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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Vriendenploeg Us Stek viert jubileumfeest

door Jetze Genee

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

eigen foto

In het jaar dat de euro ons betaalmiddel werd en
het jaar dat er geen nieuwjaarsfeest dreigde te
komen is Caravan Us Stek om tafel gaan zitten
en besloot het feest te organiseren. Oud en nieuw
vieren in Makkum was en is een begrip. Na de
nieuwjaarswensen trekt een groot deel van de
Makkumers naar het Nieuwjaarsbal.
Aanleiding
Het Nieuwjaarsbal heeft de afgelopen jaren veel
locaties bezet. Van de ‘Koop’ aan de Touwenlaan
naar de loods van van der Meer aan de Brouwerssteeg en tenslotte in de sporthal waar in 2002 het
laatste feest georganiseerd is. De organisatie werd
voor De Betûfte Bal door strenge reglementen,
hoge kosten en trage vergunningprocedures een
te grote opgave. Us Stek besloot in het geniep
het feest het jaar erop te organiseren.
De eerste keer
De opzet was duidelijk, dicht bij de keet achter
het kaatsveld en dus in een tent. Als tieners en
begin twintigers komt er nogal wat op je af voor
zo’n organisatie. En dat allemaal zonder officiële
vergunning. Alle leden hebben het eerste jaar garant
gestaan voor een eventueel mislukt avontuur.

Zover kwam het gelukkig niet want de tent was
goed vol het eerste jaar. DJ duo uit de eigen
ploeg KeimpfToet zorgde voor de muzikale
omlijsting. De ordehandhaving, EHBO, bardienst
en de algehele leiding werd ook door de leden
zelf verzorgd. Direct na de kerst werd al begonnen
met de opbouw. Direct na afloop en na een knipper
van een paar uur op 1 januari alles opruimen. En
dat alles naast de overige activiteiten als de
oudejaarstunts, carbidschieten, kalken, sfeerverlichting op de Markt verzorgen. Nu terugkijkend is dat bijzonder goed verlopen.
Oudejaarsdag
Jong en oud kwam naar de tent naast de keet en dat
meestal al op oudejaarsdag waar een aanliggend
veldje ingericht was al carbidschiet-arena. Vanaf
10.00 uur stonden een kleine 20 bussen op rij
klaar om het oudejaar uit te knallen en het nieuwe
in te wijden. Dit trok veel bekijks en zelfs deelname de eerste carbidschiettoerist van over de
dijk. Tijdens een terugblik kijken ook de heren
van Us Stek verwonderlijk terug op deze periode.
Vanaf half negen ‘s ochtends de hele dag meenemen
om vervolgens door te feesten de nacht in lukt
nu niet meer.
(vervolg op pagina 5)

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar!

Zondag 23 en 30 december geopend
van 11:00 tot 18:00 uur

Namens alle medewerkers wensen wij u
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

T 0515 - 233 664

Makkum, Lieuwkemastraat 9

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Familieberichten

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Donderdag 20 december:

Dankbetuiging
Voor de goede en liefdevolle zorg tijdens haar
ziekbed van

Makkum – Avondrust Kerstbingo, 15.00 uur
in het restaurant

Zaterdag 22 december:

Jeltje van der Meer-Douma
Voor het personeel van Avondrust en de thuiszorg Zuidwest-Friesland
Familie A. v.d. Meer

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
22 en 23 december: Mondzorg- Praktijk 0515- 750576
24 dec. 16.00 uur t/m 29 dec. 08.00 uur
Van Asperen – Praktijk 0515-572353
29 dec. 08.00 uur t/m 2 jan. 0.800 uur
Dentwork – Praktijk 0515- 541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Agenda

“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 7 december is overleden onze bewoonster
mevrouw

J. v.d. Meer-Douma
Wij wensen de familie veel sterkte
met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Zorggroep Tellens,
locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Makkum – Krystwilledei Centrum Makkum
Van 14.00 uur tot 20.00 uur

Zondag - 23 december
Makkum - De Betûfte Bal Futsal Toernooi
in sporthal Maggenheim, aanvang: 10.00 uur.
's avonds groots prijzenbal met live muziek van
The Streak Easer Machine in café De Zwaan
Piaam - Groep Forte in de kerk
Aanvang 16.30 uur - Het Kerstverhaal

Maandag 24 december:
Makkum – Danscafé Skippers, Jelle B
Voor 23.00 uur gratis daarna € 5,- entree

Dinsdag 25 december:
Makkum – Kerstmorgenzang m.m.v. leden
Hallelujah aanvang: 6.00 uur

Donderdag 27 december:
Makkum – Café Rest. De Prins klaverjassen en
schutjassen met verloting, aanvang: 19.45 uur

Makkum, december 2012

Maandag 31 december:
Na een lange periode van ziek zijn is overleden
mijn dochter en onze zus

Makkum – Us Stek Oudejaarsmatinee
Aanvang: 15.00 uur

Dinsdag 1 januari:
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Sietske Schipper-Tijmstra

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

A. Tijmstra 
S. Tijmstra-v.d. Eems
broers en zussen
Amersfoort, 6 december 2012

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Makkum – Us Stek Nieuwjaarsbal
Aanvang: 00.15 uur
Witmarsum – Fabrieksbrêge Nieuwjaarsfeest

Vrijdag 4 januari:
Skuzum – Dorpshuis De Treffer
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur

Wist u dat...
Lieve gulle gevers
Omdat ik niet weet wie jullie zijn wil ik op deze
manier dank je wel zeggen.Ik ben er heel erg blij
mee en wens jullie ook fijne dagen.
groetjes dien

Kerstmorgenzang
Makkum – Eerste Kerstdag om 6.00 uur starten
we weer vanaf het Plein, met onze jaarlijkse
rondgang door Makkum. Medewerking wordt
verleend door leden van muziekvereniging
“Hallelujah”. Als eindpunt wordt er gezongen in
Zorgcentrum “Avondrust”. Daarna is er voor
iedereen chocolademelk, koffie en thee met
kerstbrood.

- De Volleybalvereniging Makkum op zondag 27
januari het jaarlijkse familietoernooi in de sporthal van Makkum organiseert.
- Zet deze datum alvast in uw agenda.
- Nadere informatie volgt in de januari edities
van de Belboei.

- Caravan Us Stek dit jaar voor de 10e maal het
Nieuwjaarsbal organiseert,
- Net als vorig jaar een speciale act voor de
oudere jeugd wordt georganiseerd,
- Us Stek vanaf 15.00 uur in de middag terug
kijkt op 10 jaar feest met beelden en verhalen,
- Dit jaar geen voorverkoop nodig is dus iedereen welkom is!
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Preventie tips van de politie
voor woninginbraken
Tip 6. Sleutels.
Hang geen adres aan uw sleutelbos. Als u de
sleutelbos met het adres verliest kunnen de vinders
er van in uw huis. Heeft u een sleutel van de
buren in huis, hang daaraan ook niet de naam het
adres van de buren. Leg uw huissleutel nooit op
een geheime plek buiten uw huis. Bijvoorbeeld
onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk
bedenken waar u de sleutel verstopt.
Laat nooit sleutels zitten aan de binnenzijde
van het slot. De inbrekers zou een ruitje kunnen
vernielen en door het gat de sleutel kunnen
omdraaien. Of de dader is op andere wijze binnengekomen en kan gemakkelijk door de deur weer
naar buiten omdat de sleutel nog in het slot zit.
Berg uw huissleutels op een vaste plaats op en
laat het uw huisgenoten weten. Voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenbeenham............................per pakje 25 cent korting

Foarferkeap Doarpskrite Makkum
“Iensum yn Ierlân”
De doarpskrite Makkum spilet op 18, 19 en 20
jannewaris “Iensum yn Ierlân” fan de Ierske
skriuwer Martin Mc Donagh. It stik is it tredde
diel fan de Leenanetriologie en oersetten yn it
Frysk troch Tryntsje van der Zee.
De haadrolspilers binne de twa bruorren Coleman
(Minne Zwaagstra en David Visser). Se wenje
allinne yn it âlderlik hûs nei de dea of moard fan
harren heit. De pastor (Paul Doedel) besiket de
beide parochianen op it rjochte paad te hâlden.
De 4de rol is foar de moaie jonge frou Girleen en
wurdt spile troch Tryntsje Hoekstra.It stik wurdt
regisseard troch Rieneke de Haan.
Op freed 21 desimber set de foarferkeap út ein
om 19.00 yn de bibletheek fan Makkum. Fanôf
22 desimber binne de kaarten te keap by Masij
Wonen en Lifestyle, Tsjerkestrjitte 13 yn Makkum.

Grieser Wildeman Stoofperen.....................................kilo 1.99
Verkade Krakels, kaaskoekjes......................................89

cent

Huiswijn Rosé, fles 0.75 cl............................................nu 2.95
Koffieroom, pak à 20 cups...................................voor 59

cent

Nescafé Cappucino, pak à 10 zakjes..........................2.99 1.99
Aanbiedingen geldig van do. 20/12 t.e.m. wo. 24/12

Wij wensen met ons gehele team
u prettige kerstdagen
en een gelukkig 2013
Voor een geslaagde kerst
bent u bij ons aan het juiste adres
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Kerkdiensten
Zondag 23 december:

SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen Feestdagen 2013

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Kerst
Dinsdag 18 dec. t/m zaterdag 22 dec. GEOPEND
Maandag 24 dec. GEOPEND

Oud&nieuw
Donderdag 27 dec. en vrijdag 28 dec. GEOPEND

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude

Maandag 24 december:
Makkum – Van Doniakerk, 21.30 uur
Oecumene kerstnachtdienst.
Voorganger: Pastor G Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Cornwerd – H. Kerk, 20.00 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen

diverse vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill:
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk
schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes – blindevinken
diverse rollades:
runder - varkens - half om half
ook in kerstverpakking

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

Dinsdag 25 december:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Pastor G Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Makkum – Menniste kerk. 11.00 uur
Kerstfeest met de Bouwers

Zondag 30 December:
Makkum – Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem, 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Maandag 31 december:
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
Bolsward – R.K. Parochie, 19.00 uur
Gezamenlijke Oudejaarsviering
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Makkum – Menniste kerk, 17.00 uur
Oudejaarsviering

Dinsdag 1 januari:
Workum – R.K. Parochie, 11.00 uur
Gezamenlijke Nieuwjaarsviering
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Fondue & gourmet / steengrill schotels
voor divers aantal personen
In luxe verpakking
diverse worstsoorten:
grillworst – ossenworst – paardenworst – kookworst
leverworst – droge worst – Zeeuws spek
Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325
Harlingerdijk 3/ 8754 EC Makkum
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Jubileumfeest Us Stek
10 jaar feest
Na het eerste jaar werd besloten het feest ieder
jaar beter te maken. Het tweede jaar zijn we met
burgemeester Piersma om tafel geweest. De
jeugd van de straat houden was hem wat waard
maar daar stond een vergunning met voorwaarden
tegenover. Met nog geen rookverbod was het
plaatsen van emmers met zand om de peukjes in
te deponeren een van de grappige voorwaarden.
Brandveiligheid, vluchtroutes, alarmkaarten en
een gesloten karakter voor de gasten de meer
serieuze. Hiervoor werd de kaartverkoop geïntroduceerd. Zie het als een besloten feest voor
half Makkum. Met kaartverkoop werd het mogelijk om het roemruchte duo Arie en Arjen te
strikken voor de jaren 2005 -2007. Een knalfeest
met een bijzondere rol voor de knoert van
Sjoerd. In 2006 voorkwam een snelle locale
brandweer een bijna brandje en voorkwam een
nacht kachels bijvullen een instortend dak door
sneeuwval.
De afgelopen vier jaar verzorgt DJ Kees de
muziek en de entertainment. Een quiz met prijzen
en simultaanschuifelen door 14 stelletjes zorgden

vervolg pagina 1

naast het muzikaal jaaroverzicht voor een andere
opzet. Steeds jonger werd het publiek en steeds
vervelender werd opbouwen onder natte en
modderige omstandigheden. Vorig jaar is hierom
gekozen voor een andere opzet.
Houtmolen
Aan de Houtmolen werd een prachtige loods
gevonden. DJ Kees werd aangevuld met DJ Jan
Wynia bekend onder de oudere jongeren van bar
Frisia in Schraard. De verharde ondergrond en
droge omstandigheden zorgen voor een hoge
opkomst, ook onder het oudere publiek. Ook dit
jaar wordt het feest hier weer georganiseerd.
2013
Om bij het 10 jarig jubileum stil te staan komen
veel oude beelden voorbij op de beamer en zorgt
DJ Kees samen met een verrassingsact al vanaf
15.00 uur voor een gezellig matinee. Vanaf 00.15
uur kan jong en oud zonder kaart naar binnen. Net
zolang tot de loods vol is.
Wilt u wel eens zien Us Stek een feestje organiseert?
Kom dan langs bij het verwarmde feestpaviljoen
aan de Houtmolen te Makkum.

Mag ik mij even voorstellen...
schillende leeftijden. Daarnaast vind ik het erg
leuk om samen met de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten te ondernemen.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Mijn naam is Dieuwke Smid en ik heb onlangs
een kinderopvang in Makkum geopend waar
ruimte is voor een klein groepje kinderen (maximaal 3 kinderen per dag) in de leeftijd van o tot
4 jaar. Ik heb voor het werken met een klein
groepje gekozen zodat ik ieder kind voldoende
individuele aandacht kan geven. Als gastouder
wil ik zorgen voor een rustige, huiselijke omgeving waarin vrolijkheid, structuur en veiligheid
belangrijk zijn. Daarnaast wil ik ervoor zorgen
dat mijn aanpak overeenkomt met de opvoeding
die uw kind thuis gewend is. Omdat ik thuis een
volledig afgesloten tuin heb, kunnen kinderen
bij mij zowel binnen als buiten veilig spelen. Er
is voldoende speelmateriaal aanwezig voor ver-

Voor de meeste mensen in Makkum ben ik een
bekend gezicht,als postbode werkte ik vele jaren
voor PostNL. Naast mijn voorgaande werk bij
PostNL heb ik veel ervaring opgedaan in de
kinderopvang. Omdat ik het werken met kinderen altijd erg leuk heb gevonden, heb ik destijds
besloten de opleiding Pedagogisch Werk niveau
3 te volgen. Deze opleiding heb ik met succes
afgerond en ik ben als professioneel gastouder
aan de slag gegaan. Mijn kennis en ervaring wil
ik graag gebruiken om uw kind een veilig en
vertrouwd tweede thuis te geven, waar uw kind
met plezier naar toe kan gaan. Ik ben flexibel in
de opvang. Ouders hoeven niet een dagdeel in te
kopen maar er kan ook per uur worden betaald.
Ik ben aangesloten bij gastouderbureau ‘Thuis in
opvang’. Om te kunnen zien wat de kosten zijn
voor opvang voor uw kind verwijs ik u door naar
de site www.thuis-in-opvang.nl
Interesse? Neem dan contact met mij op voor het
maken van een geheel vrijblijvende afspraak om
te kijken wat ik voor u kan betekenen. Ik ben
telefonisch te bereiken op telefoonnummer
0515-232408 of mail naar smid34@ziggo.nl
Graag verwelkom ik u en uw kind bij mij thuis!
Zie Facebook pagina!

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Kerstnachtdienst
Ook dit jaar is er weer een Oec. Kerst nachtdienst welke gehouden zal worden in de” Van
Donia Kerk” op 24 dec a.s.. aanvang 21.30 uur.
Voorganger is Pastor Gerrit Visser .We hopen op
een waardevolle samenkomst, naar het licht van
de geboorte van onze Heer. We gaan veel zingen
en muziek maken. U/Jij bent van harte welkom
in deze dienst, voor alle inwoners van Makkum
en omgeving. Thema van de dienst zal zijn
“Licht”. Oecumene Makkum e.o.

Het Kerstverhaal
door Groep Forte in Piaam
Luister naar en zing mee met het kerstverhaal op
zondag 23 december om 16.30 uur in de sfeervol
versierde Sint Nicolaaskerk te Piaam. Groep Forte
uit Makkum, onder leiding van Anna Bonnema,
vertelt en zingt over het kerstverhaal in combinatie
met samenzang van bekende kerstliederen. Omdat
kerst over de geboorte van Jezus gaat, hebben
ook de kinderen een speciale rol. Iedereen is van
harte welkom! Na afloop is er koffie, thee en
chocolademelk. De toegang is gratis.

Oud & nieuw in Witmarsum
Dorpsbelang Witmarsum organiseert vlak na
middernacht met oud & nieuw bij de Fabryksbrêge een klein feestje. In het verleden kwam
iedereen daar samen om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Die traditie hebben we tijdens de
jaarwisseling 2011-2012 nieuw leven ingeblazen.
Zo’n 200 dorpsgenoten hebben elkaar midden in
de nacht gelukkig nieuwjaar gewenst onder het
genot van glühwein, muziek en vuurkorven. Een
groot succes, zodat we ook dit jaar weer klaarstaan met een slokje, muziek en warmte. Vier je
oud & nieuw in Witmarsum, kom dan even na
middernacht naar de Fabryksbrêge om al je
dorpsvrienden een gelukkig 2013 te wensen.

Win ook je
aankoopbedrag terug!

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

22 december
Krystwilledei Makkum

www.garagehorjus.nl
VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type
2010
Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,
dec-2010
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart
2008
Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type
2010
VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129 dkm
11-2007
Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm
2010
Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi
2009
Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm
2008
Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd
2008
Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat
2008
Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm
2008
Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise
2005
Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen
2005
Hyundai Atos, 5drs,cpv,st.bekr,90dkm
2003
Hyundai Exel 1.5i Automaat,st bekr,apk
1997

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15950,12995,11950,10995,10880,11250,11250,9995,9850,8645,8500,8150,5945,2850,1195,-

Koop via AutoTrack.nl voor 1 februari
2013 een auto bij ons en word ook
een winnaar!

Eindejaars knaller!
€ 500 euro korting
op alle occasions vanaf 4500 euro.

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!
Het is weer tijd voor de winterbanden wissel!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 19 december 2012

Consultatiebureau in nieuweaanbouw Súnhûs

van links naar rechts: Francien Drost, Hilda ten Hoeve en Tine Visser
Makkum - Maandag 10 december j.l. heeft het
consultatiebureau haar intrek genomen in de
nieuwe aanbouw van het Sûnhûs. Ouders konden
er onder het genot van een gebakje kennismaken
met deze grote verbetering. Het consultatiebureau was niet ideaal gesitueerd in het gezondheidscentrum, daar waren alle partijen het over
eens.

Met de komst van de aanbouw zijn er een royale
meet- en weegruimte en twee ruime spreekkamers gerealiseerd. De medewerkers van het
consultatiebureau en van het gezondheidscentrum, hopen dat alle ouders en kinderen die
aangewezen zijn op deze locatie in Makkum,
met veel plezier het consultatiebureau zullen
bezoeken.

Nautische Kerstexpositie in Gallery Marco Käller
Beeldend kunstenaar Marco Käller werkt in
Makkum aan een omvangrijk nautisch oeuvre.In
de beide royale expositieruimten van de galerie
zijn indrukwekkende olieverfschilderijen te
zien, die door zeilervaringen of verkenningen
van het Wad en de kust geïnspireerd zijn. De
expositie bevat ook zeef- en gicléedrukken. Daarbij
zal tijdens deze dagen “Vaarwater”, een korte
documentairefilm van Kim Faber, vertoond
worden. Deze film is geïnspireerd door de
schilderijen van Käller waarin een visser vertelt
over de ruimte, die hij bevaart en een waddengids het leeg gelopen wad verkent. Het atelier
van de kunstenaar is vrij toegankelijk. Daar kunt
u beleven hoe de kunstwerken tot stand komen.
Geopend van 22 tot 30 december 2012 iedere
dag van 13:00-17:00 uur (eerste kerstdag gesloten)

Mededeling van het NUT: Data Schaatslessen voor de jeugd
Schaatsschool Thialf verzorgt 3 schaatslessen
voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Tijdens deze
lessen worden de kinderen ingedeeld op niveau,
in zo’n niveaugroep van maximaal 14 kinderen
gaat een schaatsinstructeur aan de hand van
oefeningen de schaatstechniek aanleren en/of
verbeteren. Je moet hierbij denken aan: houding,
recht op de schaatsen staan, glijden en voor de
wat gevorderde schaatsers natuurlijk ook pootje
over. Ook zijn wij op zoek naar ouders, pake’s en

beppe’s, opa’s en oma’s die met deze jeugd naar
Thialf wil rijden. Reiskostenvergoeding € 10,- per
keer. Opgave via www.nutmakkum.nl onder het
kopje cursussen. Graag z.s.m. opgeven i.v.m.
organisatie en opgave bij Thialf
Wanneer: Woensdagmiddag 9, 16 en 23 januari
Tijd: 14.30-15.30 Vertrek uit Makkum: 13.00 uur
Kosten: € 30,- per kind voor 3 lessen voor NUT
leden, € 35,- per kind voor 3 lessen voor niet leden
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Kom uw kerstinkopen doen in de KERKSTRAAT
De Kerststraat van uw eigen dorp MAKKUM
Beleef de gezelligheid van deze straat… U kunt u laten inspireren door de diversiteit van winkeliers…
Laat u verrassen door de diverse activiteiten in de KERSTSTRAAT…
Tijdens de krystwilledei zijn er in de KERSTSTRAAT diverse winkels open en activiteiten…
Wij heten u van harte welkom in de KERSTSTRAAT…
Natuurlijke smaakmakers
voor de avontuurlijke kok
Proeverij in de winkel
en op de markt!

Voor elk
bijzonder moment
Zorgen wij
dat u stralend bent!

IJ
Z

E
R
S
T

E
R
K

December laatste maand 2012 …
Bedankt voor het vertrouwen!
December de dagen worden korter en avonden langer …
tijdens de krystwilledei een leuke aanbiedingen in sfeerlichtjes
December hartverwarmende verwenweken….
kijk met Kerst over de grens en steun uw Keniaanse medemens…
geef een sieraad van Kazuri, is als Fair Trade erkend
December ’t pareltje …
kleine geschenken onderhouden de vriendschap
verpakken exclusief en maken van u cadeau iets bijzonders!
December op naar 2013 …
dat wij u opnieuw willen adviseren en verwelkomen
en wensen u fijne feestdagen en een gezond 2013
December 25% tot 50% korting op onze herfst- en wintercollectie
(deze kortingen gelden niet voor basis en party collectie)
Mode & Cadeauboutique ’t Pareltje
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje
Openingstijden december:
22 december 9:00 - 19:00 uur
24 december 9:00 - 16:00 uur

31 december 9:00 - 16:00 uur
02 januari
zijn wij gesloten
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De Eigenwijzen uit het Oosten!
Kerstdiner bij Restaurant Zurich
Beide dagen heerlijke keuzemenu's
2e kerstdag met live (kerst)muziek
Voor meer info kijk op
www.routiers-restaurants.com/zurich
of vraag de brochure aan.
Bel 0517579207 of mail naar
zurich@routiers-restaurants.com

Eerste kerstdag 25 december om 11.00 (nieuwe
tijd!!) vindt het traditionele kerstfeest van de
kinderen van Club de Bouwers in het kasteeltje
van Makkum plaats. Ieder jaar maken ze er weer
een groot feest van! Dit jaar staan de
“EigenWijzen uit het Oosten” centraal!

Nieuwsgierig geworden?
Kom en geniet van de grote kerstboom, muziek,
het eigenwijze kinderkoor o.l.v. Sietze de Vries,
verhalen, gedichten, acts, chocolademelk,
glühwein, kerstkransjes en al het andere……

Kerstavond: Jelle B. in Skippers
Net als in 2011 belooft kerstavond 2012 weer
een bijzondere te worden. Niemand minder dan
Jelle B. treedt deze avond op in Skippers. Jelle
B. ontving op 28 november j.l. een award omdat
hij is uitgeroepen tot beste feest - artiest van
Nederland. Makkumers hebben de kans om Jelle

B. tijdens zijn optreden op 24 december te feliciteren met dit behaalde succes! In januari komt
er weer een nieuwe single van Jelle B. uit en ook
duikt Jelle deze maand de studio in om nieuw
materiaal op te nemen. Jelle B. 24 december in
café Skippers te Makkum!

PubQuiz @ Danscafé Skippers
Zondag 13 Januari organiseert Danscafé
Skippers voor de 1ste keer de PubQuiz. In 6 tot
8 rondes worden teams (bestaand uit maximaal 5
personen) blootgesteld aan de meest uiteenlopende vragen. De thema’s van de quiz kunnen
variëren van algemeen, 80’s, 90’s, sport, muziek
of Hollandse glorie. De PubQuiz bestaat uit foto,
muziek en- vragenrondes. Bij de fotoronde kan
van alles gevraagd worden, van bijvoorbeeld
raad de stripheld die hier staat afgebeeld of raad
welke vlag van welk land er wordt afgebeeld. Bij
de muziekrondes laten de quizmasters steeds
korte fragmenten horen, waarop de quizzers de
titel en artiest moeten raden. De muziek is heel
divers en is van de jaren 50 tot nu. De algemene
vragenrondes zijn heel divers. Er kan van alles
gevraagd worden en vergt het nodige denkwerk
van de quizzers.

De PubQuiz, kent zijn oorsprong in de Engelse
pubs, maar wint ook aan onze kant van de
Noordzee aan populariteit. De kracht van de
PubQuiz ligt in de diversiteit van de vragen en is
daarmee geschikt voor man, vrouw, jong en oud.
Hilariteit en strijd voor iedereen. De PubQuizkampioenen gaan naar huis met een mooie wisselbeker en de eeuwige roem!
Waar: Danscafé Skipper
Wanneer: Zondag 13 Januari
Tijd: 17.00 Uur
Opgave: Remko of cafeskippers@Hotmail.com
Inleg: € 12,50 per team
PubQuiz thema: Algemeen
Er kunnen 12 teams meedoen, dus stel nu snel je
eigen team samen, bedenk een leuke team naam
en geef je op!!!
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EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS
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Smakelijke 13e Krystwilledei
Makkum – Dit jaar heeft de dertiende Krystwilledei
een ander programma dan voorgaande jaren. De
gezelligheidsmarkt is aangevuld met een proeverij,
en het wordt een week later georganiseerd. Zoals u
al eerder in deze krant heeft kunnen lezen, is de
Krystwilledei dit jaar een week later georganiseerd
dan voorgaande jaren. Eerder werd de Krystwilledei
altijd midden in de maand gehouden, maar de organisatie kwam erachter dat er rond 15 december al
veel kerstmarkten waren en zijn. Daarom wordt het
dit jaar gehouden op 22 december. Omdat dan de
meesten hun kerstster en kerstkrans al hebben
hangen koos de commissie dit jaar, naast de kramen
voor de hebbedingen, voor een aanvulling van een
culinaire markt.

MINDFULNESS training
In de 8 weekse cursus leer je anders
omgaan met stress, onrust, ziekte, irritatie
en piekeren. Deze (officiële MBSR)
training helpt het bij het vinden van
balans, rust en plezier.
De lessen starten 12 januari
Yoga praktijk Bolsward.
Info Linda Kaastra 0517- 795027
www.mindfulnessfriesland.nl
www.yogapraktijkbolsward.nl

Zerres jeans broeken
van € 59,95 en € 69,95
komende zaterdag en maandag
€ 20,00 kassakorting

Proef op het verwarmde terras te midden van de
kramen, amuses, oliebollen en vis. Alles bereidt
door tien plaatselijke restaurants en twee verenigingen. Zit u nog in de stress wat u met kerst op tafel
zet? De horeca-standhouders geven u graag ideeën
en tips. Het smakelijk festijn is aangevuld met
ongeveer vijftien kramen met hebbedingen en tal
van activiteiten. Luister naar Nostalgia, The Linden
Tree Singers met A Christmas Carol van Charles
Dickens en DJ Hendrik de Vries. Haal herinneringen
op met de diavoorstelling van Stichting Âld
Makkum. Kijk naar een handboogdemonstratie van
Jan van der Veen. Of laat de dreumesen zich vermaken met kinderdraaimolen. U ontspant zich bij de
kraam van het duo Anne Bootsma en Sandra Visser.
Onder de naam Fiskersboat, voeren zij de humoristische theatervoorstelling Ijskoningin voor u uit.
Met deze opvoering vragen zij aandacht voor het
Makkumer initiatief Doe een Wens. Bij de kraam
kunt u uw wens, voor de belangenbehartiging van
haar inwoners, opschrijven en inleveren. De jury
van de Ondernemers Vereniging Makkum zal de
meest realiseerbare en nuttige wens proberen te
verwezenlijken. Mist u nog iets? Natuurlijk: de
kerststal en de Kerstman. Op de arrenslee buldert
de Kerstman door het centrum en Holle Poarte en
deelt samen met zijn prinsessen snoep uit. Na het
gestruin en gesmul sluit Marina Makkum en Holle
Poarte de dag spetterend af met een vuurwerkshow
op het Achterdijkje.
De Krystwilledei is mede mogelijk gemaakt door
plaatselijke ondernemers welke u als logo op het

door Antje Tilstra

logospel/kleurplaat terugvindt. Deze is te vinden op
de volgende pagina. Lukt het u de logo's van de
plaatselijke bedrijven te herkennen? Wanneer u de
juiste bedrijfsnamen invult, ontstaat er een slagzin.
Laat uw kind, kleinkind, nicht of neefje daarna de
kleurplaat inkleuren en doe vervolgens beide mee
met de wedstrijd. De kinderen kunnen met de
kleurplaat diverse prijzen winnen, bestaande uit
waardebonnen, variërend van 5 tot 25 euro, in de
diverse leeftijdscategorieën. De volwassenen
strijden met het logo spel om diverse prijzen,
bestaande uit waardebonnen t.w.v. 15 tot 45 euro.
Deze waardebonnen kunnen bij Winkeliers
Ondernemers vermeld op het logo spel worden
besteed. Stuur de kleurplaat met de slagzin, en uw
gegevens voor 6 januari op naar onderstaand adres.
Wilt u meer informatie over deze dag? Neem dan
contact op met de Krystwilledei commissie:
- Marlies Koornstra
Markt 16 - 8754 ES Makkum
Tel: 06-55570456
E-mail: driesenlies@ziggo.nl
- Greetje Twijnstra
Slotmakerstraat 5 - 8754 EL Makkum
Tel: 0515-231243
E-mail: greetjetwijnstra@live.nl
- Hennie de Vries
Plein 10 - 8754 ER Makkum
Tel: 06 - 51507937
E-mail: henniefanricht@makkum.nl
- Theo Adema
De Voorn 16 - 8754 BB Makkum
Tel: 0515 231401/06 53542243
E-mail: adema.horeca@makkum.nl
Bent u geïnteresseerd in een reservering voor een
kraam? Neem dan kunt u contact op met de marktmeester:
- Janny Zeeman
De Greide 5, 8757 JP Gaast
Tel. 0515 - 54 34 60 - Mobiel. 06 - 123 027 95
E-mail: janny.zeeman@ziggo.nl
De Krystwilledei commissie wil er samen met u op
22 december van 16.00 tot 20.00 op het Plein en de
Markt, een dag vol wille van maken!
Marlies, Greetje, Hennie, Janny en Theo
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Campagne:
‘Zien wij elkaar nog in 2013?’
Gratis vuurwerkbrillen bij Antonius Ziekenhuis
‘Zien wij elkaar nog in 2013?’ Deze vraag is het
motto van de jaarlijkse landelijke vuurwerkcampagne. Deze campagne roept iedereen op
om tijdens de jaarwisseling een vuurwerkbril te
dragen bij het afsteken van of kijken naar vuurwerk. Ook het Antonius Ziekenhuis doet mee
aan deze campagne en levert gratis vuurwerkbrillen. “Wij zien elk jaar toch weer patiënten
met onherstelbare schade aan hun ogen door
vuurwerk. En dat zijn niet alleen mensen die zelf
vuurwerk afsteken, maar ook toeschouwers of
zelfs gewoon voorbijgangers. Door tijdens de
jaarwisseling de straat op te gaan met een goede
vuurwerkbril kan veel ellende voorkomen worden,”
waarschuwt dokter Durk Humalda, oogarts in
het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord.
De poli oogheelkunde biedt dit jaar gratis vuurwerkbrillen aan. De brillen zijn verkrijgbaar
bij de poli oogheelkunde of bij de centrale balie
in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en in
Emmeloord. De bril is van plexiglas en sluit aan
alle kanten goed af. De vuurwerkbril van het
merk 'Firegoogs' is ook geschikt om te gebruiken
bij het klussen in de tuin en in huis. De brillen
zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en er zijn
monturen voor volwassenen en kinderen. De brillen zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
De campagne ‘Zien wij elkaar nog in 2013’ is een
campagne van Het Oogzorgnetwerk, de Nederlandse
Unie van Optiekbedrijven, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Oogfonds, Vuurwerkpreventie en de Belangenvereniging Pyrotechniek
Nederland. Ook het Antonius Ziekenhuis in
Sneek en Emmeloord is aangesloten bij het
Oogzorgnetwerk en doet mee aan de campagne.
Naast de oproep in verschillende media om vuurwerkbrillen te dragen, is ook een lesbrief voor
scholieren ontwikkeld, www.vuurwerklesbrief.nl.
Via deze lesbrief worden kinderen en jongeren
gewezen op de schadelijke gevolgen van vuurwerk.

Cursus Vaarbewijs I
en II in Workum
In januari start Zeilvereniging Workum met een
cursus Vaarbewijs I en II. De cursus wordt
georganiseerd voor leden en niet-leden van de
vereniging. De cursus wordt gegeven door
Eric Mehlbaum, internationaal jurylid voor zeilwedstrijden en docent van het Watersportverbond.
De cursus Vaarbewijs I start in op 6 januari 2013
en wordt gegeven op woensdagavond in Workum.
De lessen zijn van 19.30 tot 22.00 uur in het
Brouwershof te Workum. Voor Vaarbewijs I zijn
er drie cursusavonden en aansluitend voor
Vaarbewijs II zijn er zes avonden. Vaarbewijs I
en II kunnen zowel apart als los van elkaar
worden gevolgd. Kijk voor meer informatie en
de aanmelding op www.zvworkum.nl
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Uitslagen vv Makkum
Makkum 3 - Nijland 3
Makkum C1 - AVC C1
Makkum D1 - SDS D1
Makkum E4 - Mulier E2
Makkum F2 - IJVC F3
Makkum VR1 - Oosterlittens VR1
Makkum MC1 - Oosterlittens MC1

1-0
3-2
5-3
1-2
0-0
0-4
6-0

PSV de Halsbânruters
Arum 14 december
Juliën Beersma kwam met Waldfride Fan Ryp-Ein
uit in de klasse L2 Juliën won de 1e prijs met 194
punten.1 winstpunt.
Anna Palowna 15 december
Yvonne Philipse ging de afsluitdijk over om met Be
Cool men uit te komen in de klasse Z1. In de 1e
proef won zij de 2e prijs met 213 punten en in de
2e proef reed zij een winstpunt met 206 punten.
Samen goed voor 2 winstpunten.
Harich 15 december
In Harich werd de selectie wedstrijd verreden voor
de Friese indoorkampioenschappen in februari
voor de klassen L1 en L2 paarden. Bobbie Ijdema
kwam met Dimanche Luciene uit in de klasse L2.
Zij won de 4e prijs met 190 punten. Goed voor 1
winstpunt.
Haskerhorne 16 december
Ook hier werd er selectiewedstrijd verreden voor
de klassen M1 en M2. Bobbie kwam met Up to
date,s Ulkje uit in de M2. Zij won de 1e prijs met
198 punten goed voor 2 winstpunten.
Middenmeer 16 december
Louise Nieuwenhuis kwam hier uit met Sieuwke
Fan Lutke Peinjum in de klasse Z1. Deze wedstrijd
doet mee aan de friezen competitie. In de 1e proef
won zij de 1e prijs met 216 punten en in de 2e proef
de 2e prijs met 199 punten. Louise kan weer 1
winstpunt bijtellen.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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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
Sint & Kerst - November & December Actie 2012

de, m
r he

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2012, diverse acties op touw worden gezet.
PuzzelActie
Van 28 november t/m 19 december zal er vier 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 2012, 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.

n lus

to

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.
Prijswinnaar Puzzel 3:
Mw. T. Postma, De Kamp 27 te Makkum

en he
t voo

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 4 / Belboei no. 1473)
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
Krystwilledei

Zaterdag 22 december

9.00 - 20.00 uur

Kerst

Vrijdag 21 december

9.00 - 21.00 uur

Oud&Nieuw

Maandag 31 december

9.00 - 17.00 uur

17 januari om 20.00 uur in Gasterij Hennie fan Richt de
trekkingen en prijswinnaars van de Decemberactie en het
Kleurplaat Krystwilledei logospel. Tevens de uitreiking
van de prijswinnaars O.V.M. puzzelpagina.
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum
Wenst u
fijne kerstdagen
en een gezond en sportief 2013

Wij wensen iedereen een Gelukkig
en bovenal Gezond 2013 toe
Piet en Henny

Fonger en Riemie Smink
Wensen een ieder
prettige Kerstdagen
en een gezond 2013

J. de Boer
Schoenen
wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2013

Wij winskje famylje, freonen en kunde
noflike krystdagen en in lokkich nijjier ta.
Grietje Freitag-Koornstra
Bouwe en Betsie Koornstra-Freitag
Brecht en Berber
Aloysius Freitag

W a t e r s p o r t
voorstraat 17, 8754 ev makkum
Silerswaar wenst Makkum e.o.
prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2013

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013

Firma gebr. Hogeboom
Een staalsterk bedrijf waarop u kunt bouwen...

Stichting riemen over en weer
wenst iedereen en in het bijzonder
al haar vrijwilligers en sponsoren

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Directie en hun medewerkers
wensen u prettige feestdagen en een
voortvarend 2013

fijne feestdagen een
voortvarend 2013 toe.

Strânwei 7, 8754 HA Makkum, Tel: 0515-232528, Fax: 0515-233225
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
wenst u
Prettige Kerstdagen
en een verzorgd 2013

Stranwei 30, 8754 HA Makkum
Tel. 0031 515 231789 - Fax 0031 515 231844
www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien
noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90
Kerkstraat 18 - 8754 CS Makkum
telefoon 0515-769052
info@peper-zout.eu
www.peper-zout.eu

wenst u smaakvolle feestdagen
en een culinair 2013

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2013
Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
De winterschilder wenst u
Fijne Kerstdagen en
een heel goed 2013

Wij wensen onze leden
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2013
Bestuur
Tennisvereniging Makkum

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

Gezegende kerstdagen
en gelukkig Nieuwjaar

VOETBALVERENIGING MAKKUM
wenst iedereen prettige feestdagen
en een
gezond en sportief 2013

Namens alle leden van
vereniging Caravan US Stek:

wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond 2013

Folle Lok en Seine
foar it jier 2013

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2013

Fijne feestdagen
en een goed 2013

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Fam. Rinke de Boer, Skuzum

Uw adres voor: Jacht installatie / reaparatie /
Verkoop van Zeiljachten en
Jachtbouw

Scheepstechnische dienst

wenst u een gelukkig 2013
Strânwei 11 - 8754 HA Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

Petra, Willem en Wilma

BOLINK
Plein 4, 8754 ER Makkum
0515 - 231 824

Gebr. van Enkhuizen

wenst iedereen Prettige kerstdagen
en een Gelukkig nieuwjaar

Drogisterij

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2013
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

prettige kerstdagen
en een gelukkig 2013

Wenst u
prettige Kerstdagen
en een
gelukkig Nieuwjaar
Blokmakersstraat 14 - 8754 GC - Makkum - Tel: 0515-231716 - Mob: 06-40412535

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

VAN MALSEN
Jac ht- & I nt erieurbet immering

Wij wensen iedereen
een prettig kerstfeest
en een voortvarend 2013

GROS financiële partners en Makelaardij GROS
Papiermolenstreek 2 8754 GE Makkum
www.grosfp.nl www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515)232704 (0515)232550

Stranwei 22 Makkum
Tel: (0515) 232967

www.vanmalsen.nl
info@vanmalsen.nl

Café-Restaurant ’De Zwaan’
tel. 0515-232471
Voor zowel
gezelligheid
als sportiviteit

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wenst u prettige feestdagen
en een waterdicht 2013

wensen u een Voorspoedig
en Gezond 2013

www.dakenzinkwerken.nl

Bar-Café voor
jong en oud

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.
Makkum
0515-233021
Turfmarkt 35

Oudemirdum
0514-571996
info@roosma.nl

wenst u
fijne kerstdagen
en een voorspoedig
2013 toe

De allerbeste
WOON-wensen
voor 2013 !
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
prettige kerstdagen
NICO
MORIEN v.o.f.
annex plaatwerkerij - spuiterij
De Munniksplaat 3 8754 HG MAKKUM
Tel. 0515 232323 Fax 0515 232770

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een veilig 2013

en een
gelukkig nieuwjaar
Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

Aardewerk & Siertegels
D. Kuiken
Voorstraat 5, 8754 EV Makkum
Tel./Fax: 0515 - 231616

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2013

Fijne feestdagen en
een gezond 2013

cafetaria-restaurant

DE HALTE
prettige kerstdagen
en een gelukkig 2013

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een
gezond 2013

Buurtver. Terra Nova
wenst U
Prettige Kerstdagen
en een gezond
en voorspoedig 2013

Het bestuur van de Koninginnevereniging
wenst alle leden en -nog-niet-leden
fijne Kerstdagen toe en voor 2013
vele momenten van rood-wit-blauw

Koninginnevereniging
Makkum

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum
tel. 0515 - 23 38 78

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een
gezond en voorspoedig 2013

Tot ziens!!

Marc, Claudia,
Erwin en Debby de Boer
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Fysiotherapie en Fitness
Wenst u een fit
en gezond 2013
Anette Meina / Tom Botermans
Johan Methorst / Erwin Huitinga
Anneke op de Hoek
Langezand 2C - 8754 HR Makkum
0515-231551

Wenst iedereen fijne feestdagen toe
en een glanzend 2013
De Poon 7 Makkum
06-41529265

Ronald, Andrea, Riki, Sofie, Marloes en Liv
Martin, Anette, Lars en Stan

Alpha Yacht Charters
wenst iedereen

Wenst u een
gelukkig en gezond 2013

fijne Kerstdagen toe
Klaas en Mieke
Strânwei 17
Makkum

en voor 2013
een behouden vaart

Wijngaarden
Textiel en Mode

Ik wens U een in alle
opzichten gezegende feestdagen
en een vredig 2013
Psalm 23

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2013.
Wij zijn 31 December vanaf 22.00 uur geopend.
Meld je aan voor een gezellig oud-/nieuwjaarsfeest.

DOEDEL AGENTUREN H.V.L.
Wenst iedereen een gezond
en liefdevol 2013
Paul en Fré Doedel
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De
Binderij
bloemen & zo
De Binderij wenst U
fijne feestdagen
en een bijzonder 2013.
Jaqueline, De Binderij

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Sietze en Gerrie de Vries-Lukkien
Wensen familie, vrienden en bekenden

Prettige kerstdagen
en een
Gezond 2013
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zeilmakerij SAILTODAY

Alie en Daniëlle
wensen u
sfeervolle kerstdagen
en een goed gekleed
en gezond 2013

sailtoday

Wenst dat het iedereen
voor de wind gaat
in het jaar 2013
Klaas en Pleunie Poepjes
Iris en Eeltje Hans

Hoekseize 5, 8711 HR Workum 0515 - 233161
info@sailtoday.nl

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2013

Cafe Romano wenst iedereen
gezellige feestdagen
en een dorstig en gezond 2013

Wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig 2013.
Wij hopen u in het nieuwe jaar,
weer van dienst te kunnen zijn.
Donovan Roemer

Wenst u een ijzersterk 2013

De drie Ouderenbonden
van Wûnseradiel
PCOB, ANBO en KBO
wensen hun leden
fijne Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar.

www.buwalda-products.com

Wenst U allen
Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
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Wij wensen, familie, buren, vrienden en kennissen
Gezegende Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar
P. en H. Terpstra
Lieuwkemastraat 1

Jan en Rommy Schilstra,
Jacob Nicole en Jeltje

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2013

Bêste freonen en kunde,
Noflike krystdagen en
in sûn 2013 tawinske!
Jan en Fenny Poepjes

wensen familie, vrienden en bekenden
fijne Kerstdagen
en een Gezond
en Gelukkig 2013

* Zeilen
* Sprayhoods
* Achtertenten
* Zeilhuiken
* Rocon’s
* Kuipkleden
* Wintertenten
* Rolfoksystemen
* Diverse reparaties
www.zeilmakerijwarns.nl
info@zeilmakerijwarns.nl

Werkplaats;
Op’e Wâl 10
8721 GJ Warns
0514-681962
06-25331354

Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig 2013!
George en Elske Valkema
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Wat men vertelde:
Weer slaan wij spijkers met koppen,
laten ons niet kisten; kijken uit onze doppen!
Een schroefje zit er bij ons nog niet los,
Het bijltje gooien we er ook niet bij neer, dan ben je de klos!
We rechten de rug, gaan voor U in ’t spier!
En wensen voor 2013: Gezondheid en veel vertier!

alle mederwerkers van het Sûnhûs
wensen u fijne feestdagen!

Boekhandel Coufreur

prettige feestdagen en een
gezond en leesvol 2013 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

Wenst een ieder
fijne feestdagen en een
voorspoedig 2013

wenst U Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
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'Vogelwacht Makkum eo.
wenst al haar leden
en donateurs fijne dagen
en een vogelrijk 2013.

wenst u veel woongenot
in 2013

Vogelwacht Makkum
volgend jaar al 51 jaar
actief voor de natuur!'
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Geopend tijdens de
feestdagen van
11:00 tot 17:00.

Nu 30% korting
op de alle
kleding en
schoenen.
Wij wensen u een
fijne kerst en een
spetterend nieuw
jaar!

Openingstijden:
kerstperiode 17 dec. t/m
2 jan 2013
Open elke dag
van 11.00 t/m 17.00 uur

Kijk op onze
website voor onze
kerstmenu’s

1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag
gesloten!

31 december
gesloten
vanaf 18.00 uur

Aktie: 25% Kassa
korting tegen inlevering
van deze advertentie.
Aktie duurt t/m 6 januari
2013

www.vissermode.nl

Openingstijden winter:
woe t/m zo 11 t/m 17 uur
ma & di gesloten

0515 - 231032

www.funsportmakkum.nl
0515-231085

1 januari geopend
vanaf 12.00 uur

In 2013 zijn
wij 365 dagen
geopend voor
ontbijt, lunch
en diner

Tijdens de
kerstvakantie
dagelijks geopend van
11.00 tot 19.00 uur
1e kerstdag
en nieuwjaarsdag
gesloten
Hoek´s vis en snacks
wenst iedereen
veel vis en een
gezond 2013
0515 233037

pag. 28 MAKKUMER BELBOEI - 19 december 2012

Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

twee paar voetbalschoenen, merk adidas 1 seizoen
op gespeeld, Zien er nog super netjes uit!! Maat 35
en maat 36 2/3. Tel:0515-233290 of 06-55822653.
z.g.a.n. HR houtkachel 10 kW hangend met breed
glas opp. antracietkleur nu halve prijs € 220
tel 06-12290207
X box spellen; Far cry 2, Battlefield 2, Call of Duty
10 euro per stuk. Grand theft auto 4; 20 euro.
Tel 0515-233030
Ik heb veel nieuwe en mooie Kerstspullen, twee
flinke dozen vol met o.a. Kunst kerst-boompje
(is helemaal versierd). Verder veel kerstballen,
figuur-kaarsen, slingers, kerstster kaarsenstanders,
kralen-slingers enz.enz. De foto's staan op mp. U
mag alles kopen voor 30 euro. Tel. 0636175115
of 0636027242.

In de hallen van voorheen groothandel Bergsma aan de rondweg in Makkum zijn dit jaar honderden
kerstpakketten gemaakt door Yokado. Op de foto zijn ze geconcentreerd bezig om weer een pakket
samen te stellen.

VERLOREN

In Bleekstraat te Makkum een beurs met een
opdruk van bloemen, met rits en drukknop
tel. 06-23827550.
op 14 december rond 14 uur twee sleutels aan
een paars koord. Waarschijnlijk op de klippenstraat toen ik mijn hond uitliet. Tel. 06 40530910
GEVRAAGD

Een kleine honden Bench 06-30299886
Gasten met sterke verhalen voor oudejaars-matinee
vanaf 15.00 uur bij Us Stek.

Jongeren Politiek Friesland
Nieuw bestuur Jongeren Politiek Friesland:
Stichting ‘’Jongeren Politiek Friesland’’ (JPF) heeft
een nieuw bestuur. In de bestuursvergadering is
Thomas Roosma verkozen tot voorzitter. Roosma
(20) is woonachtig te Makkum en is voorzitter van
de Jongerenorganisatie Vrijheid & Democratie (JOVD),
afdeling Friesland. Lena de Jong is verkozen tot
vicevoorzitter secretaris. De Jong (20) woonachtig
te Leeuwarden en is voorzitster van de Jonge
Socialisten (JS) in de PvdA, afdeling Friesland.
Jongeren Politiek Friesland, hierna te noemen JPF is
een overkoepelend orgaan waaraan (bijna) alle Politieke
Jongeren Organisaties (PJO’s) in de provincie
Friesland verbonden zijn. We zijn opgericht omdat
we politiek graag interessanter willen maken voor
jongeren. Dit doen we door veel politieke activiteiten
te organiseren voor jongeren in Friesland. Tijdens
de provinciale verkiezingen in maart 2011 genoot
het JPF van de landelijke media aandacht. Het JPF
organiseerde het bekende verkiezingsfeest ‘’the choice’’
in stadsschouwburg de Harmonie te Leeuwarden.

Nijierskuier door het winterse Rysterbosk
Na alle feestdagen is het weer tijd om naar buiten
te gaan en de natuur op te zoeken. It Fryske Gea
nodigt belangstellenden uit om de benen te gaan
strekken tijdens een winterse nijierskuier. Op
zaterdag 5 januari wordt er van 14.00 uur tot
16.00 uur een wandeling gemaakt door het
prachtige Rysterbosk bij Rijs. Opgave kan tot
vrijdag 4 januari 12.30 uur via tel. (0511) 53 96
18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden
betalen € 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,- per
persoon.
Het Rysterbosk wordt al decennia drukbezocht
door natuurliefhebbers. Duizenden bezoekers
lopen hierbij over de hoofdlaan vanuit het dorp
Rijs naar het Murnzerklif. Op het Murnserklif is
het genieten van het uitzicht over het IJsselmeer.
Het winterse bos heeft alleen nog veel meer
interessants te bieden. De hoofdlaan wordt
geflankeerd door enorme beuken. In het bos
staan verschillende holle bomen waar vleermuizen
overwinteren. Ook de ree en das voelen zich

thuis in het bos. Verder zijn er verschillende
vogelsoorten in het bos te bewonderen zoals
blauwe reiger, grote- en kleine bonte specht,
boomklever, fluiter, en verschillende soorten
mezen waaronder de matkop.
Rijke geschiedenis
Het Rysterbosk is in de 17de eeuw aangelegd. Er
is dan ook veel over de historie van het bos te
vertellen. Zo is er in 1849 een oude steenkist
gevonden die stamt uit de jonge steentijd. Verder
is het bos in verschillende stijlen aangelegd. Het
barokke deel kenmerkt zich door de strakke
rechte lanen en het deel in de Engelse landschapsstijl heeft juist veel slingerende paadjes.
Het witte vredestempeltje is opgericht in de tijd
van Napoleon. Helaas overleefde het tempeltje
de Tweede Wereldoorlog niet. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden er gedurende enkele
weken V2 raketten vanuit het bos gelanceerd.
Tijdens een mislukte lancering werd het tempeltje vernield. Na de oorlog is het tempeltje weer
in ere hersteld.

