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Nieuwjaarsconcert
”De Skùmkoppen”

4 8 10

DES maakt goede
start voor Friesche
Kampioenschappen

23e Open
Makkumer
Wintertrimloop
weer groot succes 

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Gaat Hopman Simon Tromp nu echt met pensioen
nu hij 65 is geworden.......

Makkum - De enige hopman die Makkum rijk is,
dat is Simon Tromp afgelopen vrijdag heeft hij
dan wel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt,
maar gaat hier althans bij de Scouting nog geen
gebruik van maken. Simon Tromp startte zijn
scouting carriére  bij Scouting Burdine al in het
prille begin. Toen hier in Makkum het idee werd
opgevat om een scoutinggroep op te richten
zorgde zijn verleden met de Scouting in Hoorn
(vanaf zijn 3e jaar) ervoor dat hij uitgenodigd
werd om eens te komen vertellen wat scouting
nu eigenlijk inhield. Voordat Simon naar deze
informatie avond ging, is hij nog gewaarschuwd
door zijn vrouw Bep. ”Kijk nou uit, want voor-
dat je er erg in hebt, ben je gestrikt voor iets.”
Dit viel volgens Simon wel wat mee, hij zou
alleen maar wat informatie komen geven. Toen
hij die avond weer thuiskwam en Bep hem gelijk
vroeg wat hij geworden was, moest Simon schoor-
voetend toegeven dat hij Hopman geworden
was. Hierna begon een turbulent scoutingleven.
Bij de vele activiteiten en gebeurtenissen was
Simon betrokken.Uiteraard is Makkum inmiddels
vele inwoners rijker die in het verleden van
Scouting Burdine iets betekent hebben, lid zijn
geweest, zeer actief betrokken zijn geweest bij
diverse activiteiten, etc, etc. Simon mag bij zeer
veel van deze activiteiten gezien worden als
motivator en motor hierachter.

Nu 23 jaar later is Scouting Burdine Makkum een
bruisende vereniging in een net zo’n bruisende
maatschappij. Hopman Simon Tromp is dus al-
weer 23 jaar actief bezig binnen deze groep.
Afgelopen vrijdag is Simon 65 jaar geworden en
dit moest natuurlijk wel een beetje gevierd
worden. Toen hij 50 jaar werd, is ook de hele groep
langs geweest en die zijn toen ook allemaal
binnen geweest bij Simon thuis. Nu, bij zijn 65e
verjaardag wilden we hem dit niet aandoen en
daarom is wel de hele groep langs geweest om
hem te feliciteren, maar deze keer zijn ze buiten
gebleven. Rond half acht kwam de hele groep
met waxine lichtjes voor zijn deur staan om voor
hem te zingen en de groepsyell een paar keer
luidkeels te schreeuwen. In de tuin van Simon
en Bep stond een mooi bouwwerk met daarop een
spandoek met de tekst ; ”Old scouts never die”
Na deze felicitatie was er nog warme chocomel
en cake voor alle leden van de Scoutinggroep.
Tot slot werd Simon nog, namens de hele groep,
een mooie taart aangeboden met daarop een foto
van hemzelf en een bos bloemen.Voorlopig gaat
er nog genoeg gebeuren waarbij de steun van
Simon onontbeerlijk is, dus voorlopig zal hij nog
niet worden losgelaten door de groep. 

De leiding, leden en bestuur 
Scouting Burdine Makkum.

Makkum - Eind vorig jaar heeft u als lezer een
euro-acceptgiro ontvangen, waarop u een bedrag
kon storten voor het voort laten bestaan van de
Makkumer Belboei. U heeft hier al massaal op
gereageerd, waarvoor hartelijk dank. Mocht u
denken ik ben het vergeten, dat is ook geen
probleem, dit kan ook nu nog. De bijdrage kan
gestort worden op rekening 34.06.54.465 t.n.v.

Makkumer Belboei. Alvast hartelijk dank!
Er kwam van de Postbank een acceptgiro terug
die niet in behandeling kon worden genomen,
omdat alle gegevens niet juist waren ingevuld,
dit betreft het gironummer 2023014. Verzoeke
nogmaals dit opnieuw te verzenden, of  kontact
op te nemen met de administratie, mevrouw
Corrie Koornstra, tel. 0515 - 231778.

Bedankt voor uw vrijwillige bijdrage
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 23 januari 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 
tot 16.30 uur soos in het restaurant

Makkum - Café De Zwaan 19.30 uur
Jaarvergadering IJsvereniging Makkum

zaterdag 24 januari
Makkum - Sporthal 9.00 uur 
Z.W.H. zaalvoetbaltoernooi

Makkum - Sporthal 194.00 uur 
K.V. Exmorra

Makkum - Sporthal 19.00 uur 
S.L.S. zaalvoetbaltoernooi

Easterein - Kafé Bergsma 22.00 uur 
Vangrail

Makkum - k.c. Het Anker 20.00 uur 
Buurtver. ”Trye yn ien” organiseert Bingo-avond

Ferwoude - Dorpshuis de Djippert 21.30 uur
Top 100 band M & Rules

zondag 25 januari
Makkum - Sporthal 10.00 uur
K.V. Helfrich en Zurich

Makkum - Doopsgezinde kerk (Bleekstraat)
16.00 uur Bogerman kamerorkest o.l.v. Anne
Oosterhaven, een formatie van Bogerman leer-
lingen presenteren een afwisselend programma

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

Op de ijsbaan achtergelaten
Makkum - Tijdens de winterse dagen van de
afgelopen weken zijn er de volgende spullen op
de ijsbaan van Makkum blijven liggen. Diverse
mutsen, petten, sjaals en handschoenen. Eén kleine
witte kinderkunstschaats mt. 25 oid. Een mobiele
telefoon, merk bij de eigenaar bekend. U kunt
contact opnemen met Remko de Jong, tel. 0515-
231423.

Benoeming
Op 8 januari jl. heeft de gemeenteraad van Veghel
(Brabant), kleine 40.000 inwoners, besloten om
Mr. I.R. Adema, dochter van Wabe Adema en
Regina Kramer geen onbekenden in de regio
Makkum, voor te dragen als de nieuwe burge-
meester van Veghel.

Kerkdiensten   
zondag 25 januari

Van Doniakerk 
9.30 uur pastor G. Visser                                   

R.K. Kerk  
9.30 uur pastor G. Kamsma      

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum    

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur World Fellowship te Sneek 
(vanaf 9.30 uur koffie)

Weekenddiensten Wûnseradiel
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 U Wiersma Tandheelkunde,
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   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

Mei moed en grutte wilskrêft folge sy har
libbenspaed. Nei jierrenlange freonskip moatte
wy no ofskie nimme fan

Uke Amels-Couperus
Wy winskje de familie folle krêft ta.

Fenny; Joop en Janke

Als tranen een trap konden bouwen
En herinneringen een brug
Dan klommen we hoog in de hemel
En haalden we je gelijk weer terug 

Hartverwarmend waren de velen
vormen van medeleven bij het
overlijden van 

REBECCA BELAOUI LINDEMAN 

Het heeft ons goed gedaan en de
kracht gegeven om de draad weer
op te pakken zover dit mogelijk is

Sneek: Mohamed Belaoui
Lotfi en Walid

Makkum: Michael en Joke Golden
broers en zussen
en verdere familie

Do bist kommen in ús libben
Weve ûnder memmehert

Wûnderlik ta wêzen wurden
Wy ferstean dit wûnder net

Op 11 jannewaris 2009 is berne

Yoanna
3990 gram

Famke fan 
Richard Swart en Willeke Galema

Suske fan Larissa

Houtmolen 15
8754 Gj Makkum

0515233300

Exposities

Waardering 
voor bezorgers MB

Makkum - De bezorgers van de Makkumer

Belboei IJtje en Rita willen u bedanken voor

de financiële bijdrage die wij van velen van u

hebben ontvangen. We zijn er erg blij mee.

IJtje en Rita.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 22/1 t.e.m. wo. 28/1

Campina Slagroom Vla, 1 liter...........................................1.49

pakje Salami..............................deze week 5 zegels extra

Conference Peren, 1 kilo....................................................1.49

Cup à Soup, pak à 3 zakjes....................................2 voor 1.50

Honig Mix voor Lasagnesaus 

of Spaghetti Bolognese......................................nu 0.89 cent

Profiteer van 22 t/m 24 januari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Sucadelappen
500 gram 5,25
Varkensvleesvoordeel

Speklappen + gratis rookworst
500 gram 4,25
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden varkensrollade +
100 gram Boerenmetworst 2,50
Salade van de week

Kip-saté Salade
100 gram 1,20
Specialiteit van de week

Erwtensoep
1 liter 3,25

Burgerlijke stand 
december 2008

Geboren       
Kevin, zv Ids Idzenga 
& Hijlkje W. Paauw te Makkum;

Meike Lynn, dv Atso H. de Jong 
& Marieke Jansen te Hieslum;

Gijs, zv Eduard B. Mullers 
& Fenneke van Hecke te Pingjum;

Rimmer Jan, zv Jan S. Bokma 
& Aeltsje A. Couperus te Ferwoude.

Gehuwd    
Simon de Boer & Sabina Bruinsma te Makkum;

Overleden          
Ingeborg Aertel te Kimswerd, 69 jaar, 
ev Rogchert D. Zijlstra;

Afke de Haan te Makkum, 80 jaar, 
wv Ynze Rinia;

Cornelia J.A.M. Maas te Arum, 96 jaar, 
wv Luitzen Feenstra;

Christina J. Boterman te Witmarsum, 93 jaar,
wv Jan R. Blanksma;

Albertine M. Vink te Witmarsum, 50 jaar, 
ev Anne Jonkman;

Klaaske Terluin te Witmarsum, 76 jaar, 
ev Pieter Yntema.
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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  J A N U A R I
Babi Pangang
Gefileerde kip in ketjapsaus
2 st. Saté Ajam
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

25 Jaar Makkumer Belboei

U/jij leest het goed de Makkumer Belboei bestaat
in mei 25 jaar. Nu willen wij je uitnodigen om
als inwoner, lezer, inzender, stichting, vereniging,
club of anderszins een bijdrage te leveren aan
onze speciale jubileumeditie. Voor het eerst in
25 jaar historie willen we de schrijverspen hele-
maal aan u/jou geven. U en jij bent vrij om je
mening te geven, je anekdote in te sturen, je her-
inneringen of kritische noot aan de Makkumer

Belboei met iedereen te delen of kenbaar te
maken. Alles is welkom, we plaatsen het graag
en hopen er een bijzondere krant van te maken.
Een krant gemaakt door lezers.

Stuur de tekst en/of foto`s vanaf nu, naar: 
jubileum@makkumerbelboei.nl  
Zowel tekst en/of foto`s graag als bijlage in het
bericht. Zet daar duidelijk bij dat het gaat om de
jubileumuitgave. We gaan er van uit dat u/jij
enthousiast bent over dit initiatief en graag mee-
werkt aan de jubileumuitgave, zodat u/je samen
met ons kunt terugkijken op een mooie historische
herinnering aan 25 jaar Makkumer Belboei.
Mogen we op uw/je bijdrage rekenen??

Nieuwjaarsconcert ”De Skùmkoppen”

Makkum - Het Harlinger zeemanskoor ”De
Skùmkoppen” met veel Makkumer leden, heeft
samen met de ”Emma Brass” band uit Sneek een
nieuwjaarsconcert gehouden in de ”Van Donia-
kerk” in Makkum. Zowel bij het zeemanskoor
als de brassband is de dirigent Egbert Scheffer.

De 120 bezoekers hebben genoten van de zee-
mansliederen van ”De Skùmkoppen”. Spontaniteit
in het zingen is een belangrijk kenmerk van dit
koor. Een meezinger was ”Fries om utens” waar-
in Durk Tabak de solo vertolkte. Ook ”Emma
Brass” oogstte veel succes met hun optreden.

Makkum - Op maandagavond 2 februari organi-
seert Vogelwacht Makkum weer een filmavond
in hotel de Prins te Makkum. Henry Spruyt de
bekende film- en fotograaf van de vogelwereld
heeft een prachtige dvd ter beschikking gesteld.
De film wordt vertoond op groot scherm. Net als
de prachtige film over de Makkumerwaarden die
in 2007 vertoond is, zijn ook in deze film vele

herkenbare soorten zoals ganzen en zwanen van
dichtbij te volgen. 

In deze film staan de trekvogels centraal. Van
zwaluwen tot reusachtige albatrossen, van ganzen
tot pelikanen en van ooievaars tot kleine zang-
vogels. Allemaal zijn het trekvogels die ieder
jaar van broedgebied naar overwinteringgebied
trekken. Volgende week meer over deze mooie
filmavond georganiseerd door Vogelwacht
Makkum.

Maandag 2 februari in Hotel de Prins te Makkum.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De film draait vanaf 20.00 uur tot ca. 22.00 uur.
Vogelwacht Makkum e.o.

Filmavond Vogelwacht Makkum 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie spruiten   
1 pond voor  maar  . . . . . . . . . . . . . . .€  0.30

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

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€  0.50

Lekkere bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€  1.00

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

Mooie rode grapefruits
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€  1.50

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

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Uitslag 10e Krystwilledëikleurplaatwedstrijd
Makkum - 14 januari,  heeft de jury bestaande uit
Els Lowe en Hennie de Vries, zich bezig gehouden
met het Jureren van de vele Kleurplaten, welke
waren ingestuurd gedurende de periode november,
december en 1e week januari. Deze moesten
voor 7 januari 2009 zijn ingeleverd. Deze Kleur-
plaatwedstrijd was een van de vele acties rond
de 10e Krystwilledei van 20 December 2008 te
Makkum. Uit de vele inzendingen, variërend in de
leeftijd categorieën van 2 tot rond de 70 jaar, heeft
de jury eerst 3 categorieën gemaakt, namelijk één
categorie in de leeftijd van 0 - 6 jaar, de tweede
categorie in de leeftijd van 7 jaar en ouder en als
laatst een categorie eervolle vermelding. Na vele
opmerkingen en het bekijken van de vele Kryst-
willedei-Kleurplaten kwam de Jury tot de volgende
uitslag;

Categorie in de leeftijd van 0 - 6 jaar;
1e prijs. waardebon  t.w.v. € 25,00
Wybren Walinga
Voorstraat 13, 8754 EV MAKKUM

2e prijs. waardebon  t.w.v. € 15,00
Hanna v.d. Gaast
Buren 21, 8754 CX  MAKKUM

3e prijs. waardebon  t.w.v. € 7,50
Froukje Heslinga
Allengaweg 9, 8822 WJ  ARUM

Categorie in de leeftijd van 7 jaar en ouder;
1e prijs. waardebon  t.w.v. € 25,00
Owen O Connor
Vallaat 18, 8754 EW MAKKUM

2e prijs. waardebon  t.w.v. € 15,00
Ingritt v. Hellemond
Polle 42, 8822 VG  ARUM

3e prijs. waardebon  t.w.v. € 7,50
Tessa Feenstra
Buren 26A, 8761 PC  FERWOUDE

Categorie eervolle vermelding;
R. Roedema, Kerkeburen 66 J, in Makkum.

De hierboven genoemde prijswinnaars worden door
de Commisje van 10e Krystwilledei gefeliciteerd
en zullen de waardebonen thuis gestuurd krijgen.

Peuterspeelzaal ”It Krobbeguod”
Makkum - Het jaar 2008 was een financieel
moeilijk jaar voor de peuterspeelzaal van Makkum,
door zaken die in voorgaande jaren zijn voor-
gevallen. Mede door de vele vrijwillige bijdragen
van particulieren, het kwijt schelden van open-
staande rekeningen van o.a. de tuinman, flessen-
bonactie’s, kledingverkoop, de Jantje Beton actie
en niet te vergeten de suikerbrodenactie van 17
en 18 november ziet de financiële toekomst van
de peuterspeelzaal van Makkum er weer roos-
kleurig uit. 

Sinds januari 2008 valt Peuterspeelzaal
It Krobbeguod onder de overkoepelende Stichting

Pjuttewurk Wunseradiel, PWW. Vele zaken
worden door PWW nu collectief en professioneel
opgepakt; o.a. de ouderbijdragen worden centraal
geïncasseerd, het formeel werkgeverschap is over-
genomen en het verzorgen en verkrijgen van vol-
doende subsidie behoord tot hun taken. Doordat
deze taken niet langer in handen van vrijwilligers
zijn, maar PWW achter ons staat hebben wij weer
vertrouwen in de toekomst. Wij willen wij
iedereen uit Makkum e.o. heel hartelijk bedan-
ken, zonder de hulp van u hadden we het niet
gered!

Met vriendelijke groet, 

Kazemattenmuseum Kornwerderzand werkt aan
25-jarig jubileum
Kornwerderzand - Het museum is tevreden over
het museumjaar 2008, dat begon met een zeer
succesvol Museumweekend begin april. Het
totale aantal bezoekers bedroeg 12.800 en lag
iets onder het jaar daarvoor, maar toen werd er
geprofiteerd van de publiciteit omtrent de viering
van ”75 Jaar Afsluitdijk” en bovendien waren de
weersomstandigheden in het afgelopen jaar
niet erg gunstig voor een buitenmuseum.
Verheugend was het feit, dat na een geslaagde
campagne een aantal nieuwe vrijwilligers kon
worden begroet. Het educatiepakket ”Streek
troch de see” dat aan 650 scholen in Friesland
werd toegezonden, werd enthousiast in gebruik
genomen en zorgde in de maanden april en mei

voor een grote toeloop van groepen van scholen.
Het museum gaf met een stand acte de presence
op de Open Dagen van de Koninklijke Lucht-
macht in Leeuwarden, op de Marinedagen in
Den Helder en bij de Provinciale Veteranendag
in Leeuwarden.
Thans wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen
voor de viering van het 25-jarig jubileum in 2010.
In dat jaar zullen er gedurende het museumseizoen
maandelijks bijzondere gebeurtenissen plaats
vinden, er zal een bijzondere expositie worden
ingericht en er wordt een nieuw boek uitgegeven.
Het Kazemattenmuseum opent dit jaar haar poorten
tijdens het 28ste Museumweekend op 4 en 5 april.
Thema : ”De kunst van het verleiden”.
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GELDIG TOT 24 JANUARI

OPBERGBAKKEN
ACTIE PAKKETTEN

TOT WEL 30% KORTING

Kom naar de winkel 
en uitzoeken maar.

Voorbeeld: 
Emsa Clip en Close serie

35 euro - uitzoeken 20% korting

Dus voor actie naar:

Friese Zangdienst

Zondagavond 25 januari a.s. om 19.30 uur,

Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: ds. P. Meindertsma, Harlingen

Thema: ”Een offer oan God”

m.m.v. duo ”Eaglefield” uit Tzum

Welkom Baptisten Gemeente

Workum/Makkum

Top100-band NoRules 
in Djippert Ferwoude
Ferwoude - Zaterdag 24 januari as. organiseren
Beheerscommissie de Djippert en Dorpsbelang
Ferwoude weer een muziekavond. Dit jaar zal
de band NoRules spelen. NoRules is een top100
band uit het Noorden, bestaande uit 5 enthousiaste
bandleden die voor een gezellige avond gaan!
Met een gevarieerd en avondvullend programma
van ”Golden Oldies”, top40 muziek, Nederlands-
talige muziek, Friestalige muziek, feestmuziek,
Rock&Roll, springmuziek en ”Meeblèrmuziek”
weet NoRules met verschillende showelementen
een onvergetelijke avond te creëren. Plezier staat
voor NoRules bovenaan het prioriteitenlijstje.
NoRules bestaat inmiddels zo’n 10 jaar en is uit-
gegroeid tot een band waarbij je gewoonweg
niet stil kunt staan! Bram en Richard leggen de
basis, Rene en Sytze spelen de ”sweet melodies”
en Antje laat horen dat ze niet voor niets een van
de beste zangeressen in de wijde omgeving is!
Meer info via www.norules.nl. Dus.... voor een
gezellige avond naar de Djippert in Ferwoude
op 24 januari! Het feest begint om 21.30 uur.

PSV Halsbanruters
Pingjum - Anna Gonga ging met Whisper naar
Franeker op 11 januari om uit te komen in de
klasse M2. Zij won de 2e prijs met 186 punten 1
winstpunt. Melissa Cnossen met Valentino
kwam voor het eerst uit in Harich in de klasse B.
Zij reed een prima proef wat een 1e prijs op-
leverde met 193 punten goed voor 1 winstpunt. 

Corinne Huizinga ging dit weekend naar
Hippolytushoerf met Wise Guy’s Joerie en kwam
uit in de klasse L2. In de 1e proef won zij de 1e
prijs met 190 punten en in de 2e proef 183 punten
samen 2 winstpunten. Met Mirthe kwam Corinne
uit in de klasse L1. In beide proeven nam
Corinne de 1e prijs met met dezelfde score van
190 punten. Zij mag met Mirthe nu uitkomen in
de klasse L2. 

Bobbie Ydema met Parlein selecteerde zich voor
de Friese Kampioenschappen op 6 februari in
Sneek door in warga in de klasse Z1 de 6e plaats
te behalen met 208 punten 1 winstpunt. Ook
Martina Bos selecteerde zich hiervoor met
Hinne in de klasse M1.
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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

Kruiend ijs langs IJsselmeerkust  

Het zijn niet metershoge ijsbergen zoals die te zien waren 1985, maar ook nu is het wel weer fascinerend.
De over elkaar heen schuivende ijsschotsen in het IJsselmeer, zoals op de foto ter hoogte van de pier
bij Makkum. 

Huizenprijzen dalen! Of stijgen ze?
Makkum - De kranten staan er altijd vol van,
met name in het huidige economische klimaat.
Hoeveel woningen worden er verkocht en stijgen/
dalen de prijzen. ”De statistieken vanuit bijvoor-
beeld het Kadaster of afkomstig van de NVM
geven een leuke indicatie, maar de waarheid kan
geheel afwijken van de statistieken”. Een stevige
uitspraak van Arnold Walinga van Kingma &
Walinga makelaars, ”maar ik zal dat proberen te
verklaren”. In dun bevolkte gebieden, waaronder

Friesland, zijn de statistieken gebaseerd op een
relatief klein aantal transacties. Hierdoor kan
een vertekenend beeld ontstaan als, door welke
reden dan ook, er in een bepaalde periode meer/
minder goedkopere of duurdere woningen ver-
kocht worden. Zo kan het dus gebeuren dat prijzen
van alle woningen stijgen, terwijl de statistieken
een daling van de huizenprijs aangeeft. En
uiteraard kan het ook andersom gebeuren.
Hieronder zal ik van beide een voorbeeld geven.

Verandering van huizenprijzen (cijfers zijn fictief)

1e periode prijs- 2e periode prijs- 3e periode prijs-
verkoopprijs aantal verandering verkoopprijs aantal verandering verkoopprijs aantal verandering

vrijstaand 300.000 20 n.v.t. 310.000 5 3,3% 305.000 10 -1,6%
2/1-kap 225.000 20 n.v.t. 235.000 10 4,4% 230.000 15 -2,1%
rijtje 180.000 20 n.v.t. 190.000 20 5,6% 185.000 15 -2,6%
appartement 200.000 20 n.v.t. 210.000 20 5,0% 205.000 15 -2,4%

gemiddeld 226.250 n.v.t. 216.364 -4,4% 224.545 3,8%
transacties 80 55 55

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat in de
2e periode ten opzichte van de 1e periode alle
verkoopprijzen gestegen zijn, echter de statistieken
laten een flinke prijsdaling (- 4,4%) zien. In de
3e periode ten opzichte van de 2e periode geldt
het omgekeerde. Alle verkoopprijzen zijn gedaald,
terwijl de statistieken een prijsstijging (+ 3,8%)
laten zien.

”Neem dus niet alles letterlijk wat in de kranten
gepubliceerd wordt. Ook niet als de cijfers van
het Centraal Planbureau (CPB), Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), het Kadaster of welke
organisatie dan ook, afkomstig zijn. Door een
verschuiving van verkopen in een lager of hoger
segment, kunnen de statistieken een misleidend
beeld geven”, aldus Arnold Walinga.

Ten aanzien van de cijfers op de huizenmarkt

ziet de makelaar uit Makkum op dit moment
duidelijk meer transacties in de lagere prijsklasse.
Dit zal volgens hem resoluut leiden tot een
behoorlijke statistische daling van de huizenprijzen
(zie bovenstaand voorbeeld). Vervolgens zullen
er meer woningen verkocht worden in de hogere
prijsklasse, waardoor statistisch de huizenprijzen
sterk zullen stijgen.

”Kortom: wees voorzichtig met de statistieken
en houd vooral de bovenstaande nuancering in
gedachte.” 

Voor meer informatie, kunt u contact met:
Arnold Walinga 
(register makelaar-taxateur en lid NVM)
Kingma & Walinga makelaars
Voorstraat 1, 8754 EV Makkum. 
Tel. 0515 - 233 664.
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Makkumse koningin 
in Duitsland

Lippstadt - Zaterdag 10 januari, Anne Koornstra
en Jörg Ferkinghoff zijn het köningpaar van de
Schützenverein in Lippstadt. Anne haar jager heeft
de adelaar geschoten, en daar mee veroverde hij de
titel Schützenköning. Hierbij horen verschillende
officiële taken zoals het openen van viaducten,
andere verenigingen bezoeken, En zo ook het
winterball organiseren. Jörg en Anne hebben daar
een hele taak aan gehad, er werden ongeveer
400 mensen verwacht! Met Pietie en Jelle ben ik
vrijdag naar Duitsland vertrokken, om Anne nog
een beetje te helpen. Ilona was  nog druk bezig
met het maken van de bloemstukken, die de tafels
versierde. Zaterdag ochtend nog even de laatste
dingen doen en dan onze jurken aan. 's Avonds was
het dan eindelijk zover de koning en koningin
arriveerden na het uit delen van tulpen uit
Amsterdam in de zaal. Anne zag er prachtig uit in
haar Koninklijke baljurk! Het was een prachtig bal
met veel traditie en stijl. Na de officiële plechtig-
heid werd het bal door het koningspaar geopend,
en heeft het feest tot de vroege uurtjes geduurd!

Anne en Jörg: bedankt voor deze geweldige avond
namens Ruby!

Friese avond
Makkum - Zondagavond a.s. om 19.30 uur is er
weer een zangavond in de Baptistenkerk. Het
wordt deze keer een Friese zangavond er zijn al
verschillende liederen uitgezocht. Dus ze zingen
ook in het Fries, ook is er zang van het duo:
”Eaglefield” uit Tzum. Dit duo (broer en zus
Greidanus) is wel bekend in deze omgeving. Ds.
P. Meindertsma, predikant van de Baptisten
gemeente Harlingen, spreekt over het thema
”Een offer oan God”. Heeft u interesse om weer
eens een Friese preek te horen of houdt u van
Fries zingen, u bent van harte welkom om dit
eens mee te maken in ons kleine kerkje in de
C. Lenigestraat 10.

Zangcommissie Workum/Makkum.

Winterwandeling op de Makkumer Noardwaard
Makkum - Voor de Friese IJsselmeerkust liggen,
ter hoogte van Makkum, de Makkumerwaarden.
Ze zijn onderdeel van het Beschermd Natuur-
monument de Friese IJsselmeerkust. Het is een
prachtig en gevarieerd gebied, met rietvelden,
schelpenbanken, graslanden en moerasbos. Op
zondag 25 januari kunnen belangstellenden onder
leiding van een gids van It Fryske Gea een mooie
winterwandeling maken door dit gebied. Een
unieke gelegenheid om dit eiland, dat normaal niet
vrij toegankelijk is, te bezoeken. De wandeling
begint om 14.00 uur en zal ongeveer anderhalf
uur duren. Laarzen zijn aan te bevelen en een
verrekijker is handig.
Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 23 januari
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. 0512-381448. Deelname is voor leden van
It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas,
niet-leden betalen € 3.- en kinderen tot en met
12 jaar € 2.- per persoon.

Leven op een eiland
Langs de buitenrand van de Noardwaard ontstond
door stroming en golfslag een hoge schoorwal
van zand met veel schelpen. Deze bank breidt zich
nog steeds uit in de richting van de Afsluitdijk.
Vanaf de Afsluitdijk is de blinkende kustlijn duide-
lijk te zien. De bank verplaatst zich ook in andere
richting, namelijk landinwaarts.

Altijd vogels
Voor veel vogelsoorten is de Friese IJsselmeer-
kust met zijn waarden een belangrijke schakel in
de levenscyclus. Het is een plaats om uit te rusten,
aan te sterken of om te overwinteren. Op de Noard-
waard zijn altijd vogels, het hele jaar door. Hier
vindt u moerasvogels als de snor, het baardman-
netje en de grote karekiet. Boven het riet zweef
in de zomer bijna altijd wel een bruine kieken-
dief. In het moerasbos zitten typische bosvogels
zoals de grote bonte specht en de havik.

Wees welkom in de vermaning van Makkum 
Op dinsdagavond open voor gebed

Makkum - In november is de vermaning in
Makkum op dinsdagavond open geweest voor
stilte en gebed. Het is niet echt aan de grote klok
gehangen, er kwamen dus ook niet veel mensen.
Maar het was bijzonder. Als je in de kerk zit om
stil te zijn in je zelf om ruimte te vinden voor gebed
is het niet nodig dat er veel mensen zijn. In de
beschutting van het gebouw, in de bescherming
van je eigen lichaam zoek je de bescherming
van God. De eerste keer als je in de stilte - en de
kou - in het gebouw zit is het wat vreemd, ook al
is alles verder om je heen vertrouwd. Hoe vind je
dan werkelijk stilte, hoe kun je werkelijk bidden?
Eigenlijk moet je het gewoon doen. Het onwennige
gevoel gaat weg. Als je een tweede keer komt is
de onwennigheid al minder en na een aantal
keren voelt de stilte zelfs vertrouwd.  Dan kun je
ook werkelijk bidden met je hart, woorden doen er
dan niet meer toe. Vanaf 13 januari is de vermaning
weer open, elke dinsdagavond van 19.15 uur tot

ongeveer 20.00 uur. De deur staat misschien niet
wagenwijd open, maar is los. Loop gewoon
maar binnen.

Koffie en bijbel
Geloven doe je niet alleen op zondag, en ook niet
alleen in de kerk. Geloven is meer, vraagt ook om
doen. Geloven is een manier van leven. Maar als
je iets wilt geven, als je actief wilt zijn hebt je ook
voeding nodig. Die voeding vind je bij mensen,
maar ook in de verhalen en de woorden van de
bijbel. Deze beiden komen samen de komende
dinsdagochtend (eens in de 14 dagen) bij ”koffie en
bijbel” in de vermaning: koffie, lezen en gesprek.
Op dinsdag 20 januari was de deur voor dit koffie
uurtje voor de eerste keer open. De koffie is warm
om 10.00 uur, rond elf uur gaat ieder weer zijn weg.
De vermaning van de Doopsgezinde gemeente
Makkum vindt u in de Bleekstraat, op de hoek
van de Tuinstraat. U bent van harte welkom!

DES maakt goede start voor Friesche Kampioenschappen

* Vol trots toont Lysbeth v.d.Zee haar 1e prijs

Lemmer - Zaterdag 10 januari waren er in Lemmer
gymnastiek wedstrijden van Zuidwest Friesland.
Gymnastiekvereniging DES Makkum deed ook
mee. Er waren over de hele dag vier wedstrijden.

In elke categorie en niveau deden veel deelnemers
mee. In wedstrijd 1 van categorie puppillen 1
niveau 14 had Nynke de Zee totaal 34,55 punten.
Annick Gerritsma had 33,25 punten en Jildou
Valkema had totaal 32,05 punten. In wedstrijd
twee recreatie 8 niveau 14 had Berber v.d Zee
33,15 punten. Bij pupillen 2 niveau 12 behaalde
Lysbeth v.d Zee de 1e prijs met 36,05 punten.
Marte Oostenveld  had totaal 34,20 punten en
viel net buiten de prijzen. Rixt v.d Bles had
32,60 en Silke Bruinsma had 32,05 punten. In
wedstrijd drie pupillen 2 niveau 13 had Loes
Attema 33,55 punten. Bij de Puppillen 1 niveau
13 had Marrit Nijboer 33,65 en Tessa de Jong
32,40 punten. Bij jeugd niveau 12 had Sita de
Vries de 5e prijs behaalt met 33,10 punten.
Evelien v.d Land bij pupillen 2 niveau 11 had
totaal 32,85 punten. Alle meisjes hebben 28
februari nog een wedstrijd om zich uiteindelijk
te plaatsen voor de Friesche Kampioenschappen.

(eigen foto)
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Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering`07.
4. Jaarverslag seizoen 07/08. 
5. Financieel verslag 07/08.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw kascommissielid.
8. Verkiezing bestuursleden:

A: Piter Genee, Aftredend en {Herkiesbaar}**
B: Jeroen Adema, Aftredend en {Herkiesbaar}**

9. Kandidaat bestuurslid: Siepie Oostenveld.
10. Contributie verhoging.
11. Pauze. 
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
** Tegen kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen. 

ijsvereniging
”Makkum”

Nodigt haar leden uit
voor de jaarlijkse te houden 
Ledenvergadering

op vrijdag 23 januari 19.30 uur 
In de kleine zaal van café de Zwaan.

Tijdens de wintertrimloop van de V.V. Makkum
is zaterdagmorgen een sleutelbos gevonden op
de ds. L. Touwenlaan. Er zit een fietssleutel,
huissleutel en een klein sleuteltje aan. De eige-
naar kan het komen ophalen bij Libbe Terpstra,
Bleekstraat 20 in Makkum

Op dinsdag 6 januari jl. donkerblauwe sjaal met
zilverdraadje in natuurgebied omgeving Holle
Poarte; Zwarte gebreide muts met klep, tel.
0515-232431

Rode Bril in het centrum, tel. 0515-231958

Hondencursus in Makkum, start februari, nog
enkele plaatsen vrij. Info tel. 0515-231119 of
www.hondencursusmakkum.nl

Bij de Sporthal staat sinds het Horeca zaalvoetbal-
toernooi (28 december jl.) nog een op slot staande
grijze fiets. Van wie?

Heeft u voor de Actie kerkenwerk spullen voor
de rommelmarkt, bel dan met Titia van der Heide,
tel. 0515-232834

Studio 38 te Exmorra. Dirk & Tine voor een
gezellige interactieve muziekvoorstelling, 
tel: 0515-852057 of 06-22227824 
mail: dirksmoor@gmail.com

GEVONDEN

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

VERLOREN

DIVERSEN

KINDERFEESTJE

VV Makkum
zaterdag 24 januari

CSL 3 - Makkum 2 12.30 uur
Makkum 3 - Flamingo 2 11.00 uur
Makkum 4 - Blauw-wit 34 7 14.30 uur
Makkum A1 - GAVC A1 12.45 uur
Makkum C1 - Jv Bolsward C1 9.30 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 23 januari

20.15 uur ZJGA Makkum MA 1 - Punt Ut MA 1
20.15 uur ZJMC Makkum MC 1 - ANO MC 1
20.15 uur D4S  vc Bolsward DS 9 - CoVos DS 7
21.30 uur D3Q  Makkum DS 4 - SVW DS 3
21.30 uur D2P Makkum DS 3 - ANO DS 2

Voetbalprogramma

Sporthal

www.makkumerbelboei.nl
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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

Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht 

voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een pedicurekennismaking behandeling 

van € 18.50  Voor €€ 15.00

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

23e Open Makkumer Wintertrimloop weer groot succes 

HEREN 10 kilometer
1 Hilbert de Vries Leeuwarden 36.05
2 Jan Albert Veenema Bolsward 36.27
3 Gerrit Kramer Bolsward 37.11
4 Willem de Boer Exmorra 38.00
5 Eelco Hoogeveen Blija 38.01
6 Hero Polet Sneek 38.23
7 Ritske Flootman Menaldum 38.40
8 Rein Bergsma Makkum 39.16
9 Jacob van der Leij Leeuwarden 39.45
10 Jan Boonstra Sneek 40.00
14 Tjerk Bruinsma Makkum 40.24
27 Klaas Jan Dijkstra Makkum 44.40
28 Joost Bijlsma Makkum 44.46
31 Rene Meekma Witmarsum 45.44
33 Peter van Mourik Makkum 45.52
36 Pieter Tolsma Arum 46.15
37 Jetze Genee Makkum 46.27
38 Johan de Witte Makkum 46.35
39 Klaas Bootsma Witmarsum 46.50
43 Lennart Adema Makkum 47.33
50 Daniel Kleiterp Makkum 48.05
51 Jelle Hiemstra Makkum 48.21
55 Sietse Genee Makkum 48.54
56 Pier Hibma Wons 49.13
57 Ruben v/d Velde Makkum 49.26
61 Jan Hiemstra Makkum 49.49
65 Durk Ozinga Makkum 51.20
67 Leendert Kooistra Makkum 51.28
69 Niels de Boer Makkum 52.28
73 Arnold de Boer Makkum 53.56
74 Kees Amels Makkum 53.57
80 David Visser Makkum 54.45
85 Feike Melchers Wons 57.21
86 Siepie Attema Idsegahuizum 57.26
87 Steven van Gorssel Makkum 57.29

HEREN 5 kilometer
1 Marco van Meerveld Sneek 19.15
2 Ewold Kooistra Makkum 20.38
3 Mark Loots Leeuwarden 21.58
4 Evert Bruinsma Makkum 22.31
7 Sander Feenstra Makkum 25.18
9 Martin Treub Makkum 25.37
11 Ian Schouten Makkum 26.10
12 Michel Nauta Wons 26.52
13 Jurjen Schakel Makkum 26.57
15 Jan Oosterhaven Makkum 28.40
16 Cor Politiek Wons 28.40
20 Henk Waterlander Witmarsum 30.50

DAMES 10 kilometer
1 Betty Agricola Goingarijp 46.20
2 Liesbeth Steenbergen Sneek 47.05
3 Geke Venema Oosterlittens 48.22
12 Tineke Algera Makkum 57.15
13 Geeske Hibma Wons 57.48
17 Ciska Kroets Witmarsum 100.52
18 Marleen Pennewaard Witmarsum 101.47
21 Nelleke Oostenveld Makkum 102.37

DAMES 5 kilometer
1 Anneke de Boer Nijland 21.58
2 Hester Groeneveld Bolsward 22.45
3 Tessa Boot Bolsward 23.46
6 Hieke Bootsma Witmarsum 26.31
8 Inge de Boer Makkum 27.10
11 Simone Nieuwenhuizen Parrega 30.12
16 Wilma de Vreeze Witmarsum 32.53
17 Clarie Waterlander Witmarsum 33.20

C-JUNIOREN 2550 meter (12-13 jaar)
1 Tjitte Folkertsma Wons 10.36
2 Mendel Molendijk Makkum 10.53

3 John de Boer Leeuwarden 11.05
4 Sander van der Wal Makkum 12.42
5 Jelle Attema Idsegahuizum 12.43
6 Niek Lutgendorff Makkum 13.22
7 Daniel van Mourik Makkum 13.23
8 Rein van der Velde Makkum 18.18
9 Justin Tiersma Makkum 18.19
10 Dino Kadic Makkum 18.20
11 Jurjen Horjus Makkum 18.21

D-PUPILLEN 2550 meter (10-11 jaar)
1 Age Poog Makkum 11.02
2 Peter Jan de Jong Joure 11.05
3 Mente de Boer Nijland 11.48
4 Michiel Zondervan Makkum 11.50
5 Erik Pijpker Makkum 11.51
6 Remco Slootweg Makkum 12.06
7 Daniel Buxton Makkum 12.13
8 Martijn Leijenaar Wons 13.25
9 Emiel Wijma Makkum 18.25

E-PUPILLEN 1200 meter (8-9 jaar)
1 Bouke Jan Feenstra Wons 5.10
2 Klaas Pier Folkertsma Wons 5.11
3 Eelke Reinsma Makkum 5.12
4 Welmer de Boer Nijland 5.20
5 Karsten Dol Makkum 5.28
6 Ronald Schippers Makkum 5.30
7 Iwan Tjeerdema Makkum 5.40
8 Victor Kooij Makkum 5.48
9 Lars Wijma Makkum 6.05
10 Tjebbe Treub Makkum 6.14
11 Alwin van der Weerdt Makkum 6.39
12 Mark de Witte Makkum 6.44
13 Gosse van Solt Makkum 6.51
14 Milan van der Velde Makkum 10.27
15 Thijs van der Schaaf Makkum 12.38

F-PUPILLEN 1200 meter (6-7 jaar)
1 Abe Reinsma Makkum
2 Rein Kramer Bolsward
3 Roy Hoekstra Makkum
4 Hidzer Boogaard Bolsward
5 Lars Onrust Makkum
6 Leo van der Bles Makkum
7 Meinte de Witte Makkum

MEISJES 1200 meter (7 t/m 11 jaar)
1 Hannah Ketelaar Hartwerd 5.25
2 Marleen Schippers Makkum 5.30
3 Nicole Steigenga Exmorra 5.45
4 Jente de Boer Nijland 6.03
5 Marlissa Bakker Sneek 6.10
6 Nikée Siemonsma Sneek 6.15
7 Silke Bruinsma Makkum 6.26
8 Jelien de Jong Makkum 6.48
9 Femme van Solt Makkum 6.48

Makkum - Afgelopen zaterdag werd voor de 23e
maal de Wintertrimloop gehouden. Een kleine 250
deelnemers hebben aan deze jaarlijkse trimloop
meegedaan en aan de reacties van de deelnemers te
horen was het weer een prachtige loop. Die leidde
langs de buitenkant van het dorp en over de
Makkumer Zuidwaaard en het strand. De organisatie
was verheugd na wat mindere jaren, weer een groot
aantal jeugdlopers te kunnen  verwelkomen! De
vrijwilligers bij de controleposten en bij de finish
hadden een koud karweitje maar voor de wedstrijd-
lopers maakte deze kou niets uit. Hilbert de Vries
uit Leeuwarden wist in een tijd van 36.05 de 10
kilometer bij de heren te winnen. De snelste dame

op deze afstand was Betty Agricola uit Goingarijp
in 46.20. Snelste Makkumers op de 10 kilometer
waren Rein Bergsma en Tineke Algera in respec-
tievelijk 39.16 en 57.15. De organisatie wil alle
vrijwilligers bedanken die hun medewerking weer
aan deze trimloop hebben gegeven. Zonder deze
medewerkers kan een dergelijke evenement niet
worden georganiseerd. Een speciaal woord van
dank gaat uit naar de sponsors van de Makkumer
Trim-loop: Feddy en Geertje de Boer en Amstel
Bier. Wij hopen alle deelnemers en medewerkers
ook volgend jaar weer te mogen begroeten wan-
neer de 24e Makkumer Wintertrimloop weer wordt
gehouden!
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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

Waterbed 1.80/2.20 softside met grenen onder-
bouw € 150.-, tel. 0515-231862 
mail: rementjits@home.nl

Ikea (computer) Bureau in perfecte staat. Afm:
b-110cm, h-72/125cm, d-60cm € 35,-; Ikea
Bureaustoel ‘Jules’weinig gebruikt en dus z.g.a.n.
€ 35,-, beide samen voor € 60,-, tel: 06-20135944

Konijnenhok met nachthok 1.30x0.70 mtr. 
€ 22.50, tel. 0515-579312

1 persoons prinsessen bed, kleur wit, excl. matras.
materiaal: ijzer, ziet er nog mooi uit vr.pr. € 35,-;
Mamoetskelter, banden staan leeg. vr. pr. € 25,-
tel. 06-49036348

Kinderwandelwagen met bak, voetenzak en
regenkap merk Tentonia vr.pr. € 75.-; Tweeling-
wagen compleet met voetenzakken, parasols,
regenkap vr.pr. € 150.-, tel. 0515-231892 mail:
rementjits@home.nl

Elektrische lier om Uw boot in en uit het water
te halen, nog nieuw in doos, 1 maal gebruikt.
vr. pr. € 65,-, tel. 06-28302290

Lage noren, merk:  Eagle, zachte leren schoen,
maat 41, net geslepen € 15.-, tel. 06-12797769
(Makkum)

TE KOOP

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

Turfmarkt 49
MAKKUM

In het centrum 
karakteristiek pand aan
doorgaand vaarwater.

Vraagprijs:
€€ 210.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Goud Zilver

Horloges Reparaties

Trouwringen Kado-artikelen

Wij zijn verhuisd!
Vanaf 23 januari hopen wij u weer te mogen
begroeten in onze nieuwe (grotere!) winkel

op ‘t Plein 11 te Makkum
Telefoon: 0515-232415

Zilver en Goudsmid 

Gordon



Grijze fauteuil € 10.-, tel. 06-50556891

Nachtkastje met 2 laden 40x60x60 cm, moet
nog wel opnieuw geschuurd worden; Witte rieten
mand i.g.st. (zie foto’s op marktplaats Gaast),
tel. 06-49044844 na 17.00 uur

Trouwjurk mt. 38 wit, tel. 0515-231862

Ariston inbouw oven pr.n.o.t.k., tel. 0517-795011

Trilapparaat voor de sportieveling, vr. pr. € 20,-
Twee eetkamer stoelen, nog in nieuwstaat stijl:
koloniaal vr. pr. € 15,-,  tel: 06-49036348

Wordt er in Makkum (of dichtbij) ook gebasket-
bald? Bestaat er bijv. een groepje waar nog 1 of 2
bij kunnen? Graag bellen naar tel.0515-233140 

Ervaren oppas voor onze 3-jarige zoon en 6
maanden oude dochtertje, tel. 06-24328207

Verzorgpaard voor een dame van 22 jaar met 9
jaar ervaring. Graag in (de buurt van) Makkum.
Het rijden is geen vereiste, tel. 06-29276948

Zijn er mensen in de buurt die de hobby sterren-
kunde/astronomie uitoefenen? Graag bellen naar
tel. 0515-233140
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Zoekertje
TE KOOP

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

H E R E N  P A N T A L O N
e l a s t i s c h  c o r d u r o y

v a n  € 1 0 4 , 9 5  v o o r  € 8 9 , 9 5

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

GEZOCHT


