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Voorleeskampioenschap in bibliotheek van Makkum

Hoor de wind waait op de Makkumer haven

No. 1628 - 30 november 2016
Woensdag 21 december verschijnt de
Makkumer Belboei met de jaarlijkse Kersten Nieuwjaarswensen. Met een wens in
de MB bereikt u uw zakenrelaties, familie,
vrienden en leden van de verenigingen
etc. om de goede wensen voor 2017 aan
te bieden. Met een wens in onze krant
vergeet u niemand! Advertenties kunnen opgegeven worden tot en met 14
december. De eerstvolgende Belboei is
daarna op 11 januari.

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

door Sjirk Wijbenga
19 november was het dan eindelijk zover.
Sinterklaas is weer in Makkum. Iets na tweeën zette hij, met zijn zwarte pieten, voet aan
wal op de Makkumer haven. Het was best
wel even spannend of de goedheilig-man
de reis uit Spanje aandurfde met zulke druilerige weersomstandigheden. En de harde
wind zou onderweg ongetwijfeld moeilijkheden met zich mee brengen. Maar het lange
wachten van de honderden kinderen en ouders werd beloond. Onder begeleiding van
het muziekkorps “Hallelujah” werd er volop
gezongen toen de stoomboot de haven binnenvoer.
De Sint werd verwelkomd door de wethouder van de gemeente SúdWest Fryslân en
Jetze Genee.
In een lange rij stonden de kinderen te wachten om Sinterklaas een handje te geven.
De Sint nam alle tijd en sommigen hadden
prachtige kleurplaten en tekeningen voor
hem gemaakt.

Sinterklaas en zijn paard Amerigo vormen
een onafscheidelijk duo en de trouwe viervoeter stond rustig op zijn baasje te wachten.
Op het plein werd de Sint nogmaals toegesproken door de wethouder. Toen bleek dat
er een zwarte Piet miste, sloeg de paniek
even toe. Een pakketbezorger van PostNL
wees de Sint erop dat een enorm groot cadeau was blijven liggen in Spanje. Hij kwam
dat nu speciaal bezorgen. Met een heftruck
werd het pakket op het podium gezet. Met
veel rook kwam de vermiste Piet uit het pakket, die tijdens de reis in slaap was gevallen. De kinderen werden daarna over drie
verschillende locaties in Makkum verspreid
waar het feest verder werd voortgezet. De
jongste groep genoot van een poppenkast
voorstelling in het Anker.
De oudste groep kreeg in Skippers een pittige pub quiz voor de kiezen. En in de Prins
genoot de middengroep van een fantastische theatervoorstelling. Uiteraard kwam
Sint en zijn hoofdpiet overal even om het
hoekje kijken.

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

MAKKUM
De Slinken 10
Vraagprijs
€ 322.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Kerstkaarten
versturen?
Hunia’s Drukkerij in Workum heeft
een ruime keuze aan kerstkaarten.
Kijk op huniadrukkerij.nl of
neem vrijblijvend contact met ons en
vraag naar de mogelijkheden.
Tel. 0515 54 14 66

Winter- of zomerbanden bij ons gekocht? Gratis opslag!
BANDEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN
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Info

Familieberichten

Zoekertjes

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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 Dokters-wacht, adres Antonius
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

OVERLIJDEN

Voor al uw computer/laptop problemen; traag
of defect. Ook voor Wifi storingen bij u thuis.
Tel. 06-53791449.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht
in de betreffende tandartspraktijk:
2, 3 en 5 december:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
9, 10 en 11 december:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken

Fierstente betiid hawwe wij ôfskie nimme
moatten fan ús leave skoandochter,
skoansuster en tante

Muriël Visser-Tjeerdema
* Alphen aan den Rijn, 23-12-1984
† Ferwoude, 20-11-2016
Heit en mem
Francisca en Kerst

		

Ricardo, Christiaan, Niels

Titia en Otto

		

Rudy, Johan

Melissa
		
Dairenzio
Lammert

JUBILEUM

Judo Pak maat 140 weinig gedragen €25,-.
Grote zak vol met jongenskleding vanaf maat
128 €15,-. Zaalschoenen maat 34 zien er nog
keurig uit €3,-. Damesbrommer met kenteken
€150,-. Tel. 06-10468275.
Gezocht: Ik ben op zoek naar een fijne,
betaalbare (huur/ongemeubileerde) woonplek in Makkum e.o. Liefst met tuin en voor
langere tijd. Heeft u iets of weet u iets, bel
06-19218403 of belldahlia@hotmail.com.
Gevonden: op 22/11 een lens voor op een
foto Camara, een Takumar 35/28. Asani
Pentax. Verloren: een sleutelbos met diverse
sleutels o.a. grote zwarte bus sleutel.
Eén van de twee gevonden of verloren bel
06-51379983.
De Nynke Pleats is op zoek naar knutseldames voor 1ste en 2de kerstdag van 17.0021.30 uur.
Vanaf 15 jaar. Bijv. 2 vriendinnen die het gezellig vinden om samen met kinderen van alle
leeftijden te knutselen, tekenen of gezellig bij
de kinderen te zitten. Tel. 0515-231707.

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Tjitte en Anneke Cuperus-Klijnstra waren
18 november 50 jaar getrouwd!
Ze vierden dit tijdens een gezellig samenzijn
met (klein)kinderen, familie en vrienden.’

U wilt toch ook gevonden worden op
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Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum zoekt projectdeelnemers

“Digitaal aan de slag met je medicatie”
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum doet
mee aan het project Interactief Persoonlijk
Medicatie Dossier (iPMD).
Patiënten van deze zorgverlener kunnen in
dit project hun eigen medicatiegegevens, zoals die bekend zijn in het medische dossier,
downloaden en in een speciale app op hun
iPhone of iPad zetten. Daarna kunnen de
medicatiegegevens worden geraadpleegd
en gewijzigd. Patiënten kunnen ontbrekende
medicatie toevoegen, bijsluiters opvragen,
innameschema’s aanmaken, herinneringen instellen en medicatie wijzigen. Het aangepaste
medicatieoverzicht kunnen zij naar Sûnhûs
Gezondheidscentrum Makkum sturen. De
apotheek/huisarts bekijkt de aanpassingen,
neemt contact op met de patiënt en verwerkt
de aanpassingen eventueel weer in het medisch dossier.
Het is voor het eerst mogelijk dat patiënten
digitaal toegang krijgen tot hun eigen medicatiegegevens.
Het project is in september van start gegaan.
In de eerste maand zijn 10 patiënten geworven. Vanaf nu kunnen meer mensen deelnemen, tot een maximum van 100. Het project

loopt tot 1 april 2017. Daarna is het de bedoeling dat de toegang tot het medisch dossier en
de app beschikbaar komt voor alle patiënten
in Nederland en hun zorgverleners. De verwachting is dat deze mogelijkheden positieve
effecten zullen hebben op gezondheid, ziekte
en behandeling van patiënten.
Patiënten van Sûnhûs Gezondheidscentrum
Makkum, die in bezit zijn van een iPhone of
iPad, kunnen meedoen aan de pilot. Wie belangstelling heeft kan zich melden in de praktijk.

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

We zijn uw Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
09:30-12:00 13:30-17:30
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

Bibliotheek Makkum zoekt een
OPRUIMHULP vanaf 16 jaar
Werktijden: vrijdag 18.00-20.00 uur.
Indien mogelijk ook voor dinsdag- of
woensdagmiddag, 17.00-18.00 uur.
Iets voor jou? We zien je reactie graag op
makkum@bibliothekenmarenfean.nl.

Kleding en speelgoed inleveren
Op donderdag 8 december kan er tussen 16.00 uur en 20.00 uur (kinder)kleding, -schoenen en speelgoed worden ingeleverd, ten behoeve van Zending over Grenzen, bij Timmerfabriek De Houtmolen: De Houtmolen 3 in Makkum. Het is van belang dat het speelgoed niet op batterijen werkt en niet Nederlandstalig is. Kijk voor een volledige lijst van
goederen die Zending over Grenzen kan gebruiken, op: http://www.zendingovergrenzen.
nl/goederenlijst

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen........ € 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt.............. € 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen............................ € 12,00
1 kg fricandeau............................. € 7,00
2 kg haas / ribkarbonade.............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade.............. € 11,50
1 kg schnitzel................................ € 7,50
2 kg rundvlees.............................. € 12,00
1 kg verse worst........................... € 4,50

Jelle de Boer Schoenen

2 kg shoarma................................ € 10,50

20%
KORTING

1 kg kipfilet................................... € 6,50

op de gehele collectie
Ecco - Gabor - Wolky - Pikolinos - Panama jack

Plein 2 Makkum | Tel. 0515-231506

1 kg varkenshaas......................... € 11,00
2 kg speklappen........................... € 10,50
5 slavinken................................... € 4,00
5 kipschnitzels.............................. € 4,00
5 zigeunerschnitzels..................... € 4,00
5 hamburgers............................... € 4,00
5 droge worst................................ € 4,00
3 kg krabbetjes............................. € 10,00
2 kg bieflappen
1 kg hamlappen
1 kg verse worst

€ 39,50

1 kg speklappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Gezond & Vitaal

Duizend bloembollen geplant langs kikkerpad

Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Door Judith van Lavieren

en elk jaar weer opkomen.
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam heeft met de
gemeente groenvoorziening afgesproken dat
er op de bollenplekken niet gemaaid wordt.
“Nu maar hopen dat ook de honden de bollen
met rust laten”, aldus de mensen van MAD. De
plekken zijn te herkennen aan de stokken die
er omheen staan.
Op 11 november waren de kinderen van de
Ark aan de beurt. Zij zijn aan het werk geweest op de natuurspeelplaats en langs het
schelpenpad naar de Engwierderlaan. Onder
leiding van Gerard en Evelien van Makkum
Aantrekkelijk Duurzaam werd in het najaarszonnetje enthousiast gegraven en geplant.
De drie basisscholen en de twee vestigingen
van buitenschoolse opvang hebben ook nog
een pakketje bollen mee gekregen om op eigen terrein te planten.

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

In de eerste week van november was er opnieuw een mooi initiatief van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam. Ongeveer honderd kinderen van de drie Makkumer basisscholen,
hun leerkrachten en ouders, hebben samen
1000 bloembollen geplant. Krokussen, tulpen en blauwe druifjes. De bollen zijn geplant
langs het schelpenpad vanaf de ingang bij de
jumbo, op de doorgaande route over de natuurspeelplaats, langs het schelpenpad naar
de Engwierderlaan en bij de ingang van de
dorpstuin bij Avondrust. Deze route wordt een
kikkerpad: een veilig looppad voor kleine kinderen.
De bollen zijn chemievrij. De krokussen, tulpen
en blauwe druifjes die straks opkomen zijn
dus goed voor bijen. Ze kunnen verwilderen

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Elsa en Anna van Frozen betoveren alle Pieten

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN

Op 19 november is Sinterklaas met zijn Pieten weer in Witmarsum aangekomen. Dit maal
weer met de boot. Alle kinderen zijn heel blij
dat Sint en zijn Pieten er weer zijn. De intocht
dit jaar was erg bijzonder, Elsa en Anna uit
de film Frozen waren met Sint en zijn Pieten
meegereisd. Wanneer Elsa iemand aanraakt,
bevriest hij. En alleen Superpiet kon de bevrorene weer ontdooien. Sinterklaas was ongevoelig voor de aanraking van Elsa. Iemand
met heel veel liefde kon niet bevroren raken.
Sterker nog, ook Sinterklaas kon bevroren
Pieten ontdooien zo bleek later. Het was erg
spannend of alle Pieten wel bij het grote Sinterklaasfeest konden komen nu ze onderweg
steeds weer bevroren werden door Elsa.
Op het Kaatsplein werd Sint welkom geheten door de eerst nog bevroren burgemeester
van Witmarsum. Alle kinderen zijn dit jaar lief
genoeg geweest, vond Sinterklaas. En Sinterklaas is er zeker van dat iedereen ook dit jaar
echte pakje zou krijgen.
Na de officiële ontvangst begon het grote
feest in de zaal van De Gekroonde Roskam.
Muziekpiet maakte er met zijn liedjes en gitaarspel een groot feest van voor alle kinde-

ren. Ook dit jaar bezochten Sint en zijn Pieten
de bewoners van het verzorgingshuis Aylva
State waar vele Sinterklaasliedjes werden
gezongen. En natuurlijk wilde iedereen Sint
graag de hand schudden. De Pieten hadden
het druk met uitdelen van pepernoten. Het
was weer een groot feest waar jong en oud
van hebben genoten!
We willen alle vrijwilligers en sponsoren weer
hartelijk bedanken voor hun bijdragen en medewerking. Bouwbedrijf Heeringa noemen we
met naam, onder meer omdat Heeringa de
kantine van zijn bedrijf jaarlijks openstelt voor
de voorbereidingen.

Alzheimer Collecte
In week 45 werd in Makkum én Schraard de
collecte voor Alzheimer Nederland gehouden.
De opbrengst was € 1375,65. Zowel gevers
als collectanten, hartelijk dank.
De coördinatoren,
Pietsy van der Weerd en Marga Huisman.
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 3 december
14:30 Blauw Wit ‘34 3 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - Leeuwarder Zwaluwen 4
12:30 Makkum 4 - Hielpen 2
15:00 Makkum JO19-1 - Workum JO19-1
12:30 Makkum JO17-1 - Nijland JO17-1
10:30 Makkum JO15-1 - Zeerobben JO15-2
3de rondebeker GAVC jo-9-1 - Makkum jo-9-1
Kantine
9.30-12.00 Johan Boonstra/Corrie vd Veer
12.00-15.00 Aagje Stellingwerf/Anja de Vries
15.00-19.00 Klaas v Malsen/Rein Attema/Ronnie Bruinsma
Zaterdag 10 december
14.30 Makkum 1 - Delfstrahuizen 1
12:45 AVC 3 - Makkum 3
14:30 Workum 3 - Makkum 4
13:30 SWZ Boso Sneek JO19-2 - Makkum JO19-1
10:30 Oudega/HJSC/Heeg JO17-1 - Makkum JO17-1
12:45 LSC 1890 JO17-4 - Makkum JO17-2
14:00 Harlingen JO15-1 - Makkum JO15-1
Kantine
12.00-15.00 Tjitske Altena/Grietje Amels
15.00-19.00 Joh. Lutgendorff/Leo Nauta/Monique Velting
Zaterdag 10 december
14:30 Scharnegoutum’70 3 - Makkum 4
12:30 Makkum JO17-1 - Zeerobben JO17-2d
Kantine
11.30-15.00 Kantine commisie

Agenda
EEN VROLIJKE MIDDAG MET KBO/PCOB:
Op woensdag 7 dec. in Het Anker Makkum,
aanvang 14.00 uur zijn onze gasten ‘FROUKJE en JOUKJE’. Wij gaan terug in de tijd. Ze
zitten in de leugenbank te Hindeloopen en
wachten tot hun mannen met de botter de haven binnenvaren.
Vrijdagavond 2 december klaverjassen in
dorpshuis ‘De Treffer’ te Skuzum om 20.00
uur.

Ophalen oud papier
Muziekvereniging Hallelujah haalt op
zaterdag 3 december uw oud papier
op.
Voor het gebied ten zuiden van de 2e
Melkvaart komen de leden van de muziekvereniging vanaf 9 uur langs om de
dozen langs de weg op te halen.
Voor de straten ten Noorden van de 2e
melkvaart (dus vanaf it String, de Jister
en de Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit
dat iedereen de mogelijkheid heeft om
het oud papier zelf in de container te
brengen. Bij voorbaat hartelijk dank!
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15 % KORTING

voor last minute Sinterklaas inkopen
alleen tijdens de koopavonden donderdag
1 en vrijdag 2 december*
van 19.00 uur tot 21.00 uur
* geldt niet voor bestellingen.
Markt 12, 8754 ES Makkum

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

NOG GEEN RIJBEWIJS?
DAT KAN BIJ ONS!

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)
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Voorleeskampioenschap in bibliotheek van Makkum
Door Judith van Lavieren
De Makkumer bibliotheek was op de zestiende november wederom het toneel van de
Makkumer voorleeskampioenschappen. Negen leerlingen uit de hoogste klassen van de
drie Makkumer basisscholen traden aan. Ze
werden verwelkomd door Pleunie Oostenveld.
Zij verzorgt alle jeugd- en onderwijszaken in
de Makkumer bieb. Doordat de Makkumer
basisscholen regelmatig met de hele klas boeken komen lenen kennen alle kinderen haar.
Pleunie stelde de jury voor die dit jaar bestond
uit leesconsulente Froukje Nauta, Hindrik de
Jong, voormalig meester van de Ark en nog
steeds werkzaam als taalcoördinator en Titia
Rinia. Titia is juf in Tjerkwerd en verzorgt daar
de schoolbieb.
Twee van de negen kandidaten konden een
plaats verdienen voor de regionale voorleeswedstrijden. “In Nederland doen 3549 scholen mee aan de voorleeswedstrijd. Er doen
757 jongens en 2792 meisjes mee. In Friesland doen 210 basisscholen mee, er lezen 42
jongens en 168 meisjes voor. Geweldig dat
in Makkum wel veel jongens meedoen!”, aldus Pleunie in haar inleidende praatje. De vier
jongens die meededen waren Stan Onrust,
Focus Hoekstra, Viggo van Malsen en Jamie
Kanbier. De deelnemende meisjes waren Jade
Bosschardt, Romy van Niel, Nicoline Ekiye, Isa
Bennets en Marrit Koornstra.
Mooi voorlezen is een kunst en om dat voor
een uitgebreid publiek te doen is razend span-

nend. Alle deelnemers brachten het er goed
vanaf. De jury had dan ook wel even werk om
te bepalen wie het nu het allerbeste gedaan
had.
Froukje Nauta had voor alle deelnemers complimenten. Ze maakte de prijsuitreiking erg
spannend want ze bewaarde de bekendmaking van de twee winnaars tot het allerlaatste.
De jeugd trappelde letterlijk van ongeduld toen
de onthulling naderde. Romy van Niel kreeg
de tweede prijs van de jury. Ze las uit het boek
Vals van Mel Wallis de Vries, een bijzonder exemplaar met de handtekening van de schrijfster. “Een C-boek, dus niet het makkelijkste

en je gaf een hele goede samenvatting voor
je begon met voorlezen”, aldus Froukje Nauta.
Jade Bosschardt ging met de eerste prijs naar
huis. Zij had gelezen uit het boek ‘Blauwe
plekken’ van Anke de Vries, dat over kindermishandeling gaat.
“Net als Romy had je een boek met een heftig
onderwerp”, sprak Froukje Nauta Jade toe.”Je
hebt heel mooi voorgelezen en het viel de jury
op hoe geboeid het publiek naar je luisterde.
We vonden het knap hoe ontspannen je erbij
zat.”
Jade en Romy gaan beide door naar de regionale voorleeswedstrijden.

Moai Makkum Ûndernimt Kryst
door Jetze Genee

Vrijdag 9 december wordt voor de tweede
maal een uitgebreide koopavond georganiseerd in het centrum van Makkum. In winterse sferen tonen de lokale middenstanders én ondernemers zonder vaste winkel,
haar verkoopwaar. Het evenement wordt
voor jong en oud georganiseerd en naast
winkelen kan het publiek genieten van
gebakken vis, jeugdspelletjes, een pittige
speurtocht en diverse hapjes en drankjes.
Bezoekers kunnen al vanaf 16.00 uur terecht. De avond loopt door tot 20.00 uur.
Wat is de Moai Makkum Ûndernimt Kryst?
In een notendop: tijdens deze koopavond
willen de Makkumer winkels en de ondernemers die normaal vanuit huis of webshop
werken, presenteren voor de Makkumers
en alle bezoekers van Makkum. Het gevoel
van crisis neemt af in Nederland en dat wil
de organisatie graag met iedereen vieren
op 9 december!
Wat mag u verwachten?
Een gezellig en aangekleed centrum van
Makkum in kerstsferen waarbij u op diverse
locaties verrast wordt door winkeliers, ho-

reca en muziek. Met aandacht voor jong en
oud. Bij Els van SpeElsgoed zijn leuke spelletjes te doen. Voor de wat ouderen is weer
een pittige speurtocht uitgezet. Tussen de
winkeliers vindt u tevens een pop-up-shop.
Onderweg treft u diverse horeca waar u hapjes en drankjes kunt krijgen. De mannen van
‘it Fiskhok’ serveren gebakken vis en tonen
hun poëtische kunsten tijdens de dichtwed-

strijd: ‘Red de Obe’. In de bibliotheek treft u,
verwarmd en droog, diverse activiteiten en
hier zal het Makkumer Skûtsje haar Beerenburg ter verkoop aanbieden. In de Roomse
kerk is doorlopend het koor Nostalgia te horen. Kortom een volle agenda die alleen geslaagd afgewerkt kan worden met een grote
aanloop van Makkumers en inwoners van de
dorpen rondom Makkum.

Moai Makkum Ûndernimt
presenteert

Kryst-editie 2016
Gezellige koopavond in Makkum
Speurtocht, spelletjes, winkelen, kerstaanbiedingen, muziek, eten en drinken.

waar: centrum Makkum
wanneer: vrijdag 9 december van 16.00 uur - 20.00 uur.
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www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

