
weer stromen. Inner Vita staat voor de balans 
tussen ontspanning en actieve beweging. Naast 
Shiatsu geeft Ilanda ontspanningstherapie. Een 
korte Shiatsu-massage wordt gevolgd door 
ademhalingsoefeningen, meditatie of yoga. De 
ontspanningstherapie wordt aangepast aan uw 
persoonlijke wensen en behoeftes. ”Na een 
behandeling sta je weer in je eigen kracht”, zegt 
Ilanda. Het thema Puur Natuur zie je duidelijk 
terug in de producten van Rosel Heim die 
Annette Berends in haar salon gebruikt. Net als 
de voedingssupplementen van LavieSage bevatten 
ze uitsluitend natuurlijke grondstoffen. Gebruik 
van deze voedingssupplementen resulteert in een 
huidverbetering van binnenuit. In het programma 
”Life is beautyful” van RTL 4 dat op zondag-
middag uitgezonden wordt licht de heer Richter 
de werking van deze supplementen regelmatig 
toe.

Het belooft een gezellige winter te worden in 
Beautycentrum De Mar maar ook voor het 
komende voorjaar maken Annette en Ilanda al 
plannen. Ze zijn van plan een wellness-happening 
in en rond Beautycentrum de Mar op touw te 
zetten met allerlei activiteiten rond het thema 
Puur Natuur. 

Beautycentrum De Mar
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Ten Cate
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

Op zaterdag 30 november j.l. organiseerde G.V. 
Sparta met medewerking van al haar leden weer 
haar tweejaarlijkse uitvoering. Dit maal in het 
najaar in plaats van in het voorjaar in verband 
met het druke wedstrijdschema van de KNGU. 
Het thema was “Musicals” en alle leden, jong en 
oud, waren van de partij. De toeschouwers die in 
grote getalen waren gekomen, werden bij de 
ingang direct al verrast. De rode loper lag uit! En 
de zaal was omgetoverd tot een heus toneel met 
de welbekende “rode doeken” en voorzien van 
professioneel licht en geluid door Disco Silver. 
Achter de rode doeken was het ruim voor de 
aanvangstijd van de show al een drukte van 
jewelste. Alle leden werden in kleding gehesen 
en voorzien van een kapsel en make-up wat 
paste bij één van de musicals. Terwijl het 
publiek toestroomde en de laatste voorbereidin-
gen werden getroffen aan licht, geluid en de 
benodigde toestellen en attributen, werd er door 
de leden zo nu en dan door de doeken gespiekt 
om te kijken of familie en andere bekenden al 
aanwezig waren. De gezonde spanning nam toe 
en iedereen wilde maar wat graag beginnen met 
de show zodat ze konden laten zien waar ze al 
die weken zo hard op geoefend hadden.

Om 16:30 uur, toen het buiten al donker werd en 
dat een gezellige sfeer gaf in de zaal, werd ieder-
een door de voorzitster van harte welkom gehe-
ten en gaf zij het startsein voor het eerste optre-
den. Bij het eerste optreden werd er al flink uit-
gepakt. De leden van Gym ll slingerden en 
sprongen als ware Tarzannetjes door de lucht op 
de muziek uit deze musical. Een mooi verhaal 
over een jongetje dat opgroeit in het woud tussen 
de apen. Daarna was het de beurt aan de meisjes 
van Dans l. Zij waren omgetoverd tot kleine 
Annie’s, gelijk naar de musical Annie. En zoals 
ze al werden aangekondigd: Ze waren maar met 
hun vieren maar ze dansten voor tien! Na Annie 
verschenen de stoer geklede meiden van Gym lll 
op de opzwepende muziek van Grease. Er ston-
den twee trampolines met dikke matten in de 
zaal en de Grease-meisjes lieten kriskras door 
elkaar allemaal verschillende sprongen zien. En 
dat zonder botsingen! De toestellen werden weer 
opgeruimd en de zaal werd vrijgemaakt voor de 
leden van de beide Damesgroepen. Op een pittig 
stukje muziek liepen de dames van de ene kant 

van de zaal naar de andere, ondertussen hun 
armen en benen bewegend op het ritme van de 
muziek. Er werd flink gezweet! Het laatste 
optreden voor de pauze werd verzorgd door 
Gym l. De zaal werd helemaal donker gemaakt 
en uit het niets verschenen daar allemaal dwerg-
jes met een lantaarn, op zoek naar Sneeuwwitje. 
Sneeuwwitje werd gevonden en gewekt en 
samen beleefden ze een heel avontuur, slinge-
rend aan de brug en kruipend door een tunnel. 

In de pauze was en voor de toeschouwers koffie, 
thee of fris te verkrijgen aan de bar in één van de 
kleedkamers, terwijl in de zaal de toestellen voor 
het volgende optreden klaargezet werden. Een 
kwartiertje later was iedereen gereed om de 
show voort te zetten. Het was de beurt aan de 
meiden van Keur ll, die voor de musical Aïda 
hadden gekozen. In Oosterse kledij verschenen 
zij ten tonele en lieten een strak ingestudeerd 
nummer op de brug en lange mat zien, tussen-
door voorzien van een vlot oosters dansje. Direct 
daarna volgden de meiden van Keur l, die op de 
muziek van Mary Poppins hun evenwicht moes-
ten zien te bewaren op de balk. En dat valt nog 
niet mee als je tegelijk een paraplu in de lucht 
moet houden! Gelukkig was dit ook weer een 
zeer geslaagd optreden. En daarmee naderde het 
einde van de show al weer. De slotstukken wer-
den verzorgd door twee dansgroepen. Allereerst 
was Dans lll aan de beurt die op een mix van 
muziek uit de musical Fame eens flink liet zien 
hoe goed zij konden dansen. En wat past er nou 
beter bij een dansgroep dan Fame? Juist, niets! 
De dans zag er ingewikkelde uit maar de meiden 
deden het voorkomen alsof het een fluitje van 
een cent was. Zo het een professionele danseres 
betaamd! Als laatste was Dans ll aan de beurt 
met High School Musical. De muziek nodigde 
het publiek uit om flink mee te klappen zodat 
hun optreden een daverend einde werd van een 
show vol schitterende optredens. Als klap op de 
vuurpijl ontvingen alle leden nieuwe gymtassen 
voorzien met het logo van G.V. Sparta, mede 
mogelijk gemaakt door Stichting Chef de Jong. 
Een aantal vaders en moeders bleven na afloop 
nog even om te helpen met opruimen waarna 
iedereen moe maar voldaan huiswaarts ging.  
Meer foto’s zijn te vinden op www.arum-fries-
land.nl 

Uitvoering Gym, vereniging Sparta uit Arum

T.V. Makkum heeft zondag 24 november haar 
eerste wintertoernooi ooit gespeeld. De twee 
winterharde banen 4 en 5 lagen er dankzij baan-
commissaris Jentje perfect bij. De herfstbladeren 
waren mooi naar de hoeken geschoven om 
ruimte te maken voor een winterse beleving. Het 
weer sloot gelukkig niet aan bij de naam van het 
toernooi. De wolken gaven rond het middaguur 
slechts een beetje motregen en lieten de zon 
soms even toe om op de banen te schijnen.  

Het snerttoernooi is een initiatief om de echte 
liefhebbers ook in de winter outdoor te laten 
spelen. Met zestien deelnemers waren de banen 
continue  door 8 stoere mannen en vrouwen 
bezet. Kantinebaas good old Wessel stond zijn 
laatste partij in de kantine te spelen. Het serveren 
van zijn befaamde gehaktballen ging hem als 

vanouds goed af. Ook zijn aanvallend spel en het 
retourneren van kwinkslagen was hij niet ver-
leerd. Onder het genot van een hapje en een 
drankje kon er in de kantine door de liefhebbers 
worden gesjoeld. 

Om vier uur waren de laatste ballen geslagen. 
Iedereen kreeg een prijs (chocoladeletter) en de 
eerste prijswinnaars kregen nog iets extra`s. Bij 
de dames had Harmke Adema de meeste punten 
en bij de heren was haar echtgenoot Joop de 
beste. Wessel werd met een presentje bedankt 
voor zijn bijdrage aan zijn laatste toernooi. De 
dag werd afgesloten met een grote pan verruk-
kelijke snert en roggebrood met spek van 
‘Gasterij Hennie fan Richt’. Alle deelnemers 
waren het er over eens dat een wintertoernooi in 
deze vorm voor herhaling vatbaar is.

Snerttoernooi Tennisvereniging Makkum
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Makkum - In de maand november vierde de 
bibliotheek in Makkum haar vijftigjarig bestaan. 
Eigenlijk bestond men al in 2011 50 jaar maar 
door alle drukte rondom de verbouwing van de 
bibliotheek en het meedoen aan de verkiezing 
van beste bieb van Nederland (waarbij Makkum 
derde werd) kwam men pas in 2013 toe aan het 
vieren van dit vijftigjarig jubileum.

In oktober 1961 kreeg Makkum zijn Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek. Daar was heel wat aan 
vooraf gegaan. “In 1958 werd er vanuit de Nuts-
bibliotheek het initiatief genomen om te komen 
tot de oprichting van een openbare bibliotheek. 
Er werd kontakt gezocht met de Nederlands 
Hervormde Gemeentebibliotheek en de Rooms 
Katholieke Parochiebibliotheek, om te trachten 
gezamenlijk dit initiatief van de grond te krijgen. 
Deze twee bibliotheken op levensbeschouwelijke 
grondslag stonden niet erg positief tegenover 
de oprichting van een openbare bibliotheek. 
Men vreesde zijn eigen identiteit kwijt te raken. 
Wel werd er een commissie gevormd, die zich 
voor de plannen ging inzetten. In deze beheers-
commissie hadden onder andere zitting Dokter 
Bogstra, de heer Terpstra, notarisklerk en mevrouw 
Vorsteveld. Toen ook dominee Steginga tot de 
beheerscommissie toetrad, raakte alles in een 
stroomversnelling. Uiteindelijk besloten in 1961 
de Hervormde Kerkeraad en het Nutsdepartement 
hun eigen bibliotheken op te heffen. Het boeken-
bezit werd afgestaan aan de nieuwe instelling 
”voor het cultureel belang van de plaats Makkum”, 
zoals de oude krantenknipsels vermelden. De R.K. 
parochie besloot in eerste instantie niet mee te 
doen. Toen echter de officiële opening van de 
bibliotheek plaatsvond, stond na afloop Pastoor 
Röben op. Hij zei: ”Ik meld mijzelf aan als lid en 
wij brengen onze hele parochiebibliotheek in.” 
De bibliotheek kreeg een plaats in de voormalige 
Openbare Lagere School.

Het was in die tijd erg modern dat de mensen 
zelf boeken mochten uitzoeken. Tot dan toe was 

namelijk de “gesloten uitlening” gebruikelijk: men 
leverde een lijstje met wensen in bij het personeel, 
waarop het personeel boeken voor de klant uit-
zocht. Achtte het personeel de gewenste boeken 
“niet verantwoordelijk”dan werden ze niet mee-
gegeven! (voorgaande informatie komt uit uit 
een artikel uit de Makkumer Belboei van 15 
oktober 1986 ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de bibliotheek) Dit zilveren jubileum 
werd wel precies in het juiste jaar gevierd met een 
Friese Avond in Zaal Adema.

De jaren tachtig waren de periode dat de biblio-
theek van leeszaal steeds meer informatiecentrum 
werd. In 1985 adverteert men met “kennismaken 
met de computer” In 1981 had men al afscheid 
genomen van de catalogus met kartonnen kaart-
jes en was men overgestapt op het uitlenen met 
behulp van een ponskaart. In 1989 woedt er een 
brand in de bibliotheek. Sportvissers die de brand 
om 5 uur ’s morgens ontdekken, maken Jentje 
Hoeksema wakker, waarop deze de brandweer belt. 
(Voor de jeugdige lezers: mobieltjes bestonden 
nog niet) In 1990 kan de bibliotheek weer open. 
Trots wordt melding gemaakt van een nieuwtje. 
Men leent nu ook CD’s uit en heeft het” nieuwste 
op popgebied” aangeschaft. In 1991 wordt het 
uitleen en catalogussysteem van de bibliotheek 
volledig geautomatiseerd. In 2005 wordt afscheid 
genomen van de bibliobus. Het bestellen en 
lenen via internet wordt geïntroduceerd. Vandaag 
de dag is bestellen en lenen en verlengen via de 
computer doodgewoon geworden. Zelfs je boete 
kun je digitaal betalen. 

Het personeel kijkt tevreden en met veel plezier 
terug op alle activiteiten rond de jubileumfeest-
week. Momenteel is er in de bibliotheek een 
expositie van de schilderclub van Avondrust. Na 
de officiële opening heeft de schilderclub de smaak 
van het bibliotheekbezoek helemaal te pakken. 
Ze zijn alweer een keer terug geweest, met andere 
bewoners. Zo wordt de bibliotheek nog meer de 
bibliotheek voor en door (alle) Makkumers. 

Vijftig jaar bibliotheek Makkum; een terugblik   Door Judith van Lavieren 3 prijzen voor Mounewetter 
Zwembad van het Jaar verkiezing 2013

Tijdens de drukbezochte Award Uitreiking op de 
Recreatie Vakbeurs in Gorinchem werd dinsdag 
26 november aan openluchtzwembad Mounewetter 
uit Witmarsum de Award Zwembad van het Jaar 
2013 van de provincie Fryslân overhandigd. De 
prijs werd in ontvangst genomen door bestuurs-
voorzitter Roel Bijlsma en bedrijfsleidster Joke 
van der Vliet. Het Heuveltjesbosbad uit Balkbrug 
is verkozen tot landelijk winnaar Zwembad van 
het Jaar in de categorie openluchtbaden. Verder 
waren er prijzen voor binnen- en combizwemba-
den en zwembaden die onderdeel uitmaakten 
van een hotel of vakantiepark. Dit was nog niet 
alles, want bovendien kreeg Mounewetter de prijs 
voor de meeste stemmen. Door de badgasten zijn 
ruim 300 stemmen uitgebracht. De stemmers 
gaven bij het uitbrengen van een stem 4 rapport-
cijfers: voor hygiëne, klantvriendelijkheid, prijs/
kwaliteit en sfeer. Het gemiddelde van deze 
cijfers telde voor 70% mee in de eindscore. De 
andere 30% werd bepaald door het aantal stem-
men. Zo ontstond er een gewogen gemiddelde 
van waarderingscijfers en stemmen. 

Als klap op de vuurpijl werd Mounewetter ook 
nog eerste bij het uitreiken van de creativiteits-
prijzen. Er was een foto ingestuurd waarop toe-
zichthouder Ruben samen met een jonge bezoe-
ker zonnebrillen dragen. Deze brillen waren 
afkomstig van VOF Bakker van het benzinesta-
tion bij Wons, dat 50 brillen beschikbaar had 
gesteld. Met deze winnende foto streefde 
Mounewetter grote baden als De Huttenheugte 
en De Eemhof voorbij. Mounewetter was deze 
middag het enige zwembad dat met 3 Awards 
naar huis ging. Mounewetter is superblij met 
haar prijzen en ervaart het als een grote waarde-
ring van haar badgasten voor de inzet van het 
bestuur, medewerkers en de vele enthousiaste 
vrijwilligers. Wij willen graag met elkaar van 
Mounewetter een gezellig, schoon, veilig en 
laagdrempelig bad maken.

De Zwembad van het Jaar verkiezing heeft 
dankzij de partners van de verkiezing, de deel-
nemende zwembaden en de stemmers nog een 
leuke opbrengst voor KiKa opgeleverd. Tijdens 
de uitreiking werd een cheque van € 1541,75 
overhandigd aan KiKa, de organisatie die ten 
doel heeft kinderkanker de wereld uit te helpen. 
De verkiezing werd georganiseerd in samen-
werking met o.a. maatschappelijk partner KiKa, 
de Recreatie Vakbeurs, Aquarunner, RECRON, 
Buurtlink, Stip Reizen, Leuk Voor Jou en Wij 
Willen Sport. De organisatie was in handen van 
Marcel Demper van Vote Company. Wij willen 
iedereen hartelijk bedanken die op ons zwembad 
hebben gestemd. 
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Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  12490,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise    2007  €  11440,-

Citroen C3 Picasso Éxclusive’ 85dkm     2009   verkocht

Suzuki 2.0 Grand Vitara’Exclusief’78dkm 2006  €  10740,-

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011  €   9540,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm     2008  €   8940,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   9340,-

Ford Fiesta 1.2 Trend,5drs,airco,48dkm  2010   verkocht 

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   7790,-

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm  2011  €   6840,-

Opel Meriva 1.6-16v,cosmo, clima,103dkm 2004  €  5640,- 

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm 2008  €   6640,-

Peugeot 206 1.4i,blauwmet.airco,54dkm   2006  €   4690,-

Seat Leon 1.8-20V Sport,airco,lmv,apk   2003  €   3740,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V,clima,trekh,apk  2002  €   3225,-

BMW 318i Executive, 4drs,clima,cruise   1999  €   2440,-

Suzuki Baleno 1.6GS, 4drs,st.bekr,apk   1996  €   1340,-

Koop nu een occasion
bij garage Horjus
en win je 
aankoopbedrag
terug!!

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!  
Hij is er weer! De autotrack occasionactie
Koop in december of januari een occasion
 en win bij ons je aankoopbedrag terug!!

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318 
kijk op www.garagehorjus.nl 

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions

Uitslagen 
van de Waardruiters 
De wedstrijd werd verreden in Cornwerd, thuis-
basis van de Waardruiters:
Cornwerd 15-12 Pony's dressuur:
Klasse B: B-pony's: 
Marre Kooi met Usher, 186 punten/3e prijs
C-pony's: 
Iris Ypma met Giorgio Armani, 196 en 192 pun-
ten, 2x 2e prijs.
D-pony's: 
Rigt Kleinjan met Umbro (voor het eerst uitko-
mend!), 184 punten.
Klasse L1: D-pony's: 
Hester Bootsma met Michael, 2x 184 punten.
Klasse M1: D-pony's: 
Eline de Boer met Heidenhof's Dion, 2x 187 
punten en 2x de 1e prijs! (een prachtige dag voor 
Eline en Dion daar dit hun laatste wedstrijd was 
wegens behalen 18-jarige leeftijd van Eline!)

PSV de Halsbânruters
Sneek, 15 december
Vandaag werd in Sneek de eerste selectiewed-
strijd gehouden voor de Friese kampioenschappen 
in Sneek in Februari 2014. Bobbie IJdema kwam 
met Wytse 462 aan de start in de klasse M1. Zij 
behaalde de 1e prijs met 212 punten goed voor 3 
winstpunten. Met Wytse 462 is Bobbie zeker van 
een plaats op deze FK.
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Na het verlies tegen SWZ vorige week is er van-
daag de kans om revanche te nemen. Op sport-
park “de Braak” is DWP de tegenstander. DWP 
is de ploeg met de topscoorder in de competitie 
in de gelederen en staat op gelijke hoogte met 
Makkum. DWP staat bekend om het scherpe 
countervoetbal dat gespeeld wordt en dit is over 
het algemeen niet het voetbal waar Makkum 
makkelijk mee om kan gaan. Vandaag werden 
er door de evenementencommissie snert en 
broodjes knakworst verkocht, klaar gemaakt 
door onze groninger kok Cor Smit, het waren 
dus broodjes Met worst. De opbrengst á € 200,50 
is voor Serieus Request. 

De wedstrijd begon onder belgeluid van onze 
plaatselijke Kerstman met zijn elfjes, die deze 
ochtend nog kampioen geworden waren, met 
Makkum dat probeerde vroeg druk te zetten en 
tot scoren te komen. DWP kon hier met moeite 
toch door heen komen zo nu en dan omdat 
Makkum niet met volle overtuiging de duels aan 
ging. Toch kon Makkum al redelijk snel juichen 
toen Michel Nauta absoluut niet in buitenspel-
positie de voorzet vanaf rechts in het DWP goal 
kon werken. De 1-0 stond op het scorebord en 
dat is een mooie uitgangspositie, want nu …., en 
het was al weer 1-1. Vanaf de aftrap werd de 
centrale spits gezocht die net niet doortastend 
genoeg werd verdedigd hij kon doordraaien en 
vanaf links de voorzet geven op topscoorder 
Anton Holtrop die volledig vrij de bal in de goal 
kon koppen. Onze keeper Sander v/d Wal pro-
beerde uit alle macht de bal nog uit de goal te 
houden en raakte hierbij de paal. Hij liep hierbij 
een dikke wond aan zijn knie op en moest plot-
seling vervangen worden. Gelukkig kon good-
old Michiel Scheepvaart, die al bij Makkum 2 
had gekeept, achter zijn snert en knakworst 
worden weggetrokken (alles voor het goede doel). 
Deze wisseling nam nog al wat tijd en dit zou 
symbolisch voor deze middag worden. Er waren 
in de gehele wedstrijd veel te veel momenten 
waarbij er iemand van Makkum op de grond lag, 

waardoor er nooit echt tempo in de wedstrijd 
kwam. Na deze 1-1 was het Makkum dat pro-
beerde om tot aanvallen te komen en een licht 
overwicht had. DWP loerde op de foutjes die 
Makkum zou gaan maken en dat leverde resul-
taat op: er volgde een makkelijk gegeven straf-
schop als je kijkt naar het feit dat de speler van 
DWP ook door had dat hij de bal niet meer kon 
halen. Maar waarom geeft de verdediger van 
Makkum de scheidsrechter de kans om in deze 
situatie een penalty te geven, is wellicht een nog 
betere vraag. De penalty wordt onberispelijk 
ingeschoten en zo gaan we rusten met een 1-2 
achterstand. 

Makkum probeert ook de 2e helft vanaf het 
begin aan te dringen en hieruit komt een schiet-
kans voor Tjitte Folkertsma. Verder zijn er nog 
wat moeilijke schietkansen te noteren de 2e 
helft, maar er is te weinig passie en overleg om 
het DWP moeilijk te maken. Makkum krijgt het 
niet voor elkaar om onder de duels met de fysiek 
sterke DWP-ers uit te voetballen. DWP maakt 
uiteindelijk de terechte 1-3 uit de omschakeling, 
waar dit al veel eerder het geval had kunnen zijn. 

Nu de winterstop zijn intrede doet mogen we 
concluderen dat Makkum de laatste wedstrijden 
het goede gevoel en het voetbal helemaal kwijt is. 
Aan te voeren is dat trainer Janco Croes gedwon-
gen een aantal wijzigingen heeft moeten door-
voeren. De achterhoede is hierdoor wellicht 
zelfs iets versterkt met Jan Hiemstra als laatste 
man, maar het middenveld heeft absoluut aan 
daad en duelkracht ingeleverd. De laatste weken 
is duidelijk te zien dat de samenwerking van het 
middenveld met de aanval te wensen over laat en 
dat ook de aanvallers hierbij een verantwoorde-
lijkheid hebben. Daarnaast moet er gewerkt 
worden aan het afmaken van 100% kansen om 
nog een kans te kunnen maken op nacompetitie 
of meer. En toen was het Kerst! Merrie kerstfeest 
en een heppie new jaar.

Makkum verliest van DWP en is het even kwijt

Makkumer Jan Hiemstra verdedigd niet optimaal. Daardoor kan Gauke Dijkstra (r) een prima voorzet 
geven die Anton Holtrop inkopt en de stand op 1-1 brengt.

Tweede winterwedstrijd 
sportvissen
Bolsward - Op zaterdagmorgen 14 decemberis 
de tweede winterwedstrijd op gewicht gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en 
HSV Ons Genoegen aan de stadsgrachten in 
Bolsward nabij de Gleibakkerij. Er werd gevist 
in twee vakken, vak A (het brede stuk richting de 
snelweg) en vak B (tegenover de Turfkade). Het 
was rustig, zonnig weer en helemaal niet koud. 
De visvangst was uitstekend. Door vrijwel alle 
vissers werd goed gevangen. De vis bestond 
hoofdzakelijk uit grote kolblei tussen de 20 en 
25 cm met af en toe een uitschieter en enkele 
flinke brasems. De uitslag was als volgt:

Vak A
1. I. Idzenga 8850 gram
2. F. Temme 8698 gram
3. T. Wielinga 7840 gram
4. B. Altena 7735 gram
5. J.R. den Boer 5474 gram
6. P. Topma 4666 gram
7. P. Roedema 4353 gram
8. R. de Jong 2821 gram
9. W. Bakker 2514 gram

Vak B
1. A.D. van Assen 4415 gram
2. H. Nauta 3626 gram
3. J.R. de Boer 2725 gram
4. S. Menger 2313 gram
5. T. Landskroon 2133 gram
6. J. vd Laag 2046 gram
7. F. van Duinen 1641 gram
8. B. Dorenbos 1628 gram
9. H. Olde Olthof 653 gram

De volgende winter witviswedstrijd is op zater-
dag 11 januari aan de Grote Zijlroede te Makkum. 
U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting. Er wordt gevist van 09.00 - 13.00 uur. 
Raadpleeg de avond voor de wedstrijd de web-
site van HSV Ons Genoegen i.v.m. het laatste 
nieuws over het wel of niet doorgaan van de 
wedstrijd (bij winterse omstandigheden). 
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Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Zaterdag 21 december
S.C. Stiens 2 - Makkum 2 12:00
Frisia B2 - Makkum B1 10:45
Makkum VR1 - Frisia VR2 14:30
    
Kantinedienst zaterdag 21 december 
Ronald Koops-Gerard Roorda 8.15-12.00
Djoke en Tjitske Altena 12.00-15.00
Elma de Vries/Rene Reinsma/ 15.00-19.00
Nathalie Hollerman 15.00-19.00

Makkum 1 - DWP 1 1 - 3
Makkum 2 - Hardegarijp 2 2 - 0
Frisia A2 - Makkum A1 1 - 0
Leovardia B1 - Makkum B1 8 - 0
Heerenveense Boys C4 - Makkum C2 3 - 6
Makkum MB1 - Terschelling MB1 6 - 0

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.

Lotgenotencontact 
na verlies van een dierbare
Humanitas Zuidwest Friesland start in februari 
weer een lotgenotengroep. De intakegesprekken 
hiervoor zullen daaraan voorafgaand plaatsvinden. 
De groep is bedoeld voor mensen die een dierbare 
hebben verloren. Na het verlies van een partner, 
maar ook na het verlies van een kind, een ouder of 
een broer of zus kan men er behoefte aan hebben 
met lotgenoten over de ervaringen te praten. Dat 
kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit 
zes tot acht mannen en vrouwen, die onder leiding 
van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over 
de gevoelens en emoties die met een verlies 
gepaard gaan en hoe dit te verwerken. Het is 
juist de onderlinge herkenning die veel steun kan 
geven aan de deelnemers van de groep. 
Informatie over de gespreksgroep en opgave via 
mevr. Tetsie Reinsma, tel. 0517-854985
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Kostuum (nieuw), mt 164, € 25,- .Gilet (nieuw), 
mt 170, € 5,-.Vliegeniersjack (nieuw) bruin + 
afnb. bontkr., mt 152, € 15,-Colbertjasje + krijtstr./ 
afritsb. capuchon (nieuw), mt 152, € 15,-.Jack + 
afnb. capuchon, zwart, mt 152, € 5,-.Winter-/
ski-Jas + uitnb. voering (nieuw), zwart/grijs, mt 
164, € 20,-.Voetbalschoenen, Adidas F50, z.g.a.n., 
mt 42, € 10,-.Voetbalschoenen, Nike, z.g.a.n., mt 
39/40, € 10,-. Leger-speelkleding, tas vol van 
alles, 6-12 jr, € 17,-tel: 06-31150836.

Grote, goedwerkende Bauknecht koelkast met 
apart vrieskastje erop. € 30. Tel. 0515-231376

Ongeveer 200 fages silvatica haagbeuk duimdik 
100/150 geschikt voor heg, voor een bedrag van 
240 euro tel. 06-53748077

  
Iemand die gitaar les kan geven.
Iemand die engelse les wil geven.
tel. 0515-856166

Wie heeft ons grijs zwarte cyperse (ex) kater 
gezien. Hij heet Spyro en woont op Strânwei 8B.  
tel: 0515-231520

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

VERMIST

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

Nynke Boonstra geeft een make-up workshop in haar salon. Tijdens een gezellig avondje leren de dames 
alles over een perfecte feest make-up.

Afgelopen periode hebben verschillende werk-
groepen in Makkum plannen gemaakt die passen 
bij de doelstellingen van Het Friese Merenproject. 
Namelijk Fryslân als watersportgebied nog aan-
trekkelijker te maken en daarmee ook de Friese 
economie te stimuleren. De werkgroepen hebben 
samen met Interra uit Joure ideeën ontwikkeld 
voor een aantrekkelijk Makkum. Om te weten te 
komen wat u van deze plannen vindt, organiseert 
de gemeente half januari een informatieavond. 
Iedereen die belangstelling heeft is welkom. 
Binnenkort leest u in de Belboei meer informatie 
over deze avond. Hieronder kunt u meer lezen 
over de verschillende plannen.

Boulevard Holle Poarte
Het plan voor de Holle Poarte richt zich op de 
herinrichting van de Skilbank. Het plan is samen 
met de ondernemers gemaakt. De ondernemers 
denken na over hoe de aangrenzende gevel aan-
gepast kunnen worden. De rotonde, de opstelplaats 
voor de bus en het stallen van fietsen maken deel 
uit van dit nieuwe plan.

Centrum Makkum 
Het plan voor het centrum moet ervoor zorgen 
dat het Plein en de Markt een prettig gebied 
wordt om te verblijven. De samenstelling van de 
werkgroep die zich hiermee bezighoudt is zeer 
divers. In de werkgroep zitten bewoners, horeca-
ondernemers en ondernemers uit de detailhandel. 
Elke groep heeft zo zijn eigen wensen. Toch is 
de werkgroep erin geslaagd een plan te maken. 
Tijdens de informatieavond horen wij graag van 
wat u ervan vindt.

Verbinding centrum - strand
Het maken van een plan voor de verbinding 
centrum – strand is een uitdaging. De route van 
twee kilometer kun je niet korter maken. De 
beleving van de route moet er voor zorgen dat 
het korter gaat lijken. Hiervoor is nu een plan 
gemaakt.

Overige aanpassingen
Naast deze grote plannen, gaan we kijken of we nog 
een paar kleinere plannen kunnen uitvoeren, zoals:
• Aanleggen van stroom, water en eventueel 
 toiletvoorzieningen bij de ligplaatsen 
 Grote Zijlroede;
• Aanpassen van de grote vuilcontainer 
 op de haven.

Stichting WON
Daarnaast is Stichting WON nog steeds bezig 
om een traditionele scheepswerf met sleephel-
ling op te richten. Deze werf moet komen op de 
Bargekop.

Meer informatie?
De projectgroep houdt u op de hoogte van de 
voortgang van de projecten. Heeft u tussentijds 
vragen? Bel dan met de heer A. Joustra of 
mevrouw P. Heeres van de gemeente Súdwest-
Fryslân via: 0515-489000 of friesemerenproject@
gemeenteswf.nl. Het Masterplan Waterfront 
Makkum, het kompas van Makkum kunt u vinden 
op de website van de gemeente. De werkzaam-
heden van Het Friese Merenproject in gemeente 
Súdwest-Fryslân zijn ook te volgen via Twitter: 
@SudwestFrlFMP

Stand van zaken Masterplan Makkum

5 Zorgaanbieders en welzijn 
werken samen voor 
dagbesteding en vervoer
Vijf zorgaanbieders en een welzijnsorganisatie 
voelen zich verantwoordelijk voor een goed 
aanbod op het gebied van dagbesteding en ver-
voer, elk voor hun verschillende doelgroepen. 
Ook wanneer de gemeenten De Friese Meren, 
Littenseradiel en Súdwest-Fryslân vanuit de 
WMO verantwoordelijk worden voor de uitvoe-
ring. Timpaan Welzijn, MindUp, Zorggroep 
Tellens, Wil, Noorderbrug en Zorggroep Plantein 
werken samen aan een duurzaam aanbod, gericht 
op verhoging van zelfredzaamheid en participa-
tie van de inwoners.

“Als chauffeur bij MindUp breng ik de post van-
uit het hoofdkantoor van GGZ Friesland langs 
alle locaties. Tegenwoordig doen we dat ook 
voor Timpaan Welzijn. Wij zijn veel goedkoper 
dan de post. En als ik de post niet meer mag rij-
den, dan praat ik op een hele dag alleen maar 
tegen mijn kat, want er komt niemand bij me 
langs. Binnenkort mag ik ook op de bus, mensen 
naar hun werk bij MindUp brengen. Het zou 
mooi zijn om ook andere mensen mee te nemen 
in de bus, want als er nog een plekje vrij is, is 
iedereen welkom in mijn bus!”, aldus een cliënt 
van MindUp.  

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 vandaag (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.


