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Krystwilledei
zaterdag 20 december van 16.00 tot 20.00 uur in het centrum van Makkum

Makkum - In verband met de Kerstmarkt
zaterdag 20 december a.s is zowel het Plein als
de Markt afgesloten voor alle verkeer.

Autobezitters worden verzocht hun voertuig
zaterdag elders te parkeren. Wij rekenen op uw
aller medewerking! 

Parkeren zaterdag tijdens Krystwilledei

Het laatste nummer dit jaar van de Makkumer
Belboei verschijnt volgende week woensdag 24
december. Advertenties, Kerst- en Nieuwjaars-
wensen, en kopij dienen uiterlijk aanstaande

vrijdagmiddag in ons bezit te zijn. Er is geen
MB op oudejaarsdag. De eerst volgende krant
verschijnt op woensdag 7 januari 2009.

Nog één krant dit jaar

Grote belangstelling op 20e Kerst Zing Mee 

Makkum - De 20e de Kerst Zing Mee in Makkum
afgelopen zondagavond was een groot succes,
niet alleen vanwege het groot aantal bezoekers
van ruim boven de 500, maar ook het optreden van
het Lemster Mannenkoor en het muziekkorps
van het Leger des Heils uit Harlingen. Het was
een geweldige sfeer van samenzang van
bekende kerstliederen in de Makkumer sporthal
Maggenheim. De algehele leiding was in handen
bij Hannie en Dirk Tamminga. De laatste jaren
nam de belangstelling enigszins af voor dit soort
bijeenkomsten, maar nu moesten er stoelen bij
gezet worden in de zaal. Het zijn niet alleen
Hannie en Dirk, maar een team van mensen hier-
omheen die dit allemaal met elkaar organiseren.
Het was een heel gevarieerd programma, voor

Dirk Tamminga blijft het ook na de twintigste
keer nog steeds Kerst Zing Mee, eigenlijk is één
grote familie  kerstvolk zangavond.

Na het welkomstwoord door Hannie en Dirk
Tamminga, werd het programma geopend met het
zingen van ‘Komt allen tezamen.’ De liederen
werden muzikaal begeleid door het muziekkorps
van het Leger des Heils, o.l.v. dirigent Piet Visser.
Het Lemster Mannenkoor trad een aantal keren op
met het zingen van de prachtige liederen, dit koor
zingt onder de bezielende leiding van dirigent
Harm van der Meer. Een was een twee uur durend
afwisselend programma met intermezzo’s, medi-
tatie en pianobegeleiding van Koos Dreunhuizen.
Als slotlied werd het ‘Ere zij God’gezongen.
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten
zondag 21 december

- Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen                    
- R.K. Kerk  9.30 uur parochievoorganger  
- Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur

br. H.v.Spelden, Den Helder  
- Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur

zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum                
- Oec. vesperdienst 19.00 uur

in Doopsgezinde Kerk

woensdag 24 december
- Van Doniakerk 21.30 uur

Oecumenische Kerstnachtdienst, voorganger 
ds. C. Borgers, m.m.v. Harmonieorkest ”Hallelujah”

- Cornwerd - 20.00 uur
kerstviering voorganger ds. J. van Olffen.

donderdag 1e kerstdag 25 december
- Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
- R.K. kerk 10.00 uur pastor S. Draisma
- Baptisten Gemeente dienst te Workum 10.00 uur

br. D. Tamminga, Makkum
- Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur

zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
- Doopsgezinde Gemeente 17.00 uur

Kerstviering Jeugd/jongeren in Makkum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
25-26 december Kerst Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk H. van Asperen, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                    
25-26-27-28 december Tandartsenpraktijk U. Wiersma,
De Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418 

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

"In Gods liefde geborgen"

Na een zware, moedig gedragen ziekte hebben wij
in zijn vertrouwde omgeving afscheid genomen
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en
apetrotse opa

Pieter Gerrit Griffioen
Echtgenoot van Ina Griffioen-Poelstra

Weesperkarspel Weesp
* 13 augustus 1937 13 december 2008

Wij dragen hem nu mee in ons hart

Weesp: Ina Griffioen-Poelstra
Biddinghuizen: Janpeter Griffioen

Corrie Griffioen-Mesman
Amstelveen: Linda Griffioen

Vincent Wolfs
Annabella
Jesse
Eefke

Piet is overgebracht naar uitvaartcentrum
Nieuwhof, Utrechtseweg 110a te Weesp.
De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag
18 december om 13.30 uur in de Grote Kerk,
Nieuwstraat 31, Weesp.
Na deze dienst wordt Piet omstreeks 14.30 uur
begraven op begraafplaats Carspelhof
(Utrechtseweg 110,Weesp). Na afloop ontmoeten
wij u graag in het uitvaartcentrum, waar gelegen-
heid is om de familie te condoleren.

Correspondentieadres: Waarschapsstraat 74
1382 EK Weesp

Heeft u geen rouwbrief ontvangen en wilt u
graag komen? Wees welkom.

Piet heeft jarenlang samen met Ina de zomer
doorgebracht op de Holle Poarte. 
Makkum was zijn tweede thuis.

Tijdens het verblijf van Herman in het zieken-
huis in Sneek en in Groningen, willen wij u
allen bedanken voor de kaarten, bloemen en
telefoontjes. Het heeft ons goed gedaan.
Tevens wensen wij u allen goede
Kerstdagen en een 2009 toe.

Familie Lenters

Makkum, december 2008

21-12-1978     <>    21-12-2008

Voor deze lieve mensen, al 30 jaar bij elkaar
kunnen wij niets anders wensen dan geluk 
en voorspoed, nog heel veel jaar!!

Lieve papa en mama, van harte gefeliciteerd
met jullie 30 jarig jubileum!

Veel liefs van: Martijn & Aafke
Anne, Femke en Renske
Nienke & Gerard
Tiemen
Mirjam & Henk
Wietse

Al  40 jaar een paar
18-12-68

Hartelijk Gefeliciteerd

zaterdag 20 december
Makkum - Sporthal 09.00 uur VV Makkum
Sporthal 13.00 uur VV Makkum/ABC toernooi

Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur 
klaverjassen ”Fûketrofee”

Zurich - HCR ”De Steenenman” 22.00 uur 
Loaded Dice, rock & rockabilly

Wons - Adventsconcert 20.00 uur in de kerk 
van c.m.v. ”Hosanna” en ”It Woldinghekoar” 

Pingjum - 16.00 uur Kerstconcert in de kerk,
m.m.v. Plaatselijk muziekkorps Harmonie, Interk.
Mannenkoor ”De Flevosanghers” uit Makkum
en dirigent/tenor Marco Rypma

dinsdag 21 december
Makkum - Sporthal K.N.V.B. 
kerstzaalvoetbaltoernooi
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 18/12

Riper Krite Kaas (kruiden kaas), 500 gram.......................4.95
Coburger Rauwe Ham, per pakje................5 zegels extra
Galia Meloen, per stuk.......................................................1.99
Botergoud Verse Roomboter, 250 gram.............................1.29
Gieser Wildeman Stoofperen, kilo.....................................1.49
Johma Huzarensalade, 400 gram.......................................1.79
Deep Blue Tonijn in olie, 185 gram...........................99 cent
Goedgeloof Rode Wijn, 75 cl........................................nu 2.79
Honig Asperge Creme Soep, pakje....................voor 79 cent
Appelsientje Jus d’Orange, 1 liter.........................nu 99 cent

Profiteer van 18 t/m 24 december
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runder rollade
Heerlijk gekruid, per kg 12,50
Varkensvleesvoordeel

Schouderfilet rollade
Lekker mals, 1 kg 11,00
Vleeswarenvoordeel

100 gram Runderham +
100 gram Ardennerham 4,25
Salade van de week

Gerookte kip-honing salade
100 gram 1,60
Specialiteit van de week

Geheel verzorgde Gourmet
3 ons vlees, salade, saus en stokbrood + kruidenboter p.p. 11,00

Let op!

zaterdag 27 december

zijn wij gesloten!

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

Exposities

- Wanneer u uitgekeken bent op de kerstmarkt, 
kom dan nog even naar de gezellige Kerst-
bingo in  ”Het Anker” (Buren  15)

- Daar is het lekker warm en kunt u geweldige 
prijzen winnen. De Buurtver. Terra Nova heet 
u hartelijk welkom!

- Het Nieuwjaarsconcert van Hallelujah is op 
zaterdag 10 januari 2009 in ”Het Anker”. De 
voorverkoop van kaarten is begonnen bij 
Kapsalon Hoeksema en bij ‘t Pareltje Mode & 
Cadeauboutique, beiden in de Kerkstraat

- De Drumband dit jaar ook weer van de partij 
zal zijn?

Wist u dat...

Adventsconcert
Wons - Op zaterdag 20 december houden c.m.v.
”Hosanna” en ”It Woldinghekoar” een advents-
concert. Het beloofd een fraaie avond te worden
met diverse solisten. ”Hosanna” speelt in een pas
aangeschaft outfit, dat mede mogelijk is gemaak
door stichting Tot Nut. Dit is wel een bewondering
waard. U bent van harte welkom deze avond om
20.00 uur in de kerk van Wons.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  D E C E M B E R

Babi Pangang
Kip Feng Sheng
Mini Loempia’s
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Notaris kantoor Detmar

Makkum - Sinds begin November hebben de werk-
nemers van het notariskantoor een nieuwe baas
gekregen. Het is mr. L.A. Detmar uit Bolsward.
Sinds januari 1979 is hij notaris in Bolsward en
enige tijd geleden heeft hij aan notaris Troost een
jonge compagnon gekregen. Toen bekend werd dat
notaris Wallis de Vries met pensioen ging, werd
besloten het notariskantoor in Makkum over te gaan
nemen. Dhr. Detmar had eigenlijk altijd wel naar
Makkum gekeken. Uiteindelijk ligt Wûnseradiel
helemaal rond Bolsward dus is het een logisch werk
gebied. Eigenlijk is het heel bijzonder dat zo’n dorp
als Makkum nog een eigen notariskantoor heeft.
Meestal worden in deze tijd heel veel kantoren
samengevoegd en verdwijnen ze uit de kleine   ker-
nen. Dit is in Makkum niet het geval en de perso-
neelsleden kunnen gewoon door gaan met hun
werk. In 2009 gaat het kantoor ook nog eens ver-
huizen, het is gebruikelijk dat je een half jaar in het
bestaande kantoor mag blijven werken, maar daarna
moet er wel andere kantoorruimte gevonden zijn.
Dit is gelukt. Het notaris kantoor gaat verhuizen
naar de Rabobank, hoek DS.Touwenlaan/Kofstraat.
Dit pand is door het kantoor gekocht en zal een
prima ruimte zijn voor een notariskantoor. Er is
parkeer ruimte, een kluis en genoeg ruimte om de
personeelsleden een ruime werkplak te geven.
Uiterlijk 1 april zal het kantoor hier gevestigd zijn. 

Er zijn veel ontwikkelingen in de financiële sector
en notaris Detmar verwacht naar aanleiding van de
crisis toch wel meer gedwongen verkopen van huizen
etc. De nieuwste ontwikkelingen zijn dat de notaris
eigenlijk een beetje het geweten van de mensen
moet zijn. Als hij denkt een transactie te hebben die
niet volgens de regels van de wet verloopt, dan moet
hij dit melden. Een notaris is niet meer onschendbaar
en daarvan zijn voorbeelden aan te wijzen. Ook de
vaste tarieven die altijd gevoerd werden zijn los
gelaten. Dit betekent dat na de vrije vestiging van
notarissen wel eens onder de gebruikelijk prijs gedo-
ken wordt. Dit is dan om bekendheid als notaris te
krijgen. Een verkeerde zaak, denkt notaris Detmar.
Je hebt je personeel en vaste kosten en inmiddels
lijkt dat de prijzen van notarissen allemaal weer
een beetje op hetzelfde niveau gekomen zijn. Eén
voorbeeld van een testament was toch wel heel
opmerkelijk en het is iets wat waarschijnlijk veel
mensen niet weten. Als je een testament opgesteld
hebt en je geeft je gehele inboedel aan een persoon
dan is dat niet genoeg informatie. De goederen die
je aan de erven schenkt moeten specifiek benoemd
worden. Dit om moeilijkheden met andere erfge-
namen te voorkomen. Het notariskantoor is nog
enkele maanden aan de Kerkstraat te vinden en
daarna aan de Kofstraat.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij willen iedereen bedanken 
voor de trouwe klandizie afgelopen jaar
en wensen iedereen Fijne Kerstdagen
en een Gezond en Gelukkig 2009 toe.

Zaterdag 27 december en 3 januari 
zijn wij niet aanwezig. De week erop
zaterdag 10 januari komen we weer.

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere fuji appels                        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Heeft u nog genoeg aardappelen in huis?
Eerstelingen, dore's of bildtstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

Sfeervolle Kerstfair op c.b.s. ‘DeBonkelaar’
Opbrengst bijna € 2000 bestemd voor project in Ethiopië 

(eigen foto)
* Een overzicht van de drukte tijdens de kerstfair

Witmarsum - Donderdag 11 december jl. werd
er op de christelijke basisschool ‘De Bonkelder’
in Witmarsum een Kerstfair gehouden t.b.v. het
project in Ethiopië. Al het gehele jaar staat
Ethiopië centraal met het project: ”Basisonderwijs
voor alle kinderen in de stad’. In de dichtbevolkte
stad Gondar, waar de huizen en met name de
sanitaire voorzieningen, slecht zijn, waar geen
schoon drinkwater is en veel kinderen besmet zijn
met het hiv-virus, wordt er naar gestreefd om
zoveel mogelijk niet schoolgaande  kinderen de
kans te geven om onderwijs te krijgen. Boven-
dien wordt er extra aandacht gegeven aan kinderen
die op straat leven. Deze kerstfair was georgani-
seerd i.s.m. de ZWO-commissie van Witmarsum.
Bij aankomst was er een sfeervolle ontvangst op
het plein met een levende kerststal en de klanken
van een blazersensemble van muziekkorps ‘Nij
Libben’ afgewisseld met kerstliedjes van de

jongere kinderen. In de school was een markt
waar diverse producten gekocht konden worden,
veelal gemaakt door de kinderen zelf zoals:
kerststukjes, kerstkaarten, beschilderde en houten
kerstballen, voederhuisjes, pindakettingen e.d.
Tevens waren er diverse spelletjes. Ook de
inwendige mens werd niet vergeten, naast koffie
en thee waren er erwtensoep, slaatjes, poffertjes
en broodjes te koop.Rondom waren er positieve
geluiden te horen betreffende dit initiatief en
mag het geheel ook als zeer geslaagd worden
beschouwd. 

De uiteindelijke opbrengst van deze kerstfair
bedroeg € 815,00 Samen met andere gehouden
acties in 2008 komt het totaalbedrag voor het
project in Ethiopië op bijna € 2.000,-. Een
geweldig resultaat, waarvoor iedereen hartelijk
wordt bedankt.

Makkum - Dit om de kerstgedachte nog meer
kracht bij te zetten. Kinderen die geen ouders
meer hebben, vaak overleden aan aids, en er dan
helemaal alleen voorstaan. Niemand die hun meer
kan verzorgen en zo op straat terecht komen met
alle gevolgen van dien. Kinderen die geen toe-
komst meer hadden maar door dit project weer
kansen krijgen. Ook u kunt hieraan helpen door
middel van u aan te melden voor de volgende
behandelingen: Nagelversieringen (nail art), Make
up laten aanbrengen, Tandkristal (Swarovski),
Stoelmassage vanaf € 10.-. Terwijl u zo ontspan-
nen genietend de kerstdagen te gemoed gaat, krijgt
een kansarm kind de warmte en steun die elk kind
hoort te krijgen, als dit niet een mooie kerst-
gedachte is. Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden
voor de volgende behandelingen vanaf € 65.-
te reserveren op telefoonnummer 0515-232300.

Al het geld wat hiermee wordt verdient gaat naar
het weeshuis project van Ria Fennema in Kenia.
Het is een non-profit organisatie, dus alle op-
brengsten komen ten goede aan de kinderen in

het weeshuis. Veel kinderen en jongeren in Oost
Afrika leven in moeilijke omstandigheden. In de
omgeving van Malindi (Oostkust van Kenia)
hebben naar de schatting van de lokale kinder-
bescherming 15000 kinderen op een of andere
manier hulp nodig. Deze kinderen wonen vaak op
straat door ontwrichte gezinssituaties. Vaak zijn
de ouders overleden aan aids en zijn ze zelf hiv-
positief. Soms zijn er nog oudere broertjes of
zusjes die zorg dragen voor de vele jonge kinderen.
Veel van deze kinderen hebben medicatie nodig,
een maaltijd, scholing en natuurlijk begeleiding
van een sociaal werker. De overheid is nauwelijks
in staat deze kinderen goed onderwijs, gezond-
heidszorg of een toekomstperspectief aan te
bieden. In 2005 is Ria Fennema een tweede
weeshuis in Malindi gestart, aan de oostkust van
Kenia. Samen met haar man Fester en dochter
Mariama bouwen ze aan een betere toekomst
voor nog meer weeskinderen.

Meer informatie over het outreach programma
vind u op www.riafennema.nl

Schoonheidsinstituut Karin Koornstra ondersteunt
het project N Fryske Dream
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Witmarsum - Op zaterdag 6 december j.l. zijn
de eerste winnaars van de Decemberactie in het
zonnetje gezet. In de Drogisterij werd Conny
Smits voor € 200,- aan waardebonnen over-han-
digd. Daarnaast werden er nog 4 prijs-     win-
naars gelukkig gemaakt met waardebonnen van
€ 50-, t.w. K Stellingwerf, H.K van de Witte, M.
Douna en S. Menage.

De ondernemers vereniging Witmarsum (OVW)
heeft, na jarenlang gebruikt te hebben gemaakt
van stempelkaarten, gekozen voor een nieuwe
opzet. Bij besteding van iedere € 5,- krijgt de
klant een lot overhandigd, waarop naam en
telefoonnummer kan worden ingevuld. De loten
worden afgegeven door de meeste winkeliers van
Witmarsum, die herkenbaar zijn d.m.v. een raam-
poster. Tijdens een van de ledenvergaderingen,
bleek er onder de winkeliers behoefte te bestaan
aan een andere manier van loten uitgeven. De
nieuwe opzet heeft niet alleen van de winkeliers,
maar ook van de klanten veel bijval gekregen,
zodat nu al gesteld kan worden, dat het een groot
succes is. En de actie is nog maar halverwege,
want tijdens de grote kerstmarkt die 20 december
op het Kaatsplein in Witmarsum wordt georga-
niseerd, volgt de laatste trekking. Vanaf 17.00 uur
wordt er in een winters decor glühwein en erwten-
soep geserveerd. Ook  zal er dan de finale trekking
worden gedaan door de kerstman, die belooft het
feest op te luisteren. De nog te winnen prijzen

zijn, 4x 75,- euro, en een hoofdprijs t.w.v. 400,-
aan waardebonnen. Alle reden dus om nog even
te gaan sjoppen bij de deelnemende winkeliers.
De deelnemers zijn; Dames- en Herenkapsalon
Amarant, Café De Gekroonde Roskam, Drogisterij
Witmarsum, Cafetaria en pizzeria Otter, Groen-
centrum Witmarsum, Slagerij Ypma, Weidecom
automatisering, Bakkerij De Punt en Ruurd
Menage’s Huishoudelijke artikelen en Gereed-
schappen. 

Het aantal deelnemers zou in het komende jaar
nog wel eens flink kunnen worden uitgebreid.
Waar veel andere dorpen kampen met een sterke
terugloop van neringdoenden, kan men in en om
Witmarsum uitkijken naar een toename van
winkels en dienstverleners. Zo zal er begin
volgend jaar in het pand waar nu de firma  Ruest
is gevestigd, opgedeeld  worden in 3 aparte
units. In een van deze units zal de drogisterij
haar intrek nemen, naast een nieuw makelaars-
kantoor. In de derde zal een vestiging komen
van de SNS-regio-bank. Voorts staat er nog de
opening van een rijwielhandel op stapel, en zal
per 1 januari de supermarkt van Spar Anema
overgaan in een Attent markt. Het vrijkomende
pand waar tot op heden de drogisterij is gehuis-
vest, zal haar oude bestemming (kapsalon) terug
krijgen. Het zal u niet verbazen dat het bestuur
van de ondernemers-vereniging zeer verheugd is
met deze uitbreiding. 
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Eerste prijswinnaars Decemberactie OVW Witmarsum

(foto: Pieter van der Zee)

Witmarsum - Een groot aantal mensen die al
jaren veel tijd hebben gestoken in het begeleiden
van vluchtelingen in onze gemeente was op de
raadsvergadering aanwezig en pleitte voor een
bedrag van € 2400.- per maand voor veertien
mensen, die nog steeds in onze gemeente wachten
op een uitspraak. Het zijn vier gezinnen. De
woningstichting heeft gezorgd dat deze mensen
een dak boven hun hoofd hebben en goedwillende
burgers en instanties hebben er tot nu toe voor
gezorgd dat de mensen te eten hebben. Eigenlijk
hebben ze op dit momnet nergens recht op. De
gemeente heeft tot nu toe een groot bedrag
beschikbaar gesteld. 

Deze 14 mensen, waaronder kinderen beneden
de 12 wachten nog steeds op een uitspraak. Zijn
vallen net niet onder het generaal pardon, het
COA doet niets voor deze mensen in 2009 zal er
een uitspraak moeten komen. Waar deze mensen

tijdens de procedure leven, is voor Den Haag niet
van belang. Voor de vrijwilligers die al jaren alle
ellende meemaken, een hopeloze toestand. Ze zijn
het zo langzamerhand meer dan zat, het gesol
met mensen. Ondanks alle emotionele insprekers
was de raad niet te overtuigen. De FNP kwam
zelfs met een motie, die was ondertekend door
Prowûn, FNP en Hans Haarsma CDA. Hierin
werden de rechten van het kind van de Verenigde
Naties genoemd en deze zijn ook ondertekend door
Nederland. Het mocht allemaal niet baten. De raad
en het college vonden dat het Rijk eindelijk maar
eens zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als
de gemeente weer geld geeft gaan ze in Den Haag
weer achterover leunen en doen niets. 1 januari
2009 is een belangrijke datum voor de mensen,
die wachten op een uitspraak en de vrijwilligers die
deze mensen zoveel mogelijk steunen. Wel blijkt
aan het eind van de discussie dat de raadsleden
de mensen absoluut niet op straat zullen sturen.

Raad Wûnseradiel geeft geen geld aan vluchtelingenwerk

Visie op Makkum
Witmarsum - Aan het begin van de Raads-
vergadering kon Tom Couffreur als voorzitter van
Plaatselijk Belang Makkum een fraai rapport aan
de raad aanbieden. Het is de visie voor Makkum.
Burgemeester Piersma had eens de opmerking
geplaatst, er is helemaal geen visie op Makkum,
doe er iets aan. Dit werd meteen opgepakt en
er werden verschillende avonden in Avondrust
belegd, waar veel inwoners van Makkum hun
mening gaven over datgene wat beter kan in
Makkum. 

In de visie is te lezen dat men de Verzetswijk
eigenlijk te ver van het dorp vindt. Het geeft een
vertekend beeld van de contouren van het dorp
Makkum en is niet mooi door de wijze van bouw.
De straten in Makkum zijn in een miserabele
toestand en hierin zou wel iets verbeterd kunnen
worden. Het zwerfvuil en met name het vuil op
de Makkumer haven is een grote ergernis. Zo
worden heel veel punten aangehaald waarin
verbetering mogelijk is. Het is niet alleen kritiek
op Makkum er staan ook positieve zaken in en
er wordt advies gegeven over bepaalde ontwik-
kelingen. Een instructiebad, wat tevens als slecht-
weer accommodatie dienst moet doen, lijkt van
groot belang. De ijsbaan zou gebruikt kunnen
worden voor woningbouw, maar het is ook moge-
lijk hier asfalt aan te brengen en de baan als extra
parkeer ruimte te gebruiken. Natuurlijk is het ook
mogelijk hier dan een skeeler/skatebaan van te
maken. Het Singeltje wordt niets meegedaan. In
het centrum is voor bewoners te weinig parkeer-
ruimte en de vergunninghouders worden overal
als overlast gezien. Als de auto bij een collega
ondernemer voor de deur gestald wordt, is deze
daar niet blij mee. Zo zijn er leuke plannen voor
nieuwbouw van senioren en starters woningen en
er is een nieuw groep mensen samen de lijmpot
begonnen. Deze zullen er voor zorgen dat alle
verenigingen hun data opgeven en dat er niet
verschillende evenementen op hetzelfde weekend
of dag plaats vinden. Men wil door inventarisatie
van data dit gaan coördineren. Een interessante
visie en nu maar wachten op de acties die op dit
rapport ondernomen worden.

Kerst en
Nieuwjaarswensen
Deze week is de laatste mogelijkheid om op een
eenvoudige manier iedereen fijne Kerstdagen
en  een goed Nieuwjaar toe te wensen, via een
advertentie in de Makkumer belboei. Vorige
week heeft u door middel van een flyer de
informatie hierover kunnen lezen. 

Tot en met vrijdag 19 december is het nog
mogelijk uw advertentie door te bellen naar
Alie Klein 0653740318 of te mailen naar
h.klein31@kpnplanet.nl Ook is het mogelijk om
dit te doen via Theo Adema tel.0515-231401 of
0653542243 e.mail adema.horeca@worldonline.nl

Voor de zakelijke advertenties, die niet van toe-
passing zijn op de Kerst- en Nieuwjaarswensen,
kunnen ondernemers altijd bij Theo Adema
terecht die de advertenties (acquisitie) voor
bedrijven en zaken verzorgt.
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Krystwilledei
Kom gezellig langs 
in onze Pagodetent 

op zaterdag 20 december
Sfeervol en warm 

winters aangekleed
door ZILT en De Binderij

U vindt ons aan de Markt 27
Tot ziens Marjo & Jacoliene

Oudejaars
klaverjassen
op maandag 29 december

bij Café Romano 
inleg 2,50 euro

vol=vol, 
aanmelden bij: 

Janneke tel. 06-1342 3684

Burgerlijke stand 
november

Geboren         
Eric, zv Robert Gerritsma 
& Lolkje Galema te Wons;

Lobke Emma, dv Jetze van der Veen 
& Antoinet G. de Jong te Lollum.

Gehuwd        
Pieter T. Herrema & Hanneke Fennema 
te Witmarsum.

Overleden       
Aaltje Tolsma te Makkum, 82 jaar, 
wv Siebe Sijpersma; 

Pietje Boonstra te Zurich, 94 jaar, 
wv Catharinus Alkema;

Freerkje Burrij te Witmarsum, 85 jaar, 
wv Reimer Wagenaar;

Akke Haitsma te Witmarsum, 85 jaar, 
ev Jacob Ploegstra.

Kerstnachtdienst  
Makkum - Thema "Voorgoed verbonden". Ook
dit jaar wordt traditioneel gehouden, de Kerst-
nachtdienst op woensdag 24 december. Mede-
werking aan deze dienst wordt verzorgd door de
plaatselijke Harmonie "Hallelujah"o.l.v. dirigent
Nynke Jaarsma. Er zullen veel bekende liederen
gezongen worden, o.a. ook een kwartier vooraf-
gaand aan de dienst. Voorganger is ds. Carla
Borgers. De aanvang is om 21.30 uur in de Van
Doniakerk, die aan de buitenkant feeëriek is ver-
licht. De opbrengst van de collecte zal zijn voor
een goed doel,n.l Stichting Kika kinderkanker
vrij. Iedereen is van harte welkom namens,
Oecumene Overleg Makkum. 

Kerstmorgen zang 
door Makkum
Makkum - Op 1e Kerstdag om 06.00 uur
's morgens is vanaf het Plein de start van de
traditionele Kerstzang door Makkum. De zangers
worden begeleid door een aantal muzikanten
van "Hallelujah". Na afloop is er voor een
ieder warme chocolademelk en kerstbrood in
"Avondrust". 

Wil jij/u dit unieke gebeuren ook eens mee
beleven, allen zijn van harte welkom jong en
oud. Sluit u aan bij de stoet.  Doe mee en laat de
kerstliederen klinken.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Yellow Cab na na 25 jaar voor één keer terug

Makkum - Begin jaren ‘80. Bands als Tør en
Badge bepalen het beeld van muzikaal Makkum.
Totdat op koninginnedag 1984 een nieuwe telg
in de Makkumer muziekhistorie zich aandient in
de feesttent: Yellow Cab. Op dat moment een zes-
koppige formatie bestaande uit Tjerk Bruinsma
(zang), Silvester Draaier (bas), Adriaan Stam
(gitaar), Oege Pieters (gitaar), Roel van Dekken
(drums) en Werner Rinia (gitaar). Allemaal juni-
oren in de muziek, allemaal jong en onervaren,
naïef, maar vastbesloten de beste band van de
wereld te zijn. 

Met geleende instrumenten betreden ze het podium
dat die avond eigenlijk het domein is van Tør, maar
omdat de jongens van Yellow Cab nog volslagen
onbekend zijn zien de ervaren mannen van Tør
er geen bezwaar in om deze prille band een kans te
geven. En die wordt ten volle benut. Vijf nummers
lang geeft Yellow Cab alles wat ze heeft, hoewel
de bandleden in variërende staat van dronkenschap
verkeren; die middag was er autocross en dan kun
je nu eenmaal niet droogstaan.

Makkumer muziekgoeroe Arie Kuipers heeft voor
Yellow Cab veel betekend. Kwam regelmatig
coachen, legde uit wat Whisky is en wat groupies
zijn en kunnen, was een inspirator en beleefde
het nodige plezier aan deze jonge honden. Erg lang
heeft de band niet bestaan; begonnen in 1983,
eerste optreden in 1984, daarna kroegen onveilig
maken tot ongeveer 1986. Twee maal op het vlot
Oege Brio (de Makkumer Sterke Jerke) in het
Vallaat gespeeld op oudejaarsnacht (waarbij de
2e keer het vlot bijna zonk), het Makkumer Beach
Festival meerdere malen tot een echt feest
gemaakt en meer dan 1 keer lopend naar huis
teruggekeerd in het holst van de nacht (bijvoor-
beeld van Bolsward naar Makkum). Voeg daarbij
de fancy fairs, de tuinfeesten, optredens IN de

Saloon, koppel dat bonte geheel aan begin jaren
‘80 en je hebt een gouden tijd. Totdat ieder
bandlid zijns weegs ging; opleidingen werden
voltooid, banen riepen.

De toen nog Makkumer Courant besteedde een
paginagroot artikel aan het afscheid van de
band. Maar van een echt afscheid is het nooit
gekomen; Tjerk, Roel en Werner spelen nog
steeds samen in Gaivs en Aloha. Oege houdt
zich op YouTube bezig met muziek en is zich
gaan verdiepen in licht en geluid, Adriaan speelt
weliswaar niet veel meer maar is dubbel en
dwars liefhebber van muziek en Silvester.... Ja,
die heeft echt afscheid genomen. Dat bleek toen
de jongens van toen voor hun 25-jarig jubileum
een optreden in Café De Zwaan wilden organi-
seren. Oege de gitaar uit het vet gehaald, de
GAIVS-mannen het repertoire opgepoetst en er
helemaal klaar voor. Helaas, Sil wil niet meer.
Voor hem is het rock ‘n roll boek dicht.
Gelukkig zijn er meer bassisten met een korte
naam die begint met een ‘S’. Sake Kuipers,
notabene de bassist van Tør (en toevallig ook
van GAIVS) wilde wel invallen. En omdat het
voorprogramma toch Gaivs is, bleef gitarist
Jan van der Wal ook maar bij de repetities van
Yellow Cab hangen.

Dus het gaat door: zaterdag 20 december a.s. in
De Zwaan in Makkum, 25 jaar na de eerste voor-
zichtige stappen in de muziek, komt Yellow Cab
terug met een avondvullend programma. Nog net
zo slecht als vroeger, en nog net zo leuk. Voeg
daarbij de unieke videofragmenten die uit het
archief zijn geplukt en die op groot scherm
gedraaid gaan worden (Jij kan er ook op
staan!!!) en je avond kan niet meer stuk. Dus
trek (of hou) je jaren ‘80 kleren aan en kom!
Entree is gratis, aanvang is 21.30 uur.
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Sint & Kerst - November & December Actie 2008

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint

en Kerst maanden November-December 2008, diverse acties op touw worden gezet. 

PuzzelActie

Van 12 november t/m 17 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei,

doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie,

aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2008, worden

besteed. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er nu wekelijks één prijs worden

getrokken. Het is nu een weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de

juiste inzendingen wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan

uit waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden

gesteld. De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. Op 14 januari

worden de prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr. 44700, 88754 ZZX MMAKKUM. 

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de

PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw ooplossing mmoet oop mmaandagochtend vvoor 111.00 uuur bbij oons bbinnen zzijn.

Prijsvraag vvan ddeze wweek:

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart

blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

De oplossing van de 4e "Spreuk van de Week" in Belboei nr. 1266 is: 
"Voor dde KKerstman ggeen rrecessie oop dde ttiende KKrystwilledeï iin ssuccessie."

En is gewonnen door: W. MMiedema, WWeersterweg 337, 88747 NNR  WWONS.

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 66 // BBelboei nno. 11268)
Los ddeze wweek uuw pprijsvraag oop een sstuur uuw ooplossing nnaar;
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr.  44700 88754 ZZX MMAKKUM.
Gaarne ddit uuitknippen een oopsturen bbvb oonze ddank PPuzzelActie ccommissie vvan dde OO.V.M.  
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Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,     2003 € 16950,-
VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm     2006 € 16950,-
Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm 2005 € 13950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005 € 13950,-
VW Bora Tdi,comfortl,104dkm       2003 € 11950,-
Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm 2006 € 11450,-
VW Golf V 1.4-16v,zilver,53dkm  2004 € 9950,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart 2003 € 9950,-

Mitsubishi Spacestar 1.6i,58dkm   2004 € 9950,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm 2005 € 9950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004 € 9950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003 € 8450,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm  2005 € 8450,-
Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm  2000 € 5950,-
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c  2000 € 4850,-

VW Golf V 1.4-16v  
trendline5drs,zilvermetallic
cpv+afst.bediening
cruisecontrol,radio-cd
trekhaak,nw type  
53 dkm  bj 2004
Nu €€ 9.950,-

uniGar Horjus

Koop in december bij ons een occasion. En win het aankoop bedrag terug !!
Tank, en win bij ons het tankbedrag terug!!

Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl

Mijn geliefd(e) Friesland
Sinds bijna 40 jaar kom ik telkens weer naar
Friesland. Naar het land waar water, land en mensen
nog een eenheid vormen. Vaak, zoals bij verliefden
gebruikelijk is, heb ik me als een bezetene gedragen.
Bijna in een roes heb ik ́ s zomers, vrijdag na vrijdag,
aan hetzelfde ritueel deelgenomen. Vrijdagmiddag,
het liefst nog voor 4 uur, hup in de auto, de snelweg
op bij Kreuz Düsseldorf. De rechtervoet op het gas-
pedaal, tot de bodem ingetrapt, in volle vaart richting
Nijmegen. Ik wist goed wat ik deed (en iedereen kan
dat begrijpen), ik had haast! Zondagavond moest
ik al weer terug. Er was geen tijd te verliezen, ik
moest mijn geliefde, mijn Friesland bezoeken, ze
wachtte op mij. Bij de grensovergang Nijmegen
heb ik dan mijn tempo gematigd want de politie
houdt niet van geintjes. Maar nog steeds was ik bang
te laat te komen. Er waren ook nog gevaren te over-
winnen, de gevreesde knooppunten Arnhem en
Apeldoorn. Had ik die overwonnen, zoals een ridder
het toernooi, dan kwam de echte uitdaging: de stalen
brug bij Kampen. File kilometerlang. Hier heb ik
vele uren van mijn leven doorgebracht. Eerst heb
ik me geërgerd dat het niet opschoot. Daarna, toen
de Friese mentaliteit bij mij doorbrak, heb ik het
blijmoedig verdragen. Tenslotte heb ik de tijd in de
file voor Kampen gebruikt om mijn boterham (die
ik ´s middags nog niet gegeten had) in alle rust op
te eten. Vandaag, wanneer ik Kampen voorbijraas,
denk ik bijna met weemoed aan die tijd.

Sinds een poosje denk ik erover een huis in Fries-
land te kopen, waarin ik, wanneer ik met pensioen
ben, een deel van de tijd wil wonen. Helaas waart
sinds jaren het angelsaksische virus (oftewel blinde
hebzucht, iedereen licht iedereen op, puur Amerikaans
Kapitalisme) in Friesland rond. Jaren geleden werd
er nog in guldens gerekend. Toen de gulden euro
werd, werden de prijzen opgedreven, 1 gulden werd
ineens 1,50 euro. Bijzonder slimme mensen maakten
zelfs van 1 gulden meteen maar 2 euro. De onroerend-
goed-luchtbel, die in Amerika al geknapt is en in
Engeland op knappen staat zal binnenkort ook mijn
Friesland bereiken. Maar ik ben niet bang. Mijn
Friezen, als oergermaans volk, die niet alleen dap-
pere krijgers waren (dat weten vandaag niet velen)
ook goede kooplui. Zoals modder in de goot weg-
loopt, zo zal ook dit virus verdwijnen want de
mensen in Friesland zijn sterk genoeg om zo’n
ziekte te overwinnen. 

Van harte uw
Uwe A. B. (Kleinzoon van een Oostfries)

* Dit artikel ontvingen wij van  Mieke Smeyers, die
schrijft: ”ik werk in Duitsland in een fysiotherapie-
praktijk. Een van mijn patiënten heeft me gevraagd
bovenstaande artikeltje te willen schrijven voor
plaatsing in de Makkumer Belboei”.
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Bekendmaking 
minimaregelingen

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend dat:
Het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân in zijn vergadering
van 3 december 2008 hebben vastgesteld de volgende regelingen:

-de Regeling categorale bijstandsverlening duurzame gebruiksgoederen 
voor 65+ voor 2009 en

-de Regeling chronisch zieken en gehandicapten 2009

Deze regelingen treden met ingang van 1 januari in werking. De regelingen liggen vanaf 20
december gedurende 2 weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis,
Arumerweg 53 te Witmarsum.
Iedereen kan tegen betaling van het bedrag aan leges een afschrift ontvangen.

. .

. .

Bespaar 50% op warm water
Wilt u ook 50% op uw kosten voor warm water bespa-
ren? Investeer dan nu in een zonneboiler en maak
gebruik van subsidie. "Hoe kan ik thuis energie
besparen?" De installatiebedrijven en gemeenten in
Noord- en Zuidwest-Fryslân willen u daar bij helpen!
Een zonneboiler is een betrouwbaar, comfortabel en
gemakkelijk toepasbaar systeem. Met de installatie
van een zonneboiler kunt u de helft van uw energie-
kosten voor warm water besparen. Op uw dak (oriën-
tatie tussen Zuid-Oost en Zuid-West) geïnstalleerde
zonnecollectoren halen warmte uit de zon en verwarmen
daarmee water in een boiler. De grootte van de zonne-
collector bepaalt hoeveel warm water het systeem kan
leveren. Een standaard zonneboiler heeft een collector
van ongeveer 3 m2. Als het water in de boiler niet vol-
doende is opgewarmd, bijvoorbeeld op minder zonnige
dagen, dan stookt een naverwarmer (cv ketel) bij. Een
zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwar-
mingsketel, dat niet kan worden gebruikt voor de ver-
warming van uw woning. De gemeenten Het Bildt,
Bolsward, Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel,
Nijefurd en Wûnseradiel hebben samen met de woning-
corporaties het afgelopen jaar een aantal informatie-
marken en themabijeenkomsten over energiebesparing
georganiseerd. Deze actie zonneboilers sluit aan bij
dit initiatief. Welk type zonneboiler voor u geschikt is,
hangt af van het aantal personen in uw huishouden, de
hoeveelheid water die u dagelijks gebruikt en de
beschikbare ruimte voor de boiler. De levensduur van
een zonneboiler is ongeveer twintig jaar. Uw installateur
kan u hierbij adviseren en weet welke systemen voor
subsidie in aanmerking komen. Op de plek waar de
zonneboiler wordt geplaatst, moeten de volgende voor-
zieningen aanwezig zijn: aansluiting op het koude en
warme waterleidingnet voor het tapwater in huis en,
cv ketel voor de naverwarming, afhankelijk van het
systeem, een waterafvoer. Verder moet er een stopcontact
zijn voor de elektrische aansluiting van de pomp. Met
een zonneboiler bespaart u aanzienlijk op uw energie-
rekening. Een zonneboiler met een collectoroppervlak
van 2,7 m2 bespaart ongeveer 50% van de energie die
nodig is voor het gebruik van warm water. Dat is circa
150-200 m3 aardgas per jaar!

De subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande
woningen is voor particuliere woningbezitters in
Nederland. De woning, waar de zonneboiler wordt
geïnstalleerd, moet opgeleverd zijn vóór 1 januari 2008.
Voor de meest gangbare zonneboilers in Nederland is
een subsidie te verwachten van ongeveer 720 euro. De
definitieve hoogte van de subsidie voor een zonneboiler
hangt af van de hoeveelheid warmte die de zonne-
collector jaarlijks opvangt om water mee te verwarmen
uitgedrukt in GJ.  Om voor de subsidie in aanmerking te
komen, gelden enkele voorwaarden. De goedgekeurde
systemen staan op een productenlijst, deze lijst wordt
nog steeds aangevuld. Ook moet de zonneboiler binnen
zes maanden na toekenning van de subsidie zijn geïn-
stalleerd. U kunt subsidie alleen aanvragen met een
speciaal aanvraagformulier, die via www.senternovem.nl/
duurzamewarmte te verkrijgen valt. De subsidie is
beperkt tot een maximaal bedrag per jaar. Hiervoor
geldt op = op!

Meer informatie?
- Bij uw installateur aangeven in de advertentie.
- Zie voor informatie over zonneboilers: 

www.senternovem.nl/duurzameenergie/
DE-technieken/Zonneboilers/

- Voor meer informatie over de subsidieregeling:
www.senternovem.nl/duurzamewarmte

- Benieuwd of u een bouwvergunning nodig heeft  
voorplaatsing van een zonneboiler? 
Vraag het na bij uw gemeente!

Dit project wordt naast de genoemde partijen financieel
ondersteund door de provincie Fryslân en de Europese
Unie, het Leader+ programma.
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Voetbalprogramma
VV Makkum competitie
zaterdag 20 december

junioren
Terschelling B1 - Makkum B1            14.00 uur

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Zaterdag 13 en zondag 14 december
werd er in Sneek een selectiewedstrijd gehouden
voor de klassen M en Z. In de klasse M2 ging de
4e prijs naar Anna Goinga met Whisper met 183
punten 1 winstpunt. Martina Bos kwam met Hinne
uit in de klasse M1 en won de 2e prijs met 191 pun-
ten 1 winstpunt. 

In Middenmeer werd een dressuurwedstrijd gehouden
voor alleen Friese paarden. In de klasse B kwam
Annemrie Wietsma met Schelte-Evert K aan de start
en won in de 1e proef de 1e prijs met 198 punten
en in de 2e proef de 2e prijs met 191 punten samen
dus goed voor 3 winstpunten. Corinne Huizinga
kwam met Mirthe in de klasse L1 uit en won in
de 1e proef de 2e prijs met 192 punten. Louise
Nieuwenhuis kwam uit in de klasse L2 met Maaike
Yke  fan Lutke Peinjum en reed een winstpunt in
beide proeven met 180 en 183  punten goed voor 2
winstpunten. 

In Cornwerd werd er een ponywedstrijd gehouden.
In de klasse B cat.C kwam Muriël Stienstra aan de
start met Rozenlaan’s Daisy en won de 1e prijs met
193 punten 1 winstpunt. Met Bettenakkers Brenda
won zij de 1e prijs in de klasse B cat.E met 186
punten 1 winstpunt.

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 13 december werd er te
Hatzum een onderlinge wedstrijd gehouden voor
paarden van 3 regionale clubs, De Donia’s, De
Poptaruiters en De Waardruiters. Alice Bakker
startte Livius in de klasse L-1. De eerste proef won
ze met 187 punten de 3e prijs, de tweede proef
won ze met 189 punten de 1e prijs. Beide proeven
leverden haar een winstpunt op. Wietske Visser
startte met Sylke in de klasse L-2. Haar eerste
proef werd beloond met 200 punten en de tweede
proef met 195 punten. Dit resultaat was goed voor
2 maal de 1e prijs en in totaal 4 winstpunten. Jacob
van der Heide startte met Renardeau in de klasse
Z-1. Zijn 2e proef werd beloond met 205 punten.
Dit was goed voor een winstpunt en de 1e prijs.

Zondag werd in Cornwerd door de Waardruiters
een wedstrijd voor pony’s georganiseerd. Lydia
van Emmen nam met Celon deel in de klasse B-
dressuur. Met 189 punten won zij de 5e prijs en
verdiende een winstpunt. Het laatste gold ook voor
Miriam Kadijk, zij behaalde een score van 185
punten. Daarnaast waren er drie winnaars in de Bixie
wedstrijd. Yara de Vries startte  in de categorie B-1,
zij won met haar pony Speedy de 2e prijs. Ilse
Koornstra startte in de categorie A en won de 2e
prijs met haar pony Bonnie. Iris Ypma startte in de
categorie AA met haar pony Smoky en ook zij won
de 2e prijs.

zaterdag 20 december van 16.00 tot 20.00 uur

Krystwilledei 
in het centrum van Makkum
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Vrijstaande, vrijwel geheel verbouwde 
en verrassend ruime gezellige woning,
gelegen in de dorpskern met diepe tuin
(ZO). Goed onderhouden, totaal 345 m²
eigen grond. Ind.: entree/gang, keuken
v.v. inbouwapp., woonkamer met eethoek
en zitgedeelte, hal met buitendeur en 
toilet. 1e Verd.: overloop, badkamer v.v.
2e toilet, wastafel en douche, slaapkamer
en grote bergruimte (2e slaapkamer
mogelijk).

Vraagprijs € 168.500,- k.k.

Uitstekend onderhouden tussenwoning
met houten berging en royale tuin (O),
gelegen in rustige straat nabij het 
centrum op 174 m² eigen grond. 
De woning is vrijwel geheel v.v. kunststof
kozijnen met dubbel glas. Indeling:
entree/gang, badkamer v.v. toilet, 
wastafel en douche, doorzonkamer,
keuken met provisiekelder, bijkeuken met
c.v.-combiketel en buitendeur. 1e Verd.:
overloop en 4 slaapkamers.

Vraagprijs € 134.000,- k.k.

Op levendige locatie aan de haven 
ligt deze karakteristieke vrijstaande
dijkwoning, met uitzicht over de haven 
en het natuurgebied. Eigen grond 187 m²,
beschermd dorpsgezicht. Ind. oa: 
woonkamer met schouw, bijkeuken, 
woonkeuken, inpandige berging met 
buitendeur, badkamer in aanbouw, 
kamer met uitzicht haven, 3 slaapkamers,
bergzolder. Verwarming middels 
gaskachels. Beschutte plaats met schuur.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

GEZIEN OP TV-MAKELAAR! 
Deze zeer grote, gedateerde halfvrijstaande 
woning (jaren '20) met royale tuin ligt in 
het centrum en was te zien in de uitzending
van de TV-makelaar van 4 november jl.
Heeft u deze uitzending gemist of wilt u
weten hoe deze woning eruit ziet, kijk op
www.rtlgemist.nl en zoek naar de 
uitzending van TV-makelaar van 4-11-2008.
Uiteraard kunt u ook ons bellen voor een
bezichtigingsafspraak.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

MMaakkkkuumm,, WWoorrkkuummeerrddiijjkk 33MMaakkkkuumm,, KKooffssttrraaaatt 1144

GEZIEN OP TV-MAKELAAR! 
Deze in centrum gelegen sfeervolle, moderne 
en luxe maisonnette (bovenwoning, 2006)
met dakterras (Z) was te zien in de
uitzending van de TV-makelaar van
4 november jl. Heeft u deze uitzending
gemist of wilt u weten hoe deze woning
eruit ziet, kijk op www.rtlgemist.nl en
zoek naar de uitzending van TV-makelaar
van 4-11-2008. Uiteraard kunt u ook ons
bellen voor een bezichtigingsafspraak.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

GGaaaasstt,, BBuurreenn 2211

MMaakkkkuumm,, BBlleeeekkssttrraaaatt 44MMaakkkkuumm,, KKeerrkkssttrraaaatt 22bb

De TV Makelaar van Makkum

Het zal u misschien niet zijn ontgaan: Arnold Walinga van Kingma & Walinga makelaars 
was onlangs te zien in het populaire RTL-programma de TV Makelaar. Hij begeleidde in dit 
programma een huizenzoekster bij de bezichtiging van drie woningen in Makkum. 
We kregen naar aanleiding van deze uitzending talloze leuke reacties binnen. 

Natuurlijk kunt ook u gebruikmaken van de diensten van deze regionale 'TV Makelaar'. 
Hij geeft u graag advies bij de aan- of verkoop van een woning, ook als er geen tv-camera's 
aanwezig zijn. Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak naar onze vestiging
in Makkum: tel. (0515) 233 664 of Sneek: tel. (0515) 58 10 20.
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Gezichtsbehandeling
(reiniging, peeling, massage en masker)

voor €€ 22.50

Tip voor de feestdagen:
cadeaubonnen vanaf € 8.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Kerstmis 1774
Er was eens een klein Makkums meisje. Ze woon-
de in een eenvoudig huisje nabij de haven. Op
een donkere decemberochtend werd Elisa vroeg
wakker. Ze klom zachtjes uit de bedstee en ging
in de kamer op de grond zitten. Haar broertjes en
zusjes sliepen door. ”Help, God, help, ik ga dood,
ik kan niet meer,” jammerde haar moeder vanuit
haar bedstee. Elisa deed het gordijn open en schrok:
moeder lag te kwijlen en te beven. Haar holle
ogen draaiden vreemd in de rondte. Toch stond
ze op  en wankelde ze naar de kachel. ”Dit zijn
de laatste houtjes, Elisa!”
In het schijnsel van de vlammen zag moeder er
nog angstaanjagender uit. Haar holle ogen, haar
bijna tandenloze mond en haar gele huid deden
spookachtig aan. ”Nu is het morgen ook nog
Kerstmis. Wat hebben wij? Wat hebben wij? Niks
meer, helemaal niks, ik ben ziek ik ben dood, haal
Hendrick, haal Hendrick Sprengers! Elisa rende
op haar klompen naar het huis van de buurman.
”Mijn moeder gaat dood, help!”
Moeder werd naar het gasthuis gebracht. De zeven
kinderen moesten naar de stad. Urenlang liepen ze
onder leiding van buurman Hendrick door het land.
Uiteindelijk belandden ze in Bolsward, bij het
weeshuis in de Kerkstraat. ”Mocht vrouw Eisinga
nog leven, dan kom ik ze weer halen,” zei Hendrick
schor. De kinderen kregen andere kleren aan,
weeskleren. ‘s Avonds huilde Elisa zich in slaap.
Het witte koude laken voelde vreemd aan. Ze
miste de bedstee, ze miste moeder. De volgende
morgen om zeven uur werden de kinderen geboend
en geschrobd. Elisa moest pap eten. Elisa moest
bidden, stilzitten, liederen leren. Ze was wees,
ze was alleen.

December 2008
Vorige week was ik in de gezellige bibliotheek
van Bolsward. Een oud vrouwtje bracht een doos
met boeken binnen. ”Ach, meneer wilt u even
helpen?” Ik zette de doos op tafel. ”Dank u wel
hoor,” mompelde de frêle dame. Achterin een oude
stoffige bijbel vond ik een brief, geschreven
door ene Elisa Eisinga. Gaarne laat ik u kennis-
maken met het lief en leed van een jonge vrouw,
die in 1774 wanhopig een brief schreef aan de
beeltenis van Maria, de lieve vrouwe van Seven-
wouden. 

Later zal het anders zijn...............
Aan onze lieve vrouwe van Sevenwouden, te
Boalsert. Help mij vrouwe..................
Op mijn achttiende jaar was ik voor het eerst de
bruid. Hij droeg me over de drempel, helaas
waren we te moe om van elkaar te genieten, de
volgende dag zouden we naar de heide gaan,
het werd de hof van Floris en Greetje, ik was
wederom de weg kwijt, Hendrik trouwens ook.
Ik had Hendrik ontmoet tijdens een voorlees-
avond. Hij was rijk en voornaam; ik mocht de
avond bezoeken van de zuster. De volgende dag
zou ik het weeshuis moeten verlaten, vanaf mijn
veertiende levensjaar had ik er gewerkt. Over-
dag deed ik het huishouden en ‘s avonds las ik
boeken. Van zuster Anna had ik lezen geleerd.
”Wie zijt gij , vrouwe, gij zijt zo schoon. Wilt gij
mij een kind schenken, wilt gij uwe leven met mij
delen, gij schone zoete maagd! ”Lieve vrouwe
het kindeke is er nooit gekomen. Ik, een mooie

volle vrouw, kon geen kinderen krijgen, had de
chirurgijn gezegd. Ik zou niet meer kunnen beval-
len, voeden en kneuteren. Mijn periode ‘jonge
vrouw’ was ineens voorbij.
Zo begon mijn huwelijk met Hendrik, de knappe
zoon van Joris en Adelheid, hij vroeg: ”Dochter
van Adelbert en Willemijn, wilt gij met mij de
sponde delen? Wilt gij voortgaan langs volle
manen? Ofschoon u van nederige komaf bent,
zal ik u mijn familie tonen, u wordt deelgenoot
van onze historie. Uw schoonheid vergoedt alles.
Men neemt mij deze stap zeer kwalijk, maar ik
trotseer de toorn, ik, Hendrik van Rijckevorsel,
kies voor de liefde, ik neem u tot mijn vrouw,
zolang ik leef. Amen! ”Enkele jaren nadien keerde
mijn Hendrik niet weder. Hij zou voor zaken
naar Münster reizen.
Ik heb jaren op zijn terugkeer gewacht. Ik voelde
me opnieuw wees, opnieuw alleen. Ik voel nu nog
de liefdesbrand in mijn ziel, mijn Hendrik waar
zijt gij, waar zijt gij, koopman der liefde, ridder
van de lust?
Keer weder aan mijn zijde, ik zal u hoeden, ik
breng u troost en vrede; moge uw diepe liefde
met mijn warmte getooid worden, in de nacht der
nachten, wanneer de herfst overgaat in de winter,
wanneer het vuur van ons aan de mensheid
getoond wordt, in de langste decembernacht zal
ik u aanspreken met de woorden: ”Gij zijt mij,
verschoon mij, vol overgave zal ik boeten, noch-
tans zal ik de uwe blijven en uwe zonden draag
ik u nimmer na.
Gisteren bracht een bode de droeve tijding dat
Hendrik nimmer op zijn afspraak in Münster is
verschenen. Vanmiddag zag ik de familie Van
Rijckevorsel ter kerke gaan. Ze gunden mij geen
blik waardig. Ik werd verstoten, ik zou nooit een
van hen zijn. Ik verlangde naar het huisje nabij
de haven. Ik hoor nog de stem van mijn vader:
”Kerstmis is voor de rijken, mijn kind. Kom, bij
het vuur en warm je aan de vlammen. Later zal het
anders zijn!” Ik schreide en zat aan het venster. 

Gegroet lieve vrouwe. 
In nederigheid vraag ik uwe liefde en uwe raad

Elisa Eisinga Boalsert, december 1774

Dirk Smoor

Elisa Eisinga, of het verloren weeskind

* Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden te Bolsward.
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

Wûnsstelling 25
MAKKUM

Riante woning met 
garage en slaap- en 

badkamer op begane
grond. Aan vaarwater

gelegen.

Vraagprijs:
€ 429.000,00 k.k.

afwezig van
maandag 22 december

t/m vrijdag 26 december

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten 
v.a. 29 december a.s. 
t/m 4 januari 2009

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

De Fryslannen
Earste eksimplaar boek De Fryslannen
foar Kommissaries fan é Kenininginne
John Jorritsma

Ljouwert - Yn it Provinsjehûs yn Ljouwert krige
Kommissaris fan 'e Keninginne John Jorritsma
moandei 15 desimber it earste eksimplaar fan it boek
De Fryslannen út hannen fan dr. mr. Roel Kaastra,
foarsitter fan de Fryske Rie. It boek De Fryslannen
jout in oersjoch fan Fryske skiednis, taal en kultuer
yn Fryslân en Ostfriesland en Noardfryslân yn
Dútslân. It hat fjouwer haadstikken, dy't skreaun binne
troch Piet Hemminga (Westerlauwersk Fryslân),
Hajo van Lengen (East-Fryslân) en Thomas Steensen
(in ynliedend haadstik en in haadstik oer Noard-
Fryslân). It boek is rynsk yllustrearre en is ornearre
foar it 'grutte publyk'. Fansels komt ús 'eigen' Fryslân
oan bar, mar men komt ek op in noflike wize yn 'e
kunde mei 'de oare Friezen',harren lân, taal en kultuer
en mei ús mienskiplike skiednis. It grutste part fan
it boek is oerset troch Sytze T. Hiemstra, dy't ek de
einredaksje hân hat. In lytser part troch frou Gosta
Jellema. As ekstra is in nije geografyske kaart
tafoege, makke troch Kerst Huisman.

It boek is in oersetting fan Die Frieslande, dat yn
2006 yn it Dútsk útjûn is troch de Interfriesische
Rat/Ynterfryske Rie yn 'e mande mei it Nordfriisk
Instituut en beslacht sa'n 130 siden. Jorritsma neam-
de it boek 'zeer interessant',  'een standaardwerk' en
'ik zou het iedereen willen aanbevelen', mar ek
'iedereen zou het moeten kunnen lezen'. Dêrom
frege er de Afûk en de Fryske Rie om ek nei te tinken
oer in oersetting fan it boek yn it Nederlânsk. 

De Fryslannen wurdt útjûn troch de Afûk yn 'e mande
mei de Fryske Rie en is fan 16 desimber 2008 ôf te
keap yn de Fryske boekhannels foar € 17,50.



Donker eiken kaas/brood kast, erg mooi, twee deuren
twee laden, kast bestaat uit twee delen, afm. H 190,
B 150, D. 44 cm, planken 36 cm, € 150.-; Donker
eiken TV kastje, afm. H 70 x B 45 x 80, € 25.-,
tel. 0517-532099 / 06-27374840

Gezellig voor de kerstdagen: Glazen windlichten zijn
net glazen, maar dan 30 cm hoog met matte poot
€ 7,50; Voor wie nog geen kerstboom heeft: Een
kunstkerstboom € 10.-; En om heerlijk zittend de
feestdagen door te komen: een zgn. rookstoel uit de
jaren 50, donkerbruin hout met groene kussens € 50.-
tel. 0515-232272

31 Penningen (zilveren munten) uit de 2e Wereld-
oorlog, tel. 0515-233253

Leren zwarte Herenjas,mt 58 3/4 mooie jas, afrits-
bare grijze kraag, knoop + ritssluiting, € 40.-;
Monitor 17 inch. printer Canon, S 300 Scanjet HP
3500 C  werkt allemaal nog prima, tel. 0517-532099
/06-27374840

Voor de handige sleutelaar: leuke Peugeot brommer
op nieuw gespoten, nieuwe voorrem motor nage-
keken, nieuwe V-snaar met veel reserve onderdelen
€ 75.-, tel. 0517-532136

Muntenalbum, moet je zien, 10 cent 1914; Verder
nog op zolder elektra draad, bruin/zwart en aarde;
Deurdrangers verpakt in doos,voor de klusser en
gereedschap + de nodige spijkers en schroefjes, bel
en kom kijken! Tel. 0517-532099/06-27374840

Ronde glasplaat diameter 90 cm (donkergetinte kleur),
tel. 0517-579599

pag. 20 MAKKUMER BELBOEI - 17 december 2008

Zoekertje
TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

ZORGVERZEKERING 2009: VANAF €€ 84,60 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basis verzekering vanaf € 84,60 per maand;
- Aanvullende verzekering vanaf € 8,42 per maand;
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 10,16 per maand;

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding; - Vlotte afhandeling declaratie;
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding; - Wachtlijstbemiddeling;
- Orthodontie tot 100% vergoeding; - Gegarandeerde acceptatie;
- Alternatieve geneeswijzen tot 100% vergoeding;

Collectiviteitskorting op aanvraag.

Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met GROS financiële partners. Onze medewerkers adviseren u graag.

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

www.grosfp.nl

Hotel-Café-Restaurant  ”De Steenen Man”
Caspar de Roblesdijk 26, 8751 TJ Zurich Telefoon 0517-579282
info@hotelsteenenman.nl                   www.hotelsteenenman.nl

Zaterdag 20 december a.s.

LOADED DICE
Rock,roll & rockabilly!

Aanvang 22.00 uur – Entree € 7,50


