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Sfeer en gezelligheid waren weer troef 
op Krystwilledei 2009 in Makkum

Makkum - Voor de 11e keer werd zaterdag in
Makkum Krystwilledei gehouden. Deze keer
waren de activiteiten weer nabij de sluis op de
Voorstraat en het Vallaat. Overal rondom zijn
ook kerstmarkten en is de concurrentie groot.
Het was gezellig op de markt in Makkum. Het is
toch een bijzonder mooie locatie nabij de sluis.
Met de verlichte boten voor de wal geeft het een
winterse aanblik. Veel mensen van buiten
Makkum waren er niet op de markt in Makkum.
De katholieke kerk was zoals altijd weer sfeer-
vol aangekleed met de kerststukjes, een drankje
en regelmatig een muzikaal optreden. De jonge-
lui van het jeugdorkest van Hallelujah worden
ieder jaar beter. Er spelen bij het jeugdorkest
zowel moeders als kinderen. De jeugd, die een
solo speelden, deden dit uitstekend. Het was
muisstil in de warme kerk. 

Hierna een rondje over de markt. Al snel waren
de kraampjes waar lekkere dingen te krijgen
waren snel uitverkocht. De Makkumer vissers
konden er niet tegen bakken, evenals de patat
bakkers van de Eerste Rang. De 1000 oliebollen,
waarvan de opbrengst voor een vereniging is,
waren ook na 18.30 uur op. Volgend jaar nog
maar meer bakken. De twee gekke meiden van
Makkum die altijd overal aanwezig zijn waar
een feestje is, waren dit keer de Narren van de
markt. Bij deze Narren konden de formulieren
“voor de doe een wens actie” afgehaald worden.
Ook de letter puzzel formulieren hadden deze

dames voor een ieder beschikbaar. Het waren
niet alleen kinderen die een formulier haalden,
ook veel ouderen. De ingevulde formulieren
konden daarna weer ingeleverd worden bij de
Narren. Ook was er de mogelijkheid om de for-
mulieren op te sturen via antwoordnummer
4700  8754 ZX te Makkum. 

Er waren deze keer eens niet tien kramen met
kerststukje. Er was een diversiteit aan goederen,
die aangeboden werden. Van lekkere dingen van
de warme bakker tot aan steuntjes voor de slee,
die we hopen van zolder te halen deze winter.
Bij de scouts was het dringen om een plaatsje te
krijgen en de muzikale bijdragen verhoogden de
sfeer. De zanger met gitaar ging door tot stipt
20.00 uur. Daarna volgde het vuurwerk, dit werd
mede mogelijk gemaakt door de Holle Poarte en
Marina Makkum. Verder de bazaar en de grote
kerstloterij. Sfeervol nabij de sluis is het zeker,
maar of de winkeliers elders in Makkum gelukkig
zijn met deze locatie zal nog wel besproken
worden.
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 20 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. D. Tamminga, Makkum     

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Workum

Doopsgezinde kerk (Bleekstraat) 
19.00 uur Adventsvesper/Oec. overleg

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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00
uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffen-
de Tandartsenpraktijk De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980                   
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901 www.fysiowitmarsum.nl 

tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

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

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil....

Volkomen onverwacht moeten wij afscheid
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Eelze Haagsma
* 29 juni 1936  10 december 2009

Dedgum Makkum

Makkum: J. Haagsma-Feenstra

Den Oever: Riemer en Jacqueline
Michael
Joey

Nibbixwoud: Diana en Frank
Frank

Klipperstraat 48, 8754 AW Makkum.

De rouwdienst en begrafenis hebben dinsdag
15 december j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Eelze Haagsma
Wij wensen Jetske, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.

Willy en Karst
Harmen 
Tiny en Jaap
Boukje 
Pieter en Akky
Jappy en Siepy
Jellie 
Wiepkje en Sjabbo
Rommert en Liesje (Riekje )
Harmen

en oomzeggers

Makkum, 10 december 2009

Bij U schuil ik Heer

Voor ons geheel onverwacht is door haar Heer
en Heiland Thuisgehaald, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame mem en beppe

Trijntje Meijer-Krol
Tine

* 30 juli 1927  12 december 2009
Dokkum Sneek

54 jaar.

Bolsward: Piet Meijer

Joure: Geertje Reitsma-Meijer
Chris Reitsma

Tineke en Edwin
Jaap Pieter
Chris

Berlikum: Doetie de Vries-Meijer
Jan de Vries in liefdevolle herinnering

Bouke Pieter
Meindert Jan en Simone
Rinke Geert

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 18 december om 11.00 uur in de
Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33 te Bolsward.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de algemene begraafplaats.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk, ingang “Het Centrum”.

Claude Fonteijnestraat 33, 8701 EK Bolsward.

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de vele kaarten, bloemen en enveloppen,
die wij mochten ontvangen bij ons 40 jarig
huwelijksfeest. Het was geweldig.

Fonger en Riemie Smink

Bedankt voor al uw gelukwensen 
en attenties voor ons 40-jarig huwelijk

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2010

Meindert en Pietsie

Tongersdei 17 desimber is de dei 
dat ûs pake en beppe

Jelle van der Meer

Ans van Dijk
55 jier troud binne 

Fan herte lokwinskje mei dizze dei

Björn
Jurjen

Antina en Jilles
Jesper

Annelies
Jildau 

50 jaar

Tel uw zegeningen

Op 22 december 2009 zijn wij
50 jaar getrouwd

Melle Cuperus
en

Feikje Jansen

Wij hopen dit met onze kinderen, 
kleinkinderen, familie, vrienden

en kennissen te vieren.

U bent van harte uitgenodigd vanaf
16.00 tot 17.30 uur in het Wokrestaurant

Kloosterlaan 24 te Bolsward.

Tichelwerk 18, 8754 CB Makkum

1959                      2009
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Riperkrite Kaas, 500 gram.................................................4.95
(met knoflook, bieslook, selderij)
Coburger Ham.........................per pakje 25 cent korting
Campina Roomboter, 250 gram.........................................1.29
van de Warme Bakker
Witte Kadetten................................................nu 5+1 gratis

Pickwick Ceylon Thee, 20x4 gram....................................1.25
Spruiten, net 500 gram................................................89 cent
Bildstar Aardappels, 5 kilo........................................voor 1.99
Galia Meloen........................................................per stuk 1.89
Deep Blue Tonijn, blik 185 gram...............................89 cent
v/d Meulen Melba Toast, 100 gram............................69 cent
Huismerk Wijnen, 0.75 liter..........................................nu 2.59

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboer
Aanbiedingen geldig van week 51 t/m 52
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Familieberichten

Met trots feliciteren wij onze ouders,
pake en beppe met hun 
Gouden huwelijk

op dinsdag 22 december a.s.

Anneke & Anne
Geertje

Daniël
Hielke & Lisette

Leon & Rick
Ruurd en Elly

Ronny & Mathilde
Kim

Harm Jan & Monique
Melvin & Romy

Christine & Jacob
Melissa & Celine

Hoera
Deze fanatieke tennisser

Onze Pa(ke)
wordt 
21 december
65 jaar

Van harte Gefeliciteerd
Kinderen en Kleinkinderen
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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
 Kerry Ko
 Witte rijst
2 pers.   12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: ondejong2@hotmail.com

Agenda
zaterdag 19 december
Gaast – Doarsphûs “De Fûke” 20.00 uur 
jaarlijkse ‘Fûketrofee’

Makkum – k.c. “Het Anker” 19.45 uur
Buurtver. Terra Nova, Kerstgezinsbingo

Witmarsum – In de ‘Otterbar’ 20.00 uur
optreden van “de Suskes”

zondag 20 december
Schraard – Kerkgebouw 20.00 uur
Kerstaconcert m.m.v. C.M.V. Excelsior Schraard,
Jeugdkorps, Zanggroep “Samar” Makkum

Zurich – Kerstrommelmarkt 14.00-18.00 uur 
in de loods in Zurich

dinsdag 22 december
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

woensdag 23 december
Makkum – “Het Anker” (Buren 19) 14.00 uur
NUT-organiseert voor kinderen van 4 t.e.m. 
8 jaar, Kindervoorstelling “Draaioargellân”

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
21 januari 2010, borduurwerken van mevr. M. Vos
uit Wons. Deze zijn te bezichtigen op de eerste
verdieping

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
23 februari exposeert Wietske Sietzema uit
Makkum een serie olieverfschilderijen. Zij
schildert dieren, mensen, voorwerpen, maar
schildert ook in opdracht. U kunt de schilderijen
bezichtigen op de begane grond. U bent van
harte welkom.

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiek-
shop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-
winterperiode geopend op woensdag en vrijdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

* de suikerbrodenactie van de peuterspeelzaal 
dit jaar opnieuw een succes was, de inwoners 
van Makkum e.o. willen we hierbij bedanken

* U kunt nog tot en met donderdagavond uw 
Kerst c.q. Nieuwjaarswens opgeven, dan wordt 
deze geplaatst in de speciale editie van woens-
dag 23 december!

Uit eigen regio

Wist u dat...
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Let Op !!!           Let Op !!!
Volgende week komen wij 

op donderdag 24 december!!!    
Zaterdag 2 januari 
zijn we gesloten.

Alvast voor de feestdagen

Versgesneden boerenkool
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60

Versgesneden soepgroente
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40

Gieser Wildeman
stoofperen of Goudrenetten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

450 zangers op 21e Kerst Zing Mee in Makkum

Makkum – Afgelopen zondagavond is voor de
21e maal de Kerst Zing Mee gehouden in
Makkum. Het ongeveer een twee uur durend
programma in kerstsfeer. Aan het programma
werkten mee het Workumer mannenkoor “Laus
Deo”, het “Fries Mannen Ensemble” en Koraal-
orkest “Hymne”, de algehele muzikale begeleiding
was in handen van Jan Brens. De pianobegeleiding
werd verzorgd door Koos Dreunhuizen en Jan
Moens. De vierhonderd en vijftig medewerkenden
en belangstellenden, zorgden voor een volle zaal
van het kerkelijk centrum “Het Anker”. 

De kerstzang werd geopend met het zingen van
Komt allen tezamen, Hoe zal ik U ontvangen en
Komt verwonderd u hier mensen, Heerlijk klonk
het lied der eng’len, etc. Dit werd afgewisseld
door zang en muziek van de medewerkenden, de
meditatie werd gehouden Hannie Tamminga-
Kamstra. Zoals gewoonlijk klonk het ‘Ere zij
God’ door allen uit de honderden monden. De
kerstzang avond werd georganiseerd de Stichting
“Goed Nieuws”. Volgens de organisatie is de
akoestiek zeer goed in “Het Anker”en draagt bij
aan de  warme sfeer van de avond.

Sfeervol genieten van de warme kerstklanken van het
FJFO orkest

Makkum - Op vrijdag 18 december is het weer
zover: het Frysk Jeugd Fanfare Orkest geeft haar
sfeervolle kerstconcert! Het Frysk Jeugd
Fanfare Orkest is opgericht in 1997, met als dui-
delijk doel voor ogen: jeugdige muzikanten
enthousiasmeren en veel ervaring laten opdoen
met fanfaremuziek. Momenteel bestaat het
orkest uit ruim 50 leden uit heel provincie
Fryslân die eens in de twee weken samen komen
om te repeteren. Naast de muzikale ontwikkeling
is er uiteraard ook ruimte voor het sociale ge-
beuren tijdens studiedagen en studieweekenden.

Inmiddels staat het FJFO al 10 jaar onder de
bezielende leiding van Syde van der Ploeg.
Het kerstconcert zal 18 december om 20.00 uur
plaats vinden in de Van Doniakerk te Makkum,
in samenwerking met Popkoor Workum onder
leiding van Jitske Draijer. Popkoor bestaat uit
een enthousiaste ploeg van 20 meiden tussen de
10 en 14 jaar. Hun repertoire bestaat uit populaire
hits van nu, Engels- en Nederlandstalig. Wij
nodigen jullie/u allen uit om dit gratis, prachtige
kerstconcert bij te wonen en te luisteren naar de
warme kerstklanken. 

(eigen foto)
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Kom ik iemand tegen 
in zijn auto, die zegt:

Leuke advertentie,
je hebt gelijk hoor!

En wat heeft hij
achter in zijn auto? Juist!

Ach, leven en laten leven toch?

O ja, wij hebben kerststukken!
Die koop je niet in een supermarkt!

Kwaliteit
en dat is onze reclame!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

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.

Bedankt…….

Kon. Tichelaar, Panwerk
Bouwbedrijf G. Kuperus
PTH-Geluids Techniek Kollum
Bootsma Sleepbootbedrijf
Beheerders k.c. “Het Anker”
en alle medewerkers voor de   
belangeloze medewerking
aan de 21e Kerst-Zing-Mee

……………………………………
Wij wensen een ieder

Gezegende Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar
……………………………………

Tot ziens op de 1e Zing-Mee
in 2010 op D.V. 10 januari in de
grote zaal van “Avondrust”,
Kerkeburen 66 Makkum
U bent van harte welkom 

St. “Goed Nieuws Makkum”
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
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

Opening MFC voorverkoop kaarten   

Makkum - Niet missen vrijdag 9 en zaterdag 16
januari 2010:  Krite met Wát in Teater!
Niet missen zaterdag 10 januari 2010: Proms

van Hallelujah met als special guest Sytse Haima
en afterparty met Gaivs 

Op 22 en 29 december 2009 zijn in de biblio-
theek kaarten van de Krite op en de Proms in de
voorverkoop. Vanaf woensdag 23 december ook
bij het Pareltje, Dirkje Hoeksema en bij boek-
handel Coufreur. De prijs per avond is  10,00.
Er kan een combi worden gekocht van 1x Krite
en 1 x Promsconcert  voor  17,50. De combi
mag zijn voor 8 en 9 januari of voor 9 en 16
januari. Voor 2x Krite of 2x Proms geldt geen
korting. Kaarten voor de afterparty met Gaivs
zijn  5.-, evenals Promskaarten voor kinderen
tot 12 jaar.

(eigen foto)

Maggenheim blijft Maggenheim
Makkum - Aan het begin van het jaar vroegen
we u een leuke nieuwe naam te bedenken voor
wat toen nog “Sporthal Maggenheim” was. Er
kwamen behoorlijk  wat inzendingen binnen,
maar of de voorgestelde naam was te lang voor
de gevel of bij onderzoek bleek dat andere centra
in het land dezelfde naam al droegen. De naam
‘Statum’ werd als beste beoordeeld. Tot we van-
uit het nieuwe MFC de hoek omsloegen en
diezelfde naam prominent zagen staan op het
huis van toskedokter Hoekstra. Goede raad was

toen eigenlijk niet eens zo heel erg duur meer.
We laten alles min of meer bij het oude en het
wordt Multifunctioneel Centrum Maggenheim.
Met een nieuw logo, dat wel. Dit logo is ont-
worpen door Peter Lieverdink en wordt op 8
januari tijdens de officiële opening van het MFC
onthuld door de heren P. Terpstra en dr. Ir..P.J.
Tichelaar. Zij hoorden bij de allereerste initiatief-
nemers tot Maggenheim.
Uiteraard danken we iedereen die de moeite
heeft genomen om een mooie naam te bedenken.

NUT organiseert kindervoorstelling "Draaioargellân" 

Makkum - Woensdagmiddag 23 december as.
organiseert het Nut een kindervoorstelling. De
voorstelling genaamd "Draaioargellân" wordt
gespeeld door Sake en Wytze. Draaioargellân is
een kindervoorstelling bestemd voor kinderen
van 4 tot en met 8 jaar. Dit wil niet zeggen dat
volwassenen geen plezier aan deze voorstelling
kunnen beleven! Sake Hijlkema en Wytze van

der Meer zijn acteurs en muzikanten in deze
Friese  muziekvoorstelling. Deze spelers wor-
den wakker in een fantasie wereld en vinden een
draaiorgel. Door kinderlijk over-enthousiasme
vernielen zij de slinger van het orgel en het grote
avontuur kan beginnen. De koning voelt zich
niet geroepen om  te zorgen voor een nieuwe
slinger en de tamales verkoper heeft veel, maar
geen oplossing voor dit grote muzikale vraag-
stuk. De dreiging die om de hoek komt als er een
vreemde Japanse vechtersbaas ten tonele ver-
schijnt kan moeilijk worden bezworen.Van wie
is die stem waardoor het verhaal wel eens goed
af zou kunnen lopen?

De voorstelling wordt gespeeld in "Het Anker",
Buren 19 te Makkum. De voorstelling begint om
14.00 uur en de entree bedraagt  4,00 pp. voor
kinderen van Nut-leden en  5,00 pp. voor
kinderen van niet-leden.

(eigen foto)

Vrijwillige bijdrage
Hierbij weer enkele bankrekeningnummers van
de ING bank van mensen die hun acceptgiro niet
goed en/of volledig hebben ingevuld. Dit betreft
de bankrekeningnummers: 2194988, 2875021,
2268602. 

Men dient beslist de naam en adres goed in te
vullen, het bedrag te vermelden en uw eigen bank
of gironummer en de handtekening te plaatsen.
Ontbreekt één van deze gegevens dan kan de

ING bank dit niet verwerken. U mag uw gift/
bedrage ook wel contant afgeven bij de admini-
stratie mevrouw Corrie Koornstra, Botterstraat
40 in Makkum, wilt u informatie hierover belt u
dan 0515-231778.  Uw bijdrage in een gesloten
envelop in de brievenbus deponeren mag ook.
Alvast bedankt voor uw medewerking en natuur-
lijk uw gift/bijdrage.

Administratie Makkumer Belboei.
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Sint & Kerst - November & December Actie 2009

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2009, diverse acties op touw worden gezet. 

PuzzelActie
Van 18 november t/m 23 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 2009, worden
besteed.

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een
weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen
wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen
t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.
De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de
prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 
Ondernemers 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.

Prijswinnaar vvan ppuzzelnummer 44:
Wordt vvolgende wweek bbekend ggemaakt.

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

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

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

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 55 // BBelboei nno. 11318)
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.  

en. D

seizo

s wak

OOn d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m
s het m
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ker i

Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas vrijdag 4 december 9:00-21:00 uur

11e KKrystwilledei zaterdag 12 december 16:00-20:00 uur

Kerst woensdag 23 december 9:00-21:00 uur

donderdag 24 december 9:00-17:00 uur

olk je i

n elk 
Ons vn de cr

iticu aar ka

ee doen.
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Enting Mexicaanse griepspuit in stijl

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

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

Gezichtsbehandelingen 
en

lichaamsbehandelingen

reeds vvanaf  25.00

www.leliehof.nl

Makkum – Behalve degene die donderdag-
middag voor de Mexicaanse griepspuit naar de
huisartsen  praktijk van dokter Steenhuizen gingen,
ontmoeten de arts alternatieve Mexicaanse hoed

op. Zowel de dokter als de patiënten hadden hier
veel plezier in en men kon ook nog aanschuiven
voor een Berenburgje of frisdrank, terwijl dit alles
bij de ‘prik’ was inbegrepen.

Eindejaarsfeest Us Stek in jaren ’90 stijl
Makkum - Caravan Us Stek organiseert zoals
ieder jaar weer het oud en nieuw-feest voor
Makkumers nabij het Kaatsveld in Makkum. Dit
jaar wordt het een jaren ’90 feest waarbij muziek
en kleding uit dit illustere tijdperk centraal
staan. De jaren ’00 laten wij achter ons en het is
de bedoeling om feestend de jaren ’10 in te duiken.
Hoe kan dit beter door weer een beroep te doen
op de succesformule van vorig jaar: DJ KC en
Friends. Voor diegene die er vorig jaar niet bij
waren: deze muziekmeesters onder leiding van
Cees Jaspers zorgen voor een wervelende show
met diverse live performances, vele spectaculaire
licht en showelementen en legio prijzen te winnen.
Bijna iedere bezoeker loopt de tent uit met een
geschenk van de DJ’s! 

Dit jaar wil de organisatie benadrukken dat kaarten
tevens aan de deur verkrijgbaar zijn. Voor alle
leeftijden en voor ieder wat wils, er wordt op dit
moment koortsachtig gewerkt aan een onverge-
telijke nieuwjaarsnacht. Heb jij de jaren ’90 ook
bewust meegemaakt en had je misschien toen

wel zo’n fijn matje in je nek en 2-Unlimited op
je walkman? Of was je meer van Nirvana of toch
de Wu-Tang-Clan. Het maakt niet uit, alles komt
voorbij deze avond. Als je gaat, schroom dan niet
om je gepast te kleden. Trek dan bijvoorbeeld
die foute Cavello-broek met een paar lekke Nike-
Air-Max aan of een Dready-trui of dat mooie
Slayer-spijkerjack met Arafat-sjaal. Voor de
mooiste creatie uiteraard schitterende Prijzen!
Muzikaal wordt het nieuwjaarsbal een feest der
herkenning waarbij de hits van de jaren ’90 de
boventoon voeren. Maar DJ KC kennende knallen
er vast ook weer enkele hits uit de ’70 en ’80-er
jaren door de boxen. 

Nieuwsgierig? Kom dan gewoon langs op nieuw-
jaarsnacht vanaf 00.30 uur in het feestpaviljoen
nabij kaatsveld en ijsbaan. Kaarten zijn vooraf
verkrijgbaar bij leden van de keet en bij de Jumbo.
Op de avond zelf voor dezelfde prijs aan de deur
verkrijgbaar.  Alvast tot 31 december – 1 januari!

Caravan Us Stek

Kerstconcert in Schraard
Schraard – In het kerkgebouw  wordt zaterdag-
avond 20 december om 20.00 uur een Kerst-
concert gegeven waaraan twee muziekkorpsen
en een zanggroep meewerken. De plaatselijke
C.M.V. Excelsior o.l.v. Thom Zigterman, jeugd-

korps o.l.v. Fenny Haagsma en de Zanggroep
Samar uit Makkum o.l.v. Luuk de Vries. De
entree bedraagt 7,50 euro en kinderen tot en met
12 jaar hebben gratis toegang. 
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is gesloten van
19 december t/m 27 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

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick
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Kontribúsje Krite Makkum
dizze winter net!
Makkum - Dizze winter sil it mei de kontribúsje
fan ‘e Makkumer Doarpskrite in kear oars. It
bestjoer hat der lang oer sitten te stinnen en is
úteinlik der ta kommen om dit seizoen foar
ien kear gjin kontribúsje te ynkassearjen: it is
nammelyk sa dat it oankommende Multy
Funksjonele Sintrum de ferieniging frege hat
om mei in skitterjend stik ien fan de iepenings-
jûnen fan it sintrum te fersoargen. Omdat bij
dizze iepening kosten en gruttendiels ynkom-
sten foar it sintrum binne, hawwe wy as bestjoer
besletten om dus gjin kontribúsje te ynkassearjen.
Yn ‘e seal kinne san twahûndert besikers plak
nimme en omdat we yn ‘e regel sa’n trijehûndert-
fyftich oant lytse fjouwerhûndert  besikers it jier
ha, sille der dizze kear 2 kear spile wurde op 8 en
16 jannewaris 2010. Dit jier is der dus foar leden
en net-leden gjin ûnderskeid yn tagongspriis.

Wy sykje ek neie minsken! Jo witte dat spilers
en oare frijwilligers sa as grime, lûd, bestjoer
ensafuorthinne, needsaaklik binne foar in ferie-
niging as ús. Ha jo sin en noed om ris mei te
draaien yn u’s bestjoer, wês net benaud en lûk ús
oan ‘e mouwe.

Mededeling  
De Makkumer Belboei verschijnt
niet op 30 december 2009
Volgende week woensdag ontvangt u dus het
laatste nummer van de Makkumer Belboei in 2009.
Wellicht belt de bezorger/ster van de krant dan bij
u aan en overhandigd u een kaartje met de
kerst-  en nieuwjaarwens. De meeste lezers
waarderen dit door het geven van een kleine
attentie. Niets is verplicht maar het is wel leuk
voor de bezorgers die week in week uit u het
nieuws brengen!

Krite Makkum on tour
Wist u dat………
* Krite Makkum al druk bezig is met de voor-

bereidingen van de productie “Wat ‘n Teater”.

* Zij zelfs ver buiten Makkum hun stuk ten 
tonele brengen.....

* Krite Makkum on tour is geweest.

* U ook kunt genieten van hun productie nl; 
tijdens de opening van het MFC op vrijdag 8 
januari en een week later op zaterdag 16 januari.

(eigen foto)
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Het grote Doopsgezinde
mini koor
Makkum – Eerste Kerstdag om 17.00 uur vindt,
zoals al vele vele jaren het Kerstfeest van de
Zondagschool ‘club de Bouwers’ in het mooi
versierde Kasteeltje plaats. Het grote doops-
gezinde mini koor, zal een nimmer meer te
vergeten Kerstconcert o.l.v. Handré Hieu, ten
gehore brengen. Tevens zullen de kinderen een
speciaal voor ‘de bouwers’ geschreven kerstspel
voor u opvoeren. Het beloofd weer een schitterend
feest te worden compleet met chocolade melk,
glühwein en kerstkransjes. Wij willen u hierbij
van harte uitnodigen! Tot ziens in het 100 jaar
oude Doopsgezinde Kasteeltje aan de Bleekstraat
te Makkum.

Aan alle wat oudere 
inwoners van Wûnseradiel
Witmarsum – Het bestuur van het Nederlandse
Rode Kruis organiseert op woensdag 20 januari
een gezellige middag in zaal de Roskam te
Witmarsum. We willen u van harte uitnodigen.
We starten om 14.30 uur en de zaal is open
vanaf 14.00 uur. U wordt ontvangen met koffie
en wat lekkers, er is muziek en de heer G.J.
Hellendoorn zal aan de hand van foto’s iets ver-
tellen over zijn reis naar Antartica. We spelen
ook een aantal rondes bingo met leuke prijzen
en natuurlijk krijgt u een hapje en een drankje.
De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. Wilt u
meer weten dan kunt u bellen met Rennie
Niezink, tel. 0517-641937.

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Zaterdag 12 december ging Annemarie
Wietsma met Schelte Evert K naar Gersloot om
daar uit te komen in de klasse L2. Zij behaalde
189 punten goed voor 1 winstpunt. 

Sanna v.d Heide ging naar Sneek 13 december
en reed met Minke v.d Blokken in de klasse M1
181 punten bij elkaar goed voor 1 winstpunt. 

Krista Koomen ging met Watou Mon Amie naar
Haskerhorne en reed in de klasse Z1 haar eerste
winstpunt in deze zware klasse met 205 punten. 

Louise Nieuwenhuis ging naar Middenmeer om
daar deel te nemen aan een friezenwedstrijd en
zadelde Sieuwke van Lutke Peinjum op em reed
in de klasse L1 een winstpunt met 188 punten
goed voor de 2e prijs. 

Anne-Murk Okkema ging naar Franeker om
daar in het L springen uit te komen met Romie.
In het 1e parcours behaalde hij 1 winstpunt en in
het 2e parcours behaalde jij 2 winstpunten en
een 2e prijs. Anne-Murk mag nu in de klase M
uit komen.
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TE KKOOP

Kofstraat 27
MAKKUM

Tussenwoning met
diepe, zonnige tuin,
4 slaapkamers en

berging.

Koopsom:
 154.000,00 k.k.

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

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 19 december
Makkum 1 - Delfstrahuizen 1 14.30 uur
Franeker C2 - Makkum C1 10.30 uur

Bekerwedstrijd
Makkum B1 - Meppel B2 12.45 uur

NeVoBo
vrijdag 18 december
20.15 uur
Makkum 5 DS 5   - COVOS 8 DS 8
20.15 uur 
Vc Bolsward 8 DS 8 - Staveren 3 DS 3
20.15 uur 
Makkum A1 MA 1 - Punt Ut A1 MA 1
21.30 uur 
Makkum 1 HS 1    - Wisky 1 HS 1

Voetbalprogramma

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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ZORGVERZEKERING 2010: VANAF  90,85 PER MAAND

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf  90,85 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf  8,88 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf  11,17 per maand

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding. - Zeer ruime vergoeding bril/montuur.
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding. - Vlotte afhandeling declaratie.
- Alternatieve geneeswijze tot 100% vergoeding. - Wachtlijstbemiddeling.

- Gegarandeerde acceptatie.

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

4-Eetkamer stoelen met gebogen stalen poten
en kunststof/rieten zitting en leuning  40.-,
tel. 06-14974599 na 18.00 uur

Computertafel van grijs metaal/aluminium
h.78. br.61 en diep 58 cm 4 laden  15.-;
Antieke eikenhouten dekenkist br.104, h.115
en diep 61 cm. 1 lade en 4 planken pr.n.o.t.k.;
Prachtige houten box met trapeze  5.-, tel.
0515-575756

Grenen eettafel en grenen TV meubel,
pr.n.o.t.k., tel. 06-25007043 na 18.00 uur

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
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