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Winnaars 
kerstpakketten
actie 
Jumbo Kooistra

4 7 9

IJs plezier voor
schaatsliefhebbers

Kerstfeest 
in het kasteeltje 
in de Bleekstraat

Sinds jaar en dag 
een begrip

Nieuwjaarsfeest Makkum bij Us Stek

Makkum - Het nieuwe jaar 2009 is dit jaar
feestelijk ingeluid door vereniging Us Stek uit
Makkum. Voor de zesde maal werd het feest
naast de keet nabij de IJsbaan georganiseerd.
Buiten koud en ijzig, binnen in een lekker ver-
warmd feestpaviljoen was het goed toeven voor
ca. 300 aanwezigen op nieuwjaarsnacht. De
muziek en acts van DJ KC en Crew zorgde voor
een knalfeest. Er zijn in tegenstelling tot veel
andere Friese plaatsen geen ongeregeldheden
voorgevallen.

Voorbereiding
Na twee dagen opbouwen is het de leden van
Us Stek weer gelukt een mooie feesttent op te
zetten met een ruime bar en podium. Vooral door
de aankleding van het podium en de winterse
weersomstandigheden deed het lijken op een
skihut. Achter de bar was een ruim assortiment
aan drankjes en hamburgers verkrijgbaar. De toe-
gang was ruim verlicht waarbij de lichten van de
ijsbaan goed hielpen. 

Nieuwjaarsfeest
Vanaf 00.15 uur kwamen de eerste gasten
binnen. Dit jaar was het feest niet uitverkocht
waardoor er aan de deur ook nog kaarten te koop
waren. Na een uurtje handen schudden en
nieuwjaarswensen geven begon het feest onder
leiding van de DJ’s Cees en Jetze en lichtman
Keimpe los te barsten. Voor het eerst geen live
muziek in de tent maar het feest was er niet minder
om. Doordat de als skileraar-uit-de-jaren-80
vermomde DJ’s het publiek (jong en oud) liet
dansen, polonaise lopen, schuifelen en liet springen
was het al snel diep in nieuwjaarsochtend.

Doordat het publiek een rol kreeg toebedeeld
was er veel interactie met de plaatdraaiende ski-
leraren. Twee sneeuwkanonnen, grandioze licht-
show, rozen, toiletpapieren bankbiljetten, bad-
eendjes, tutu’s, hoeden en gluesticks zorgden
voor een onvergetelijk feest. Nadat de muziek
was afgelopen liep de tent vlot leeg en gingen de
aanwezigen voldaan naar huis. De ploeg achter
de bar draaide een drukke nacht. Zo druk als het
achter de bar was zo rustig was het buiten de tent.
Een wc kar voorkwam het wildplassen. Door het
toezicht door leden van Us Stek en door de uit-
stekende sfeer zijn er geen ongeregeldheden
geweest. De nieuwsberichten over de relletjes en
slooppraktijken in andere gemeenten benadrukken
het belang van het feest op nieuwjaarsnacht wat
Us Stek ieder jaar op poten zet. Dit alles zonder
financiële sponsoring, maar met een subsidie
van Wûnseradiel en materiaalsponsoring van
onderstaande instanties en bedrijven. Inmiddels
is de tent weer weg en is alles weer opgeruimd.
Klaar voor volgend jaar wat vereniging Caravan
Us Stek betreft. 

Bedankt!
Zonder onderstaande partijen 
geen nieuwjaarsfeest!
KV. Makkum, IJsver. Makkum, SES Makkum,
snackbar de Sultan, Bouwbedrijf Pijpker, café
de Prins, gemeente Wunseradiel, de Houtmolen,
Inprotech, Jumbo Kooistra en Brandweer
Makkum.

Bedankt voor de inzet en graag tot volgend jaar! 

Vereniging Caravan Us Stek
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Info Familieberichten Agenda
woensdag 7 januari
Makkum - Sopkafé (strand) 14.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie KBO

vrijdag 9 januari 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

Makkum - Openbare Bibliotheek 
18.30-21.00 uur extra voorverkoop 
33e Nieuwjaarsconcert Hallelujah

zaterdag 10 januari 
Makkum - K.C. ”Het Anker” 
(voormalige Geref. Kerk) 20.00 uur 
(deuren open vanaf 19.00 uur) 
33e Nieuwjaarsconcert Muziekverenging 
Hallelujah  o.l.v. dirigent Nynke Jaarsma

Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur 
Klaverjassen

Makkum - Sporthal 9.00 uur 
Z.W.H. voetbaltoernooi

Makkum - Sporthal 19.00 uur 
Kaatswedstrijd Wons

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

NeVoBo-competitie
vrijdag 9 januari
20.15 uur J vc Bolsward 4 - BEO
20.15 uur J Makkum   - BEO
21.30 uur J vc Bolsward 5 - Thuishotel/DBS 3
21.30 uur J vc Bolsward 7 - BEO 3
21.30 uur J vc Bolsward 9 - Top en Twel 2

Trainen jeugd 
KV Makkum
Makkum - Vanaf vrijdag 9 januari start de
Kaatsvereniging haar winterprogramma voor de
jeugd in sporthal ”Maggenheim”. Elke vrijdag-
middag van 17.00-18.00 uur is er trainen tot
begin april 2009.

PSV de Halsbanrûters
Bettie Boterhoek ging 20 december naar Warga
om daar uit te komen in de B dressuur met
Martsje van de Miedepleats. Zij reed een goede
proef wat haar 183 punten opleverde.

Kerkdiensten   
zondag 11 januari

Van Doniakerk  
9.30 uur ds. J. van Olffen               

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur O.O.W. dienst R.K. Kerk

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770 

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk Dentwork, 
Reinier Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

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

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

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

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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

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

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

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

Wij zijn verhuisd!!!!
Bram & Marie

Jesper
Anke
Yrsa

wonen nu op Voorn 4, Makkum

Hartelijk bedankt voor al het medeleven in
welke vorm dan ook bij mijn verblijf in het
ziekenhuis. Ook voor de vele kaarten en
bloemen bij de thuiskomst die wij ontvangen
hebben. 

We wensen u allen ook een liefdevol 
en goed 2009 toe.

Fokke en Sjoerdtje Schippers

Makkum, januari 2009

Exposities

Sporthal

Driebanden toernooi 2009
Makkum - We gaan weer biljarten, volgende
week dinsdag gaat het Driebanden toernooi van
start t.w. in Café De Belboei, De Zwaan en De
Prins. Er wordt gespeeld in een A en B klasse.
De inleg bedraagt vijf euro. Opgave is mogelijk
tot en met donderdag 8 januari (morgenavond)
bij de deelnemende cafés of bij Ruda Bergsma
van de organisatie. e-mail kan ook ruda@home.nl

Familievolleybaltoernooi
Makkum - Het jaarlijks familievolleybal toer-
nooi wordt gehouden op zondag 18 januari in
sporthal Maggenheim van 11.00-18.00 uur. De
inschrijving sluit op 12 januari. Voor nadere
inlichtingen en inschrijvingen kunt u kontakt
opnemen met Andrea Kroes, tel. 06-5203 6981. 



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 7 januari 2009

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 8/1 t.e.m. wo. 14/1

Slankie Smeerkaas, 100 gram...............................nu 69 cent
Gebraden Kipfilet, per pakje.......................5 zegels extra
Dobbelsteentjes Mager Spek, duobakje.............................1.49
Dreft Afwas, 500 ml............................................2.53 nu 1.79
Persil Megaperls, 1.215 gram.......................................nu 4.99
Tas Elstar Appels, 1.5 kilo............................................nu 1.59
Magere Yoghurt, 1 liter...............................................89 cent
Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1.79

Profiteer van 8 t/m 10 januari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runderschnitzel
100 gram 1,60
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram 4,75
Vleeswarenvoordeel

100 gram Abdijbroodje vers van het mes +

100 gram Salami 3,00
Salade van de week

Makkumer Smulsalade
100 gram 0,80
Specialiteit van de week

Gevulde Kipfiletje
100 gram 1,20

Makkumer
Visserijdagen 2009
Makkum - De data voor de Makkumer Visserij-
dagen 2009 zijn bekend! Pak uw agenda er bij en
houdt alvast vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus
vrij. In deze vierde editie van de visserijdagen
proberen het bestuur en de vele vrijwilligers
weer alles uit de kast te halen om er een mooi
feest van te maken. Makkum zal bol staan van
allerlei activiteiten voor jong en oud. 

In 2009 is het thema ‘Makke yn Makkum’, een
ode aan alles wat er in het verleden en tot nu toe
in Makkum is en wordt gemaakt, gebouwd,
geproduceerd en voortgebracht. Hierbij kan
gedacht worden aan scheepsbouw, aardewerk,
visserij, kunst en nog veel meer. Dit is tevens
een oproep aan alle creatievelingen onder de lezers
om alvast na te denken wat Makkum máákt. Heeft
u een briljant idee? Vertel het aan het bestuur
(e-mail: secretariaat@visserijdagen-makkum.nl
of telefoon: 0515-232962) en wellicht kunnen
wij er iets mee doen!

Het programma voor de Makkumer Visserijdagen
is nog niet helemaal bekend. De vaste onderdelen
komen ook deze editie weer aan bod: een spec-
taculaire opening, diverse spelen voor de kinderen,
een nautische markt met oude ambachten, botters
en andere bijzondere schepen, sportactiviteiten,
straattheater, en nog veel meer. Uiteraard worden
beide dagen weer afgesloten met feestmuziek in
de tent bij de Makkumer haven. Kortom, voor
ieder wat wils. 

Op dit moment is het bestuur eveneens druk bezig
met de fondsenwerving en worden er  sponsors
gezocht, groot en klein, om dit fantastische
evenement te bekostigen. Ook voor een hoofd-
sponsor is nog ruimte. Welk bedrijf wil er nu niet
zijn naam verbinden aan het grootste evenement
in de regio waar meer dan 20.000 bezoekers op
af komen? Hebt u interesse? Neem dan contact
op met het bestuur. Bezoek ook de website voor de
meest actuele informatie: www.visserijdagen-
makkum.nl.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  J A N U A R I
Babi Pangang
Gefileerde kip in ketjapsaus
1 st. Saté Ajam
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Winnaars kerstpakketten actie Jumbo Kooistra

Makkum - Afgelopen twee weken konden de
consumenten van Jumbo Kooistra in de filialen
Bolsward, Makkum, Wommels, Joure en
Heerenveen bij besteding van € 30.- één van de

honderd kerstpakketten ter waarde van € 75.-
winnen. De klanten leverden massaal de kassa-
bonnen weer in. Op 23 december jl. werden alle
prijswinnaars gebeld.

Makkum - De gemeente Wûnseradiel heeft weer
eens een ambitieus plan uit de kast gehaald en
geeft hierover weinig voorlichting aan de inwoners
van Makkum. Ze hebben hun plicht gedaan om
het in de Bolswarder krant te plaatsen en iedere
burger heeft zelf de plicht om zich te informeren
over nieuwe ideeën en bestemmingsplannen van
de gemeente. Een openbaar stuk in de Makkumer
Belboei was teveel moeite. Het ontwerp ligt nu
ter inzage bij de gemeente tot 14 januari en een
ieder mag een zienswijze indienen.

Daar willen wij het graag met u, als inwoner van
Makkum, over hebben. De Makkumers die wij
kennen zijn kritisch, komen op voor natuur-
belangen en vechten samen, als het moet. We
noemen Makkum Noord of het wilde project aan
de Bargefenne van Karel Helder. Maar nu als het
gaat om de Papiermolen horen we niets, sommige
mensen weten niet eens welk gebied het is....
Goed, een korte omschrijving; Een transparante
groenstrook langs de rondweg ”onze volks-
tuintjes”, daarnaast een prachtig historisch land-
schap waar s’zomers de paarden grazen en waar u
waarschijnlijk met uw sloepje de kleine Zijlroede
bevaart richting Skuzum of terug via het van
Panhuyskanaal naar Makkum. Als je vanaf
Workum langs de zeedijk, Makkum binnenrijdt
heb je een prachtig aangezicht. Zoals het er nu

voorstaat, zal deze grote kavel in zijn geheel toe-
bedeeld worden aan groothandel Bergsma, dit zou
betekenen dat het hele gebied in 1 keer opgeslokt
wordt door een loods van 9meter hoog!!! Wij zijn
niet tegen verplaatsing van de groothandel tegen
maar wel naar deze locatie! Er zijn nog legio
mogelijkheden binnen Makkum om te verplaatsen:
achter Gros, van der Meer oid. 

Rond Makkum blijft dan een mooi stukje land-
schap behouden. Laten we alstublieft zuinig zijn
op onze natuur!!! Dit wordt mede onderschreven
door de provincie Friesland en VROM en natuur-
lijk onze minister president  Balkenende.  Daarbij
komt ook nog de fusie met Bolsward om te hoek
kijken. In 2011, dat is sneller dan je denkt, zijn
wij 1 gemeente met bedrijventerreinen langs de A7
waar genoeg ruimte is. Ook heeft de gemeente
als verrassing het bestemmingsplan de Holle Poarte
nog in het verschiet, dus als we niet oppassen,
rijden wij door industriegebied links en rechts
van de Suderseewei naar het strand, waar we
dan eindelijk ruimte en ontspanning vinden.....
Dus Makkumers en gemeente raadsleden wees
kritisch voor de toekomst, lees het ontwerp de
Papiermolen, denk mee, laat Makkum niet
insluiten door industrie.

Omwonenden Papiermolen

Ingezonden
Bedrijventerrein ”de Papiermolen” in Makkum

Makkum - Een paar dagen voor Kerst vonden we
een  rond kinderbril met een bruin en licht bruin
plastiek montage in een bruin hoesje (met clip)
achtergelaten op een van onze fietszadels buiten
de Fittybuzz kantoor, Lieuwkemastraat 11. De bril

hangt aan een rode bandje (om de bril vast te
houden aan het hoofd) met "Historie met toe-
komst" in witte letters daarop gedrukt. We hebben
de bril bij ons op kantoor bij Fittybuzz…....
tel.  06-12604211.

Kinderbril gevonden
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

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

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

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

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Heeft u nog genoeg aardappelen in huis?
Eerstelingen, dore’s of bildtstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Schaatser door ijs gezakt
Makkum - Op oudejaarsdag is een door het ijs
gezakte schaatser uit Makkum met zware onder-
koelingverschijnselen overgebracht naar het
Antonius ziekenhuis in Sneek. De man heeft zo’n
twintig minuten in het ijskoude water gelegen,
voordat hij werd gered. 

Een voorbijganger die met zijn hond over de kruin
van de zeedijk wandelde hoorde rond half zes
hulpgeroep vanuit het schermerdonker. Hij waar-
schuwde de hulpdiensten die massaal uitrukten.
De 75 jarige schaatser was door het was gezakt op
het IJsselmeer in de vaargeul nabij de Makkumer

Noordwaard ter hoogte van zorgcentrum
Avondrust. De poging om de schaatser met een
touw uit het wak te trekken mislukte. Een acht
meter lange schuifladder van de brandweer bracht
de oplossing. Een brandweerhelm werd aan het
touw bevestigd en de drenkeling toegeworpen.
De drenkeling verklaarde dat hij zijn bewustzijn
verloor toen de brandweer hem op de ladder trok.
Al sleeënd werd het slachtoffer op de ladder
naar de kant getrokken, om vervolgens aan de
ambulancedienst over te dragen. Inmiddels is de
Makkumer zover hersteld dat hij weer in goede
gezondheid thuis is.

Makkum - Nooit wil ik meer dat er gezegd
wordt wat doet die man daar alleen bij schemer
te schaatsen. Twee dagen geschaatst, de rust de
stilte en van de natuur genieten.
Maar ik wil wel iets zeggen over onze vrijwillige
Brandweermannen die ook wel eens een pluim
verdienen, die na een melding door een
Makkumer (mij bekend) direct en zeer snel in
werking kwamen. Ook de andere instanties

- politie en  ambulancedienst- bedankt, het was
voor mij heel belangrijk mijn leven is daar
door gered. Nogmaals heel heel erg bedankt.
Mensen dit gebeurt mij niet meer, ik heb hier
mijn schaatstijd mee afgesloten en blijf mijn
Elfsteden kruisje maar in herinnering houden.

Ynze Terpstra 
bedankt ook namens mijn vrouw en kinderen.

Dank aan alle hulpdiensten

Brandweer blust papiercontainer brand

Makkum - De brandweer van Makkum kreeg
zaterdagmiddag om half vier een melding dat er
in de Klipperstraat een container met oud papier
in brand stond. Er stonden deze zaterdag meer-
dere gevulde containers met oud papier. 

Eens in de maand halen leden van de muziekver.
Hallelujah en het i.k. Mannenkoor De Flevo-
sanghers dit papier op ten bate van de kas. Vanzelf-
sprekend gaat het niet om een zelfontbranding,
hoe de brand is ontstaan, zeg het maar!

(foto: brandweer Makkum)
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Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

Blokmakersstraat 14  -  8754 GC  -  Makkum  -  Tel: 0515-231716  -  Mob: 06-40412535

 

Gelukkig Nieuwjaar
Tsjakko’s
visbakkerij
Makkum

voor de lekkerste vis op de haven

Pedicure Yt Jilderda
Gespecialiseerd in voetverzorging bij

Diabetici en de Reumatische voet

wenst iedereen
een

goedlopend 2009

Witmarsum, van Aylvaweg 38A
telefoon 0517-531620 

Wenst u een gelukkig 2009

Wij wensen iedereen een
plezierig en gezond 2009 toe!

Klaas en Tiny Koornstra
Pedicure Diabetici

0515-232006
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

IJs plezier voor schaatsliefhebbers

Makkum - Tijdens de vakantie periode aan het
eind van 2008 en het begin van 2009 konden de
liefhebbers van schaatsen voor het eerst na jaren
weer eens menig baantje trekken. Het bestuur
van de IJsvereniging Makkum was niet één van
de eersten die de baan open had, maar werd
gelijk in beeld gebracht door een weerbericht
van Piet Paulusma voor SBS 6. Het waren drukke
dagen voor het bestuur en iedereen genoot van
de fraaie ijsvloer. Als de winter nog eens terug
komt en het blijft vriezen, dan zal waarschijnlijk
nog een marathon voor de senioren georganiseerd
worden. Deze wedstrijd is jaren geleden door de
KNSB aan Makkum toegewezen maar nog nooit
gereden. 

Na een wisselvallig weer met wel en geen vorst,
gelukte het de ijsvereniging Makkum toch nog
om een estafette rijderij te houden op zaterdag-
middag. Langzaam maar zeker kwam het water
op het ijs maar bestuur en deelnemers lieten zich
niet van het ijs sturen. Het werd een gezellige
middag met enthousiaste deelnemers. Aan dit
soort wedstrijden doen de echte amateurs mee,
maar ook schaatsers die al jaren bij een ijstrainings-
club oefenenen voor het echte werk. Gelukkig zijn
er geen ernstige ongelukken tijdens deze ijsperiode
op de ijsbaan geweest. Een paar kneuzingen en een
gebroken kuitbeen van een rijder, die speciaal
uit het westen van het land naar Friesland was
gekomen. Het is altijd een beetje riskant om na
een lange periode van geen ijs weer de schaatsen
onder te binden. We hopen allemaal dat er deze
winter nog een ijsperiode komt en als het bestuur
van de ijsvereniging dan compleet is gaat men er
weer vol enthousiasme op af en kan er weer echte
zopie gedronken worden in de kantine. De prijs-
winnaars gingen met een waardebon te besteden
bij slagerij Attema naar huis.

Uitslag Estafette rijderij deelname 9 trio’s.
1. Klaas Poepjes, Annelies Adema 

en Freddie Bloemsma.
2. Jetze Genee,  Sjoukje Hoekstra 

en Mendel Meulendijk.
3. Rik Slootweg, Sharon Koornstra 

en Jan Schouten.
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voor

SSCCHHAAAATTSSEENN
SSLLEEDDEENN

en

KKAACCHHEELLSS

Wensboom 
op Krystwilledei
Makkum - Tijdens de Kerstmarkt had de onder-
nemersvereniging het initiatief genomen om met
een wensboom op de markt te staan. Barones
Immergeluk en Hertogin Nimmergeluk waren
de dames die de bezoekers van de Kerstmarkt een
enveloppe uit reikten en deze kon dan voorzien
van een wens in de kerstboom gehangen worden.
De één deed heel geheimzinnig over de wens die
in de boom gehangen werd, een ander sprak
openlijk over zijn of haar wens. Zo blijkt dat er
heel veel verschillende wensen opgehangen zijn.
De Adellijke dames, die gekleed waren in de
Makkumer kleuren, hadden 200 enveloppen en
er zijn ruim 170 opgehangen. Er waren zelfs
mensen die thuis hun wens al op papier gezet
hadden en daarbij vroeg men om het opknappen
van zitbanken in het dorp, maar ook om de straten
beter begaanbaar te maken. Sommige straten
zijn zo slecht bestraat dat het voor de ouderen en
de mindervaliden erg gevaarlijk is. Er waren
ook kinderen die heel goed nagedacht hadden
over een wens en soms was het iets wat ze zelf
graag wilden, maar meestal iets voor een ander. 

De ondernemersvereninging maakt 14 januari
gelijk met de uitslag van de Kerstpuzzel bekend
welke wens in vervulling zal gaan. De vorige
keer was het iemand die heel graag wilde leren
naaien en er is voor gezorgd dat deze vrouw
naailessen kon gaan volgen. Het wordt dus
spannend welke wens in vervulling kan gaan.

Sint & Kerst - November
& December Actie 2008

De oplossing van de 6e "Spreuk van de Week"
in Belboei nr. 1268 is: 
"Belboei lezers en puzzelaars
wensen elkander: Voorspoedig Nieuwjaar"

En is gewonnen door:
R. van der Werf
Dorpsstraat 25, 8759 LC Exmorra.
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Decemberacties World Servants succesvol
Allereerst willen wij u als
World Servants een goed
Nieuwjaar toewensen. Dat het
jaar 2009 u mag brengen wat
u er van verwacht. Dat hopen
wij ook voor ons en voor de

mensen in Jamaica en de Dominicaanse
Republiek. Afgelopen maand hebben we kaarsen
verkocht, oliebollen bij u thuis bezorgd en we
stonden op de kerstmarkt. Deze acties waren een
succes. In totaal was de opbrengst van deze acties
iets meer dan € 1.800,00. Een geweldig bedrag!
We willen iedereen in Makkum en omliggende
dorpen die heeft bijgedragen aan dit succes heel
hartelijk bedanken. Samen met de eigen bijdrage
van de deelnemers en de vorige actie is de 'geld-
thermometer' gestegen tot € 8.000,00. Dat is
al meer dan 40% van het totale bedrag van
€ 18.200,00. In de maand januari komen we
nog een keer bij u langs voor statiegeldflessen.
We hopen dat u ons zult helpen ook van die actie
een succes te maken. De datum wordt nog ver-
meld in de Belboei.

Van de Makkumer deelnemers gaan Charlotte de
Jong, Geertina Nota en Marijke Klaver naar de
Dominicaanse Republiek. Femke Dijkstra, Yke
Koopmans, Laura Wicherink, Lubette van Olffen
en Henk Boonstra gaan naar Jamaica. In Jamaica
wordt in Cedar Spring een school verder afge-
bouwd. Cedar Spring ligt op 1,5 tot 2 uren rijden
van Montego Bay. Het ligt in het district St. James.
De omgeving bestaat uit heuvels en bossen. De
gemeenschap is matig ontwikkeld; er is elektriciteit
en stromend water. In het dorp is echter weinig
of geen werkgelegenheid, waardoor jongeren
die wel een opleiding hebben gehad wegtrekken
naar de stad Montego Bay. Veel van de inwoners
werken in Montego Bay. Vroeger is er een basic
school geweest, maar deze is een aantal jaar
geleden door schade van een storm in onbruik
geraakt. Het gebouw is deels ingestort. De
kinderen gaan nu naar scholen in de omgeving.

Dit is echter een grote belasting voor de kinderen,
aangezien ze ver moeten lopen. De gemeenschap
is zelf bereid om in de herstart van de Basic
School te investeren. Er zijn drie mensen in het
dorp die leraar zouden kunnen worden; deze
dienen dan nog wel een aanvullende opleiding te
krijgen. Dit zou door de overheid gesteund moeten
worden. Met behulp van een groep van World
Servants Amerika is er in 2006 een fundering
neergezet. Deze staat echter op een steile heuvel.
De rotsen in de grond waren makkelijk weg
te halen. Daarom is ervoor gekozen om een
fundering voor een 'split-level' gebouw te maken.
De gemeenschap is daarna zelf begonnen met
het opmetselen van de muren vanaf de fundering.
In augustus 2008 ging een World Servants-groep
uit Nederland samen met de gemeenschap verder
met het schoolgebouw en in 2009 zullen we
helpen met de afbouw. Met de school krijgen
meer kinderen tussen de drie en zes jaar les.
Deze lessen zijn erg belangrijk om een goede basis
te kunnen leggen voor het verdere onderwijs.
Als ze niet naar deze zogenaamde basic school
gaan, slagen ze vaak niet op de gewone basis-
school. Op de school krijgen de kinderen een
warme maaltijd. Als het gebouw gereed is en
aan de eisen van de overheid voldoet, krijgt de
school geld om onder andere meer personeel aan
te nemen. Daardoor krijgen de kinderen een
betere toekomst. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
de NCDO en Wilde Ganzen.

Zijn we u vergeten met een actie of wilt u ons
sponsoren, dan kunt u een bedrag overmaken
op: rabobanknummer 30.35.64.466 of giro 2135 
ten name van World Servants, Wolvega, onder
vermelding van: Groep Makkum .
Deze gift is fiscaal aftrekbaar.
Tot de volgende actie.

Oliebollen bakken 
voor Clini Clowns

Makkum - Vele jaren werden er oliebollen
gebakken op de laatste dag van het jaar en konden
door iedereen die maar wilde gratis afgehaald
worden. Dit keer besloten wij het anders te
doen. Het leek een goed plan om een inzameling
te doen voor de Clini Clowns.Oliebollen eten
werd dit jaar dus wat anders,een donatie voor de
Clini Clowns stond daar tegenover, de bus er naast,
eerst betalen en dan halen. Het bleek een succes,
iedereen was enthousiast en had dit keer de beurs
bij zich. Peter Potting, als clown uitgedost, ging
samen met Bart Wiersma en Rimie Smink
gewapend met een grote bak oliebollen en de
donatiebus de cafébezoekers af in de Zwaan,
Schippers, de Belboei en de Prins. Café Romano
was de thuisbasis, waar vele gasten ook meededen
met het gissen van de inhoud van de donatiepot,
uiteraard met een inzet. Met veel plezier hebben
wij dit gedaan. 

De uiteindelijke opbrengst was € 523,85. Het
belangrijkste van deze actie is niet alleen de
opbrengst, maar de aandacht die de Clini Clowns
hebben gekregen. Naar ik mag hopen heeft dit
verder nog een gevolg in de vorm van nieuwe
donateurs. Wilt u donateur worden, wat ik van harte
hoop, bezoek dan de website www.cliniclowns.nl,
Clini Clowns giro 6640. Steun het Clini Clowns
effect!!         

Lies en Carel Ketel  

Informatie voor het 
projectkoor voorjaar 2009
Makkum - Het is de bedoeling dat op palmzondag
5 april 2009 het gedeelte van het oratorium ” Als
de graankorrel valt” voor palmzondag uitgevoerd
wordt met het projektkoor Makkum. Tevens zal op
10 april in de Goede Vrijdagviering ‘s avonds om
half acht de Mattheus Passie van Anne Kalkman
worden uitgevoerd. Ook het kleine koor van CBS
de Bron zal daaraan meewerken. De viering wordt
in het Anker gehouden. De repetitie van dit
projectkoor zal in Het Anker worden gehouden
meestal op zondagavond om 19.30. De eerste
repetitie is op 11 januari 2009. Voor de leden is
er een oefen CD met hun eigen stem erop. In het
verleden konden nieuwe leden moeilijk meedoen,
omdat er te weinig repetities waren. Dat wordt
nu ondervangen door een oefen CD. Dus iedereen
kan meedoen met enige oefening thuis. Als u vorig
jaar meegezongen heeft wordt u gebeld.
Jan van Dongen - tel: 233087, 
Astrid de Jong -  tel:  231053, 
Ank Reijns -  tel: 231709.

Makkum - Het was behaaglijk warm in het
kasteeltje (Doopsgezinde kerk). Iedereen werd
verwelkomd door de Kerstman. De kinderen van
"Club de bouwers", voorheen zondagsschool
waren goed voorbereid op deze bijzondere dag aan
het eind van het jaar. Er was volop geknutseld.
De mooi versierde kerstboom en de waxinelichtjes
zorgden voor een bijzondere sfeer. Het feest werd
geopend door ds. Carla Borgers, daarna speelde
Jelien de Jong op de saxofoon een mooie solo.
Het gebruikelijke verhaal ging deze keer over de

kerstviering van Dorien en Maarten op school.
De chef-kok Wijke Sietzema had voor heerlijke
warme chocolademelk gezorgd en in de pauze
werd deze met kerstkransjes rond gedeeld. Na de
pauze volgde het kerstspel. Alle kinderen deden
mee en waren verkleed. Er was zelfs een echte
ezel. Iedereen dacht dat het kindje Jezus lekker
in de kribbe lag. Toch viel het kindje er uit en
een oplettende speler van het kerstspel zag dit
gebeuren en voordat het opgemerkt was lag het
kindje weer op zijn plaats. Het aanwezige publiek
speelde voortreffelijk mee met het kerstspel. Onder
de leden van de club zitten hele goede dichters.
Zij brachten dit in groepjes op een ervaren manier
naar voren. Ondertussen speelden Tineke en Nynke
de Jong op klarinet kerstliedjes. Voor alle kinderen
was er een presentje gekocht en zoals gebruikelijk
was dit een boek en een zakje met een lekkere
versnapering. De collecte was deze keer voor
World Servants. Laura Wicherink is één van de
Makkumer groep die zich hiervoor in zet en zij
vertelde waar de opbrengst van de collecte voor
bestemd is.

Kerstfeest in het kasteeltje in de Bleekstraat



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 7 januari 2009

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht 

voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een pedicurekennismaking behandeling 

van € 18.50  Voor €€ 15.00

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

Hochwald sponsor eerste nieuwjaars kaatspartij  k.v. ’Trije yn ien‘
Gaast - Afgelopen zaterdag had k.v. Trije yn Ien
een primeur in Gaast. Er werd namelijk een nieuw-
jaars kaatspartij georganiseerd op het veld.
Ondanks de vorst van afgelopen week was het
veld goed bespeelbaar. Om het voor het publiek
en de kaatsers aantrekkelijk te maken, was er een
groot vuur gemaakt. Zodat ook de toeschouwers
warm konden blijven. Onder het genot van olie-
bollen, knakworsten, warme chocolademelk en
gluhwein konden de kaatsers elkaar de beste
wensen van 2009 toewensen. Kaatsers kwamen
goed ingepakt op de Boppeslach. De muts werd
opgezet, de sjaal om en de wanten aangetrokken,
en zo kon er worden begonnen met deze kaats-
partij. Er werd gekaatst met een zachte bal. Er
werd gespeel in 2 poules.

In poule 1 had het partuur van Jan Stellingwerf,
Abe Ringnalda en Gerben Kuperus beide partijen
gewonnen. In poule 2 waren het Pieter van der
Valk, Edzer Hiemstra en Wiebren Stellingwerf
die ook beide partijen wisten te winnen.
Zo ging de finale tussen deze twee parturen. Jan,
Abe en Gerben leken eenvoudig de overwinning
binnen te halen, maar Pieter van der Valk c.s.
kwamen sterk terug. Zo kwam de spanning weer

terug in de partij, en moest er op 5-2 6-6 zelf
gemeten worden, of de kaats voorbij was of niet.
Dit was het geval en kwam de stand op 5-3 in
het voordeel van Jan Stellingwerf c.s. Echter, Jan,
Abe en Gerben roken de stamppot en stoomden
snel door in het daaropvolgende eerst. Zo werd
de finale van deze 1e Nieuwjaars kaatspartij
gewonnen door Jan Stellingwerf, Abe Ringnalda
en Gerben Kuperus.

Nadat iedereen snel een hete douche had genomen,
kon er worden aangeschoven aan het stamppot-
buffet. Dit ging er bij iedereen goed in. Hierna
werden de prijzen, toepasselijke berenburg
pakketten, en kransen uitgereikt. K.v. Trije yn Ien
te Gaast heeft bewezen dat kaatsen in de winter
zeker zo sfeervol en gezellig is dan in de zomer.
Deze partij werd mogelijk gemaakt door zuivel- en
vleesconcern Hochwald te Bolsward. Voor foto’s
zie ook www.kvtrijeynien.nl 

Uitslag:
1e prijs 2e prijs
Jan Stellingwerf Pieter van der Valk
Abe Ringnalda Edzer Hiemstra
Gerben Kuperus Wiebren Stellingwerf

Juliën Beersma met Tjerkje fan de Lege Geaën
Pingjum - Zaterdag 3 januari ging Juliën Beersma
met Tjerkje fan de Lege Geaën naar Balkbrug om
daar mee te doen aan een dressuurwedstrijd voor
friese paarden. In de 1e proef werden er 205 punten
behaald goed voor het 5e winstpunt in de klasse
Z1. Dit betekent dat Juliën met Tjerkje fan de lege
Geaën het sportpredicaat heeft behaald. Hierdoor
heeft haar moeder Wiep fan ‘e Sjongedijk het pres-
tatiepredicaat behaald. De nakomelingen van Wiep
fan ‘e Sjongedijk waarmee het prestatie-predicaat
is behaald ,zijn alle gereden door Juliën Beersma.
Het gaat hier om Master F.H,Rymkje fan ‘e
Sjongedijk en Tjerkje fan de Lege Geaën, die
Juliën allemaal heeft uitgebracht in de Z1 dressuur
met 5 winstpunten. Dit zijn tevens de drie eerste

nakomelingen van Wiep fan ‘e Sjongedijk.
Donderdag 8 januari a.s is de 2e bezichtiging van
de hengstenkeuring van het Fries Paarden Stamboek
in het FEC te Leeuwarden. Hiervoor is een zoon
van Tjerkje fan de Lege Geaën aangewezen. Het
gaat om Catalogusnummer 75 Tiësto fan Rijp-Ein,
Welke gefokt is door Juliën Beersma te Witmarsum. 

In Molkwerum werd Zondag 4 januari een dressuur-
wedstrijd gehouden voor paarden.Corinne Huizinga
met Wise Guy’s Joerie kwaam uit in de klasse L2
en reed  in de 1e proef een winstpunt met 183 punten
en in de 2e proef won zij de 1e prijs met 193 punten
ook 1 winstpunt. Met Mirthe kwam Corinne uit in
de klasse L1 en reed een winstpunt met 180 punten.

Allingawier - Het dorp heeft geen ijsvereniging,
maar wel een actief dorpsbelang. Voor het eerst
is de lang gekoesterde wens een eigen ijsbaan

geopend en de jeugd geniet er volop van. Op de
voorgrond de jeugd van Allingawier, met de
kerk op de achtergrond.

Dorp Allingawier heeft eigen ijsbaan 

(eigen foto: G. Ringnalda)
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Gebr. noren 2 x maat 40, 1 x maat 41 € 15.-
per stel, tel 0517-53298 / 06-30715064

Gehaakt sprei voor 1 pers bed, als nieuw € 10.-
tel 0517-532586

Ikea Bureaustoel, ‘Jules’ z.g.a.n. € 35.-; Ikea
vloerkleed ‘Arden Ruta’140 x 200cm z.g.a.n.,
verkoop wegens overcompleet € 35.-; Goed
werkende centrifuge van het merk Amco.
i.pr.st. € 25.-, tel. 06-20135944

Paar lage noren ”Zandstra” met stevige
schoen maat 47. Als nieuw, een paar keer
gebruikt. t.e.a.b. tel. 0515-233738

Zandstra easygliders, maat 7, z.g.a.n. € 12,50
tel. 0515-231589

Grijze zitfauteuil € 25.-, tel. 06-50556891

Wij zijn twee meisjes van 14 & 15 jaar en
willen graag oppassen in het weekend, om
wat bij te verdienen. Het liefst in Witmarsum,
Joukje tel. 0517-532298 / 06-34466816 en
Lisa tel. 0517-532480 / 06-57200952

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

De Kamp 2
MAKKUM

Keurige, vrijstaande
woning met o.a. 

5 slaapkamers, garage
en royale tuin. 

Vraagprijs:
€€ 319.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

De nieuwe zomergidsen 
voor 2009 zijn uit!!!!!!

AANGEBODEN
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Ik heb zes weken geleden mijn fiets bij de
speeltuin van De Zalm laten staan. Wie o wie
heeft hem meegenomen? Het is een zwarte
jongensfiets die ik geel en oranje heb geverfd.
Hylke de Jong, tel. 0515-232392

Sinds 23 december in omgeving Engwier poes
van 9 mnd, zwart + wit befje achterpoten
witte sokjes, ene kant witte andere kant zwarte
snorharen, tel. 06-22380233

Lapjes poes luistert naar de naam poëzie. Ze
is pas gesteriliseerd en nog niet behaard op
haar buik. Voor meer info: tel. 0515-232262 /
06-29578161

Zoekertje
VERMIST

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”

Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van 

”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum

op D.V. zondagavond 11 januari.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618
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