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De Bijl van Makkum weer te bezichtigen in oudheidkamer
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Makkum - Nu het einde van de zelfstandigheid
van de gemeente met rasse schreden nadert, kijkt
men in het gemeentehuis eens wat er zoal aan
aparte spullen voorradig zijn. Eén van de dingen
was de Bijl van Makkum. Deze is door het voltallige college van Wûnseradiel naar Ald Makkum
gebracht. Niet dat de bijl nu zo zwaar was, men
vond het blijkbaar goed dit samen te doen. Ald
Makkum is blij met de bijl.
Wat is de historie van de Bijl? Het een bijl met
een houten steel met op het einde een leeuwtje
als schildhouder. Op het bijlblad is een rijmpje
gekrast. ”Hy die deze bijl aentast aentast het
gereght van Mackom” De herkomst is niet helemaal duidelijk. Het lijkt er op dat de bijl bij de
uitrusting van de sluis-en havenmeester behoorde.
Bekend is dat de bijl omstreeks 1890 een eigen
plaats in de hoofdwacht had. Daarna was de bijl
een tijdje zoek en werd teruggevonden op de
zolder van het gemeentehuis. In 1950 werd door
ingezonden stukjes in de Leeuwarder Courant
een hevige discussie gevoerd tussen Obe Postma
uit Cornwerd en D.K. Feenstra uit Huizum. De
laatste veronderstelde dat de bijl gebruikt werd
om vervelende schippers uit de sluis te krijgen.
Dit zou dan gebeuren door het kappen van de
landvasten. Dit lijkt erg onwaarschijnlijk. Oude

Makkumers vertelden vroeger dat de bijl gebruikt
werd voor het hakken van een bijt in het ijs om
te vissen. Dit lijkt meer voor de hand te liggen.
Obe Postma meende dat de bijl eerder een officieel instrument was van de gecommitteerden
van Zijl en Waag.
Deze informatie komt grotendeels van de
Stichting Ald Makkum en de bijl is nu weer in
Makkum en zal daar te zien voor het publiek,
wanneer de oudheidkamer geopend is.

De ZuidWester!
u d este

Hij is er weer onze GRATIS woningkrant

De ZuidWester!

Niet gekregen? Wij sturen 'm graag toe.

Mededeling
Makkum – Zou u zo vriendelijk willen zijn om
uw pad naar de brievenbus ijsvrij te houden,
wij willen graag onze botten heel houden,

zodat we de Belboei en overige folders kunnen
blijven bezorgen.
De Bezorgsters.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 19 december
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur br. H. Wiersma, Scharnegoutum
Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum
10.00 uur br. S. v.d. Linden
Bolsward
16.00 uur Adventsviering Zusterkring
R.K. Kerk
19.00 uur Boeteviering te Bolsward

Familieberichten
It ljocht docht sear
ús leafste is net mear
de klokken ha nea
drôver let as hjoed.
De dea is net de ein
inkeld in tuskenstop
op’e trochreis nei de ivichheid.
Mei djip fertriet, mar tankber foar wat hy foar ús west
hat, moatte wy ôfskie nimme fan myn leave soarchsume
man, ús bysûndere heit en pake

Jetze de Witte
* 14 septimber 1935

 11 desimber 2010

5 augustus 1959

Huisartsen Wûnseradiel

De Heare is myn herder.

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek.(via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).

Makkum:

Hinke de Witte-Zoodsma

Wolvegea:

Neeltje

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 Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Wytmarsum: Siem en Els
Jetse
Wytse

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 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
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tijdelijk meldingsnummer tel. 0517-531654

Voor ons toch nog onverwachts, heeft de Here uit
ons midden weggenomen, onze zeer gewaardeerde
penningmeester

Jetze de Witte
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en naaste
familieleden veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.

Zwijndrecht: Gertrud en Robert
Jesse
Liza
Makkum:

Makkum:

Rijssen:

Sietze en Marijke
Maarten
Johan en Wietske
Mark
Nynke
Henny en Jorgen
Jenneke
Femke

Kerkeburen 35 8754 CZ Makkum
Heit is dizze dagen yn ’syn’ tsjerke.

Jetze
moeten we nu missen.
Antje & Jacques
Menno Dooijes & Wil Werkhoven
Fam.M. Hoekstra
Kurt Jansen
Jacob de Jong & Annalies van Berkum
Fam.Kl. Kooistra
Arend Poepjes
Fam .Th.Pijpker
Mw.Reitsma-van Dijk
Joop en Dinah Rinia
Hidzer ,Wijke en kinderen Sietzema
Fam.W. Tilstra
Mw. Y. Hengst-v.d.Zee
Michiel Vermeulen
Menno & Klazien de Vries
Fam.F.v.d.Weerdt
Mw. His Werkhoven de Boer
Jan Westendorp
Gerrit de Wilde
Otto en Corry de Witte
Remco de Witte
Sipke de Witte
Thijs Yska & Barbera Holierhoek
Dochs noch ûnferwacht is ferstoarn

Jetze de Witte
Heit, skoanheit en pake fan ús freonen Johan &
Wietske, Mark en Nynke.
Wy winskje jimme in soad sterkte ta.
Durk & Lolkje
Jacob & Elisabeth
Jelle & Wiesje
en bern

Carel & Jolanda
Jan & Douwina
Meile & Alie

De routsjinst sil hâlden wurde op freed 17 desimber om
11.00 oere yn de ‘Van Doniakerk’ oan de Kerkeburen
te Makkum. Oanslutend sil de beïerdiging plakfine.
Fan 10.15 oere ôf is der tiid ta kondolearjen
yn boppeneamde tsjerke.

Nei in koart siikbêd, is hommels ferstoarn,

Mochten wy immen fergetten wêze mei it stjoeren
fan in roukaart, dan kin dizze adfertinsje as útnoeging
beskôge wurde.

Sûnt 1985, tegearre mei syn frou
Hinke de Witte – Zoodsma,
koster fan ús tsjerke.

Ta grut fertriet moatte wy út ús famylje misse ús
âldste broer, sweager en omke

Wy winskje frou de Witte, harren bern en bernsbern
in protte krêft en Gods stipe ta.

Jetze de Witte
Wy winskje Hinke, bern en bernsbern in soad
sterkte ta.
Stiens:
Makkum:
Makkum:
Boalsert:
Makkum:
Makkum:

Abe en Jantsje
Sieb en Baukje
Bouke en Tryntsje
Albert, Tineke† en Tjalda
Sietse† Tineke en Hindrik
Aukje en Sietze
en omkesizzers

Namens leden en bestuur
van de PCOB Wûnseradiel.

Onze aardige, altijd betrokken
en “warbere“ buurman

Makkum, 11 desimber 2010.

Jetze de Witte

Rintmasters en Tsjerkeried fan de
Protestantse Gemeente Makkum e.o.
Tot onze ontsteltenis is na een zeer kort ziekbed
nog zeer plotseling overleden ons trouw lid

Jetze de Witte
in de ouderdom van 75 jaar.
Moge de familie God’s steun ontvangen
in deze droeve dagen.
Bestuur en leden van ‘De Flevo-Sanghers’
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Familieberichten

15 Desimber is it safier,
dizze trucker mei wyt hier,
wurd hjoed 30 jier!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zacht & Luchtig, literpak...................................1.39
Slagers Achterham...................per pakje 25

17 december 1960 ~ 17 december 2010

Is het 50 jaar geleden dat onze
ouders in het huwelijk zijn getreden

cent korting
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter...........................99 cent
Appelsientje Appelsap, 1 liter....................................79 cent
Sandeman Sherry Medium Dry, 75 cl..........................nu 4.49
Honig Tomaten-creme-soep..................................nu 99 cent
Honig Asperge-creme-soep....................................nu 99 cent
Zaanse Mayonaise, Curry of Ketchup, tube 160 ml...49 cent
Snijbonen Panklaar, 250 gram...........................................1.79
Bij aankoop van 500 gram kaas
een luxe theelichthouder gratis!

ze worden gefeliciteerd
door de kinderen, kleinen achterkleinkinderen

Profiteer van 4 t/m 6 maart
van dit smakelijke voordeel

Aanbiedingen geldig van do. 16/12 t.e.m. wo. 22/12

Geen lijsten met waren die we hebben,
gewoon goed en vertrouwd voor de kerst.
Traditionele producten ambachtelijk gemaakt.
Om U zo goed mogelijk van dienst te zijn
liggen de bestellijsten weer voor u klaar.
De bezorging is altijd te regelen.
Wat U ons toewenst
voor de Kerst en Oud & Nieuw
wensen wij u natuurlijk ook toe!
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Agenda
vrijdag 17 december
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

zaterdag 18 december
Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
Klaverjassen om de ‘Fûke Trofee’
Makkum – k.c. “Het Anker” (Buren 17) 19.45 uur
Buurtver. Trye yn ien en Terra Nova, organiseren
Grote Kerst Bingo
Makkum – Fryske Gea 9.30 uur
wandelexcusrie op de Makkumer Noordwaard.
Opgave tot vrijdag 12.30 uur bij het kantoor van
it Fryske Gea tel. 0512 – 38 14 48
Exmorra – Kerkgebouw 20.00 uur
Concert “Feest Fan Frede” m.m.v. “Doarspsang
Ta Gods Eare“ uit Ferwoude
Wons – Kerk 20.00 uur
kerstconcert, chr. Muziekver. “Hosanna“

zondag 19 december
Makkum – Van Doniakerk 20.00 uur
Kerstconcert door Zanggroep “Samar“ m.m.v.
Ali Geel op piano, Petricia Veslinga op dwarsfluit. Verder werken aan het programma mee
Aukje van der Meer en Reinder Jan Postma
solistisch optreden.
Makkum – Sporthal Makkum 10.00 uur
9e 'De Betûfte Bal Horeca Zaalvoetbal Toernooi'
‘s avonds prijsuitreiking in café De Zwaan met
live muziek.
Schraard – Kerk 20.00 uur
Kerstconcert Fanfare-orkest Excelsior

dinsdag 21 december
Witmarsum - Gekroonde Roskam 16.00 uur
Vrouwen van Nu Afd. Wûnseradiel, gezellige
kerstmiddag
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Geen Krystwilledei wel Lady’s evening in Makkum

Makkum - De krystwilledei in Makkum ging
niet door. Toch waren er ondernemers die iets
wilden organiseren. De Binderij en De Eerste
Rang gingen om de tafel en al snel werd besloten
een leuke avond te organiseren. Lex Moerke was
de hele avond aanwezig met lekkere hapjes en
glühwein. Hij stond buiten, maar de vuurkorven
en de smaakvolle aankleding van de omgeving,
deed je de kou en nattigheid even vergeten. Het
zag er sprookjesachtig uit en bracht iedereen
helemaal inde sfeer.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Binnen bij de Binderij was het een gezellige drukte.
Een collega van Jaqueline hielp de dames met het
maken van een sfeerboeketje of een tafelstukje.
Zoals gebruikelijk was er volop materiaal aanwezig. De Binderij heeft meestal niet de doorsnee
materialen en dat maakt het juist zo leuk. Aparte
bloemen en groen en de accessoires en potten
zijn ook net even anders. Vooral de takken van
kunststof met daarin bloemen of juist kerstboom
versiering zijn een plaatje om te zien en velen
zou zoiets best in huis willen hebben.

In overleg met de wensen van de klant wordt een
plan opgesteld en u ontvangt iedere maand een stijlvol onderhoudsvriendelijk arrangement. Het kan
aangepast worden aan het seizoen en wordt op
vaste tijden vervangen. Tijdens de lady’s evening
waren enkele voorbeelden te zien. Vandaag aangevraagd, betekent morgen een arrangement thuis
of in het bedrijf. De kosten van dit abonnement
zijn € 25,00 per maand.
Nieuwsgierig geworden, ga eens langs voor informatie of kijk op www.debinderijbloemen.nl Het
initiatief van Lex en Jaqueline heeft laten zien
dat de mensen beslist wel iets gezelligs willen
doen zo vlak voor de feestdagen.

Voor deze kunst(bloemen) heeft Jaqueline iets
nieuws bedacht. Voor particulieren, maar ook
bedrijven, is het mogelijk een abonnement te nemen.

Kerst concert Zanggroep “Samar” Makkum
Makkum – Wij als zanggroep “Samar“ te Makkum
o.l.v dirigent Luuk de Vries geven weer een kerst
concert, dit jaar in de sfeer volle Van Doniakerk
te Makkum. Eerdere concerten werden vaak
gegeven in kleinere kerken buiten Makkum. Dit
jaar hebben is er gekozen voor de Van Doniakerk,
Medewerking wordt verleend door Ali Geel piano
en Petricia Veslinga op dwarsfluit. Ook geven

Aukje vd Meer en Reinder Jan Postma een solistisch
optreden. Vorig jaar is ons kerstconcert in Schraard
helaas niet doorgegaan vanwege de vele sneeuw.
Wij bieden u een zeer gevarieerd programma
van kerstliederen in verschillende stijlen van
klassiek tot modern. Zondag 19 december Van
Doniakerk te Makkum. Aanvang 20.00 uur.
Gratis entree.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 18 december
14.30 uur Makkum 4 - Heeg 4
12.45 uur Arum A1 - Makkum A1
09.30 uur Minnertsga D1 - Makkum D1

Wist u dat...
* Krite Makkum drok oan it repetearjen is, se sille
it stik: “Chez Dolly” spylje
* de uitvoeringsdata binne/zijn: vrijdag 14 januari
2011 om 20.00 uur, zaterdag 15 januari 2011
om 20.00 uur, zondag 16 januari 2011 om 15.00 uur

uniGar Horjus

Seat Leon Tdi Businessline
Zwartmet, climatecontr., Origineel
navigatie, 18”LM velgen, radio-cd,
mistl.voor, cruisecontr., Parkeer
sensoren achter. 107 dkm bj 2007

 13850,-

Win ook je aankoopbedrag terug!!
Koop je occasion in december of januari
bij garage Horjus en win het aankoopbedrag terug!
Kijk voor de Occasionactie en voorwaarden op AutoTrack.nl.
Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754GK Makkum
Tel 0515-231318, verkoop@garagehorjus.nl
www.garagehorjus.nl

* de foarferkeap yn ‘e bibleteek wêze sil op freed
17 december fan 19.00 oant 20.00 oere
* de voorverkoopplaats vindt in de bibliotheek op
vrijdag 17 december van 19.00 tot 20.00 uur
* foto’s van de gym uitvoering van DES 55 jaar
en de intocht van de Sint en Sintwilledei alsmede
het bezoek van de Sint aan Avondrust op de site
Makkumer Belboei staan!
* 17 december voorverkoop kaarten voor het
nieuwjaarsconcert van Hallelujah in de bibliotheek te Makkum van 19.00 tot 21.00 uur
* 21 december voorverkoop kaarten voor het
nieuwjaarsconcert van Hallelujah in de bibliotheek te Makkum van 19.00 tot 21.00 uur
* verder zijn de kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij mode en cadeauboutique het Pareltje
* kaarten kosten in de voorverkoop € 7.50 en aan
de zaal € 10.00

Ben jij de mooiste van het bal,
Kerstgala of Galafeest?
Laat je haar een keer opsteken voor deze
gelegenheid of laat je eens mooi opmaken
Opsteken
 20.Professionele
Make-Up
 17,50

alvast
Maak ak via
spra
een af
r.nl

appe
k
1
.
w
ww
2989
23
of bel

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a | 8754 ET Makkum| Tel. (0515) 232989
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22e “Kerst Zing Mee” trekt 250 bezoekers

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor DECEMBER
 Droog gebakken
Kip Kerrie
 Foe Yong Hai
 Saté Ajam
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

Makkum – Voor de 22e maal organiseerde de
Stichting Goed Nieuws in Makkum het Kerst Zing
Mee programma. Er kwamen een twee honderd
en vijftigtal bezoekers naar de sporthal in het
MFC in Makkum op dit concert af. Het groot
ongeveer 85 leden tellende groot Evangelisatiekoor ‘Leeuwarden’ o.l.v. dirigent Balt de Vries
en het muziekkorps van het Leger des Heils uit
Harlingen o.l.v. dirigent Piet Visser, met de heer
Koos Dreunhuizen aan de pianovleugel. Het was
een afwisselende programma van samenzang en
korte meditaties. Bijzonder was de solozang door

de veertienjarige Alletta Been uit Sneek, zij verzorgde een gastoptreden samen met het groot evangelisatiekoor. Het was geweldig hetgeen dit jonge
talent ten gehore bracht, dit werd dan ook rijk
beloond met een welverdiend lang aanhoudend
applaus. De techniek van het geluid was ook weer
in vertrouwde handen bij Paul Fijnvandraat. De
algehele leiding berustte evenals vele voorgaande
jaren bij het echtpaar Hannie en Dirk Tamminga
uit Makkum, die met de vrijwilligers weer veel
werk hebben verzet.

Historisch Oud en nieuw bij Us Stek
Makkum - Nu het einde van het jaar nadert maakt
Us Stek zich op voor het oud en nieuwfeest in
Makkum. Dit zal dit jaar een historische nacht
worden omdat we afscheid nemen van de oude
gemeente en verdergaan in een nieuwe. Al jaren
organiseert vereniging Us Stek een geslaagd
nieuwjaarsfeest nabij de Tennisbaan. Dit jaar is
de organisatie weer in volle gang en wordt er
gewerkt aan de laatste loodjes. Dit jaar geen
speciaal thema, gewoon een goed feest zoals dat
hoort bij Oud en Nieuw.
Net als voorgaande jaren is de muzikale leiding
weer in de handen van Dj Kees a.k.a. DJ KC. De
tent wordt door deze DJ en zijn medewerkers
weer omgetoverd tot een balzaal met duizenden
lichtjes, rook en geluidseffecten. DJ KC is het
afgelopen jaar veelvuldig gevraagd op feesten
door heel Fryslân. Wij zijn dan ook zeer verheugd
dat hij mee wil werken aan het Makkumer nieuwjaarsfeest. Na de jaren ’90 van vorig jaar is het
dit jaar weer een muzikale mix voor jong en oud.
De muziek van toen maar ook de muziek van nu
komt voorbij.
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de voorbereiding, het feest zelf en de foto’s na afloop

via diverse media te volgen. Via onze website:
www.usstek.nl en ook via Twitter: http://twitter.com/
oudennieuwparty of via Facebook: oudennieuwfeestmakkum. Volg ons via de nieuwe media! Voor
de trouwste volgers worden vrijkaarten weggegeven
via Facebook en Twitter. Lees meer hierover via
deze media.
Wil je hier weer bij zijn? Of wil je hier wel eens
een kijkje nemen? Iedereen is van harte welkom.
De muziek wordt dit jaar Voor alle leeftijden en
voor ieder wat wils. Op dit moment wordt koortsachtig gewerkt aan een onvergetelijke nieuwjaarsnacht. Kaarten zijn vanaf vandaag 15 december
in de voorverkoop bij leden van Us Stek. De
belangstelling is ieder jaar groter dus wees er
snel bij om teleurstelling te voorkomen.
Nieuwsgierig?
Kom dan gewoon langs op nieuwjaarsnacht vanaf
00.30 uur in het feestpaviljoen nabij kaatsveld en
ijsbaan. Meer informatie over het feest de komende
week in de lokale krant maar ook via Twitter en
Facebook! Alvast tot 31 december – 1 januari!
Caravan Us Stek
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O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g M a k k u m

eggen

Sint & Kerst - November & December Actie 2010
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2010, diverse acties op touw worden gezet.
PuzzelActie
Van 17 november t/m 22 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 2010, 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.

nog m

n keer.

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.
Prijsvraag van deze week:
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.

ltje e

Uitslag puzzel nr. 3 / Beboei 1366:
i.v.m. de staking van TNT is de uitslag een week opgeschort.

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 5 / Belboei no. 1368)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.
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Opening- en sluitingstijden december
(voor de Kerst) vrijdag

24-12-2010

09.00 - 16.00 uur

Oudejaarsdag

31-12-2010

09.00 - 16.00 uur

vrijdag

Nieuwjaarsdag zaterdag 01-01-2011

gesloten
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Maak nu
je afspraak
kapsalon Nynke
PERMANENT alvast
Maak ak via
pra
JETTING
een afs
nl
apper.
k
1
.
w
w
VOLUME w of bel 232989
vanaf  46.Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

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

UNIL SMEERMIDDELEN

en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Groep 7/8 geslaagd voor EHBO- diploma
Voor het theorie gedeelte moesten ze bijvoorbeeld
kunnen opschrijven wat je doet bij een verstikking, of hoe je een tweedegraads brandwond
herkend. Tijdens het praktijkgedeelte moesten
de kinderen o.a. laten zien hoe je de rautekgreep
(veilige vervoer manier) uitvoert, en iemand in
de stabiele zijligging kunnen leggen.
eigen foto

Wons - Groep 7/8 van de J.C.P. Salverdaschool
in Wons zijn op dinsdag 7 december j.l. allemaal
geslaagd voor hun EHBO diploma! Het examen
bestond uit een theorie- en praktijkgedeelte.

De kinderen kregen elke dinsdagmiddag van 13.15
tot 14.15 uur les van juf Connie. Met veel plezier
en een goede inzet hebben ze de lessen gevolgd.
We zijn daarom ook erg blij en trots dat ze allemaal geslaagd zijn!

Fryske Dream Aktie
Stichting Spirit of Faith is op 7 juli 2003 opgericht
ter ondersteuning van het werk van Ria Fennema
ten behoeve van weeskinderen in Kenia. 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 kinderbescherming 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 sociale
werker. De overheid is nauwelijks in staat deze
kinderen goed onderwijs, gezondheidszorg of een
toekomstperspectief aan te bieden.
Om dit goede doel te steunen, geven wij
van schoonheidsinstituut Karin Koornstra
de volgende behandelingen:

-

Bodymassage Rug € 18,Benen € 25,Armen € 12,50
Gezicht Nek en Decolette Massage € 15,Stoelmassage € 15,Manicure € 12,50,Handscrub € 5 ,Handmassage € 10,Nagelslakken € 5,Nagel designe € 2,- per nagel
Opmaken met Mineralen Dagmake-up € 10,Avond make up of Smokey eye ‘s € 15,-

Vanaf vandaag kunt uw reserveren op telefoon
nummer 0515-232300
Terwijl u zo ontspannen en genietend de kerstdagen
te gemoed gaat krijg een kansarm kind de warmte
en steun die elk kind hoort te krijgen. Als dit niet
een mooie kerstgedachte is?
Kijk ook op www.riafennema.nl
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Ingezonden
Wûnseradiel finito..
It rint al aardich op nei 1januaarje, it begjin fan
de nije gemeente [ferearst noch Súdwest Fryslân].
In begjin is ek it ein earne oars fan, it dit gefal
de gemeente Wûnseradiel. It is telet om der no
nochris te redetwisten oer it feit as it wol of net
wêze moatten hie, mar feit is dat nei 750 jier
Wûnseradiel as grietenij ophâld fan bestean.
Omtrint 1170 hinne [de Alderhilligenfloed] bestie
Wûnseradiel nei aller warskynlikheit al. Lit ik my
fersichtich útdrukke, min seit dat Wûnseradiel
san 750 jier bestien hat, wat in tiidrek!
750 jier, wer praat men dan oer, yn in tiid dat West
Fryslân noch oan it hjoeddeistige Fryslân fêst
siet. Dat de allinne de mûntsen lêze en skriuwe
koene, it liuwen diel fan de ynwenners noch yn
hûzen of limen húsen libben. O.k tiden ha tiden,
mar it is al frjemd dat der goed 700 jier nea in
weryndieling plak fûn hat en no soend in tsiental
jierren der al in twadde weryndieling plak fynt.

Histoarisy sil harren it hier útklauwe, Wunseradiel
fan de kaart gekkepraat is wierheid wurden. Lokkich
kin we no fêstlizze dat it iens bestien hat, fêstlizze
yn de geskiedskriuwing.
We mochten in bytsje meitinke yn de namme,
mar net sels wat betinke. Sa fier giet de ynspraak
net mear, demokratie is de minst kweade foarm
fan regearen. De nije regearders moat we in soad
wiisheid tawinskje, om dizze nije gemeente hannen en fuotten te jaan.
Út namme fan it bestjoer fan de FNP Wûnseradiel
wol ik alle minsken betankje dy op ús partij
stimt ha. De FNP hat noch nea sa folle te sizzen
hân. Ik bin der wis fan dat jim minsken harren
bêst dwaan sille om der wat fan te meitsjen. Se
ha de hollen al setten nei de takomst.
Nochris tige tank foar jim stim..
Jehannes Dykstra, Fnp!! Wûnseradiel!!

Scouts van Souting Jambowa verspreiden een zee van licht
Scouts dragen bij aan vrede en vriendschap
Bolsward - Op zaterdag 18 december komen ruim
200 scouts uit het hele land naar de stationshal
van Utrecht Centraal om het vredeslicht op te
halen en te verspreiden als teken van vrede en
vriendschap. Al meer dan 20 jaar wordt jaarlijks
in Bethlehem het vredeslicht ontstoken door een
kind, waarna kinderen en jongeren uit allerlei
landen het verspreiden over de hele wereld. Hierdoor vormen zij een keten van licht als teken van
vrede en vriendschap. Ook Nederlandse scouts
dragen bij aan dit initiatief. Op 10 december reist
een aantal jeugdleden van Scouting Nederland naar
Wenen om het vredeslicht op te halen, waarna
scouts het vredeslicht in Nederland verspreiden.
Op zaterdag 18 december komt het vredeslicht
aan op het centraal station van Utrecht, waar het
wordt doorgegeven aan andere scouts, zo ook
aan de scouts van Jambowa. Zij doen dit jaar
voor de tweede keer mee. Om reizigers attent te
maken op dit evenement, maken de scouts
samen in de stationshal een grote kerstboom van

licht. Ger Koopmans, Voorzitter van Scouting
Nederland steekt samen met Ton Honing, Hoofd
Protocol van de Nederlandse Spoorwegen de piek
(een grote lantaarn) aan met het vuur dat uit
Wenen is opgehaald. De Nederlandse Spoorwegen
ondersteunt dit initiatief en sponsort het evenement.
Na het ontsteken van het licht in de kerstboom
vertrekken de scouts van Jambowa per auto naar
Bolsward. Ze nemen het vredeslicht mee in een
stormlantaarn om het verder te verspreiden. Jambowa is de meest noordelijke groep die aan het
vredeslicht mee doet. Jambowa gaat dit jaar niet
alleen aan de bevolking van Bolsward het vredeslicht uitreiken. Maar ook aan verschillende andere
friese scouting groepen word het licht doorgegeven
De mensen kunnen zaterdag 18 december rond
14.00 uur op de Appelmarkt in Bolsward bij de
stand van Jambowa het vredeslicht in ontvangst
nemen. Hier worden de nodige activiteiten omheen
geregeld. Zodat het voor een ieder aantrekkelijk word
gemaakt om het vredeslicht in ontvangst te nemen.

Twee Kerstuitvoeringen “Feest Fan Frede”
Exmorra – Op zaterdag 18 december om 20.00
uur wordt door de “Doarpssang Ta Gods Eare” uit
Ferwoude e.o. in de kerk te Exmorra opgetreden
met “Feest Fan Frede” van Jan de Jong e.a. Naar
Engelse traditie, waarbij liederen en lezingen
elkaar afwisselen, wordt het Kerstverhaal verteld.

Het geheel staat o.l.v. dirigente Cobie Hofman
m.m.v. Cobi Tilstra, piano en Rianne Stellingwerff,
dwarsfluit. Toegang gratis. Collecte bij de uitgang. Op zondag 26 december om 19.00 uur
wordt het programma herhaald in de kerkdienst
te Ferwoude. Een ieder is van harte welkom!
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Gymnastiekwedstrijden in Makkum meisjes
niveau 12 Zuid-West Friesland

Makkum - Zaterdag 11 december waren de
eerste plaatsingswedstrijden. Aan deze wedstrijd
konden meisjes niveau 12 van Zuid-West Friesland
deelnemen. De dag was verdeeld in vier wedstrijden. In de eerste wedstrijd kwamen de jongste meisjes aan bod. Berber Koornstra (D.E.S.
Makkum) behaalde 53.95 punten, waardoor ze ver
bovenaan kwam te staan, en een gouden medaille
wist te behalen. In de tweede wedstrijd kwamen
de iets oudere meisjes aan bod. Elske Feenstra
(V&O Witmarsum) wist met 51.40 punten een
vijfde plaats te behalen, en won hiermee een
medaille. Noa Mollinga (D.E.S. Makkum) wist met
53.15 punten de 2e plaats en dus een zilveren

medaille te behalen. Vervolgens konden de weer
net iets oudere meisjes aan wedstrijdronde drie
beginnen. Ten slotte waren de oudste meisjes in
deze categorie aan de beurt. Garina Algera
(D.E.S. Makkum) wist met 45.05 punten een
derde plaats, en een bronzen medaille te behalen.
In totaal deden er 7 meisjes van D.E.S. Makkum
mee aan deze wedstrijden. Er was veel rust in de
zaal. Ondanks de vele meisjes die deelnamen aan
deze wedstrijden. Het was een geslaagde dag.
In januari zijn de 2e plaatsingswedstrijden. De beste
deelnemers kunnen in aanmerken komen om
door te stromen naar de Friese Kampioenschappen.

Volleybaldames Makkum 1 verstevigen koppositie
Makkum - Vrijdag 10 december speelden de
dames alweer de laatste competitiewedstrijd van
de eerste helft van het volleybalseizoen. En het
gaat goed! Heel goed! Alle thuiswedstrijden met
4-0 gewonnen, alle uitwedstrijden 3-1 gewonnen,
op één na. Dat was een vijfsetter die we uiteindelijk ook gewonnen hebben.
Om ook deze wedstrijd tegen OTIB uit Nijland
de volle vijf punten naar ons toe te trekken moest
er heel wat gebeuren. OTIB heeft een sterke
verdediging, wat meteen te merken was in de
eerste set. Ontzettend lange rally’s zo nu en dan
die onze conditie wel even op de proef stelden…
Toch bleven we continue wel een paar puntjes
voor en was de eerste set voor de dames van
Makkum met 25-17.
In de tweede set bleef het moeilijk om direct te
scoren met de aanval. We kregen alles bijna
weer terug. Zo nu en dan een servefout en wat
onrust in het veld zorgde ervoor dat we achter
kwamen met 14-11. Een time-out van Henk
bracht de rust en de concentratie weer terug. En
daarmee kwamen ook de punten weer binnen.
We bleven dicht bij elkaar tot 21 gelijk. Daarna

was het Makkum die de punten scoorden en was
ook de tweede set binnen met 25-22.
De derde set begon Makkum weer prima. Door
de nog steeds lange rally’s leken de punten maar
niet op te schieten. Er moest hard voor gewerkt
worden. Tijd voor frisse energie dus. Twee wissels
in de loop van de set deed het spel van Makkum
goed. Sterke serve, prima pass en scorende aanval!
Met 25-19 waren de eerste drie sets binnen.
En dan nu de concentratie en het sterke spel vasthouden. Dit bleek niet al te gemakkelijk want de
pass kwam niet meer goed bij de spelverdeelster
aan. Toch wisten de dames op de juiste momenten
toch te scoren. Met een uitstekend ‘killing-blok’
van Anke kregen we de opslag weer en konden
we ook de vierde set naar ons toe trekken. Vijf
dikke punten verdiend dus! De dames staan
bovenaan met 7 punten los van de nummer twee!
De eerste week van januari begint de tweede helft
van de competitie weer en spelen we thuis tegen
Steggerda. Maar eerst spelen we 20 december as
de kwartfinale van de beker tegen OTIB, dus dit
was een prima generale…
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Nieuwe ijshockey schaatsen (harde schoen)
“Zandstra” maat 35 t/m 38, 40, 41 en 42 prijs €
40,- p/st. tel. 06-47551201 na 18.00 uur
Unicef (kerst)kaarten bij Siepie Elgersma, tel.
0515-231735, Auke Genee, tel. 0515-232276,
Corrie van der Werf, tel. 0515-231311 en Reino
Elzinga, tel. 0515-231923
Nieuwe 6-delige dvdbox van Andre van Duin. Wellicht een leuk kerstcadeau € 25.-, tel. 0515-231376
1 Achterdeur 2010 x 83 cm; 1 Kozijn met dubbel
glas 103 x 1035 cm. pr.n.t.k., Tjalkstraat 23, tel.
0515-335791 na 18.00 uur

TE KOOP

Meidenkastje met spiegeltjes, moet geloogd worden,
tel. 0515-231903
Nieuwe lage noren merk Black Dragon maat 39, 43
en 44 prijs € 35,- p/st., tel. 06-47551201 na 18.00
uur
GRATIS AF TE HALEN

Een 2 zits-bankje met stof bekleed, nog i.g.st.,
tel. 0515-231687
AANGELOPEN

Pruikmakershoek 26
MAKKUM
Woning gelegen aan
het water, in het
centrum van Makkum.

Vraagprijs:
N.o.t.k.

Sinds 1 december cypers/wit poesje ± 6mnd. te
bevragen, tel. 0515-231643 of 06-38345276

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 verspreidingsgebied 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

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met
onze acquisiteur
06-53542243

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
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
VERLOREN

Thinsulate handschoenen donkerblauw op de
ijsbaan tel. 0515-233814
VERMIST

sinds: 05-12-2010 Makkum en omgeving!! Sierduif Portugese tuimelaar, geringd, meerkleurig
bruin. Sierduif Tuimelaar grijs met iets veren
aan de pootjes, tel. 06-51188278
AANGEBODEN

Stuntverkoop van kerstverlichting, div. soorten
voor binnen en buiten voor bodemprijzen.
Bleekstraat 4, Makkum, tel. 06 – 1543 7041

ZORGVERZEKERING 2011: VANAF € 98,05 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.
- Basisverzekering vanaf € 98,05 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 7,51 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 6,06 per maand
PLUSPUNTEN:
 10% korting op alle aanvullende verzekeringen
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,
alternatieve geneeswijzen, etc.

 Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Wachtlijstbemiddeling
 Reguliere tandartskosten tot 100%
vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING
VOOR € 102,48 PER MAAND!
GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

