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35ste Nieuwjaarsconcert Hallelujah Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Het traditionele nieuwjaarsconcert
van de muziekvereniging “Hallelujah” Makkum
werd afgelopen zondagmiddag voor de 35ste
keer georganiseerd in de MFC Nieuw Maggenheim. Het concert trok 250 bezoekers en stond
voor de 15e keer o.l.v. Nynke Jaarsma. Ieder
jaar slaagt Hallelujah er weer in een spraakmakend programma te presenteren. Nog vers in
het geheugen ligt het Proms Concert van vorig
jaar waaraan de Makkum Proms-band haar medewerking verleende. Deze keer presenteerde
Hallelujah de solisten en diverse zangtalenten
uit eigen gelederen.
Voor de pauze stond het programma in het
teken van het harmonieorkest en het Jeugdorkest
“De Notenkrakers”. Op indrukwekkende wijze
gaf het harmonieorkest een muzikale vertolking
van het sprookje “The last dream of the old
oak” (Hans Christiaan Andersen) en 2 delen
uit de klassieker L’Arlisienne Suite. Dit laatste
werk werd 16 jaar geleden ook uitgevoerd
tijdens het 100 jarig jubileumconcert van de
vereniging. Hoboïste Annemieke Zijlstra soleerde met begeleiding van het harmonieorkest in
“Sweet Sunset” van Jacob de Haan. Annemiek
hoopt dit jaar examen te doen voor haar Ddiploma hobo. Het jeugdorkest trad vervolgens

op onder het motto “Makkums Muiterij”.
Hallelujah presenteerde vol trots de 30 jeugdleden van het orkest die eveneens o.l.v. dirigent
Nynke Jaarsma een pittig programma lieten
horen. Verkleed als piraten bracht het jeugdorkest een programma van behoorlijk niveau.
Tijdens het laatste Federatie festival van de
gemeente Wûnseradiel in Parrega kreeg het
jeugdorkest voor dit optreden de hoofdprijs
van de vakjury en die van de publiekjury toebedeeld. Na de pauze kreeg het Nieuwjaarsconcert een wat lichter muzikaal karakter. De
drumband ging op de Spaanse toer en bracht
een lieftallig Iers liedje in een smaakvolle
bewerking van instructeur Fokko Dam. Daarna
kreeg de tamboer en lyristen de zaal los met
een carnavalskraker “De poes van tante Loes”.
De orkest swingde vervolgens in “There’s No
Business Like Show Business” en trok daarna
een blik zangtalenten uit het orkest open in
een spetterend Blues nummer.
Wederom is Hallelujah in staat gebleken een
gevarieerd concert te geven waar vele muziekgenres de revue passeerden. Moderne, klassieke
en lichte werken vormen een prima combinatie
van het 35ste NJC. Hallelujah bloeit als ooit
tevoren.

Pingjum, Geert Gratamastrjitte 8

Grotendeels gerenoveerde, leuke tussenwoning met
o.a. 3 slaapkamers, paneeldeuren, dubbel glas, rustige
straat, tuin ZO met achterom, 131 m² eigen grond.

Vraagprijs € 96.500,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 9 januari

Verdrietig maar vol bewondering voor de wijze
waarop zij haar ziekte heeft gedragen nemen wij
afscheid van

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen, HA

Zus Lenters

K.C. “Het Anker”
19.00 uur Plusdienst thema ‘Oh my God’
m.m.v. ds. J. van Olffen, Plusband en Koperkwartet

Wij wensen Herman, kinderen- kleinkinderen en
achterkleinkind veel sterkte toe.

R.K. kerk zaterdag 19.00 uur pastoor . v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 uur br. H. Tieleman, Woudsend

de Bootjesvrienden;
Douwe en Anni
Rein en Zus
Ruurd en Elly
Oane en Christine
Bennie en Bea
Klaas en Lenie
Dirk en Sietske

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum
9.30 uur Oec. dienst Eenheid

Huisartsen Wûnseradiel

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

Na een kortstondige en slopende ziekte is van
ons heengegaan

Akke Lenters-de Vries
Zus

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk R.J. Meijering, Wjukslach 1, Koudum.
tel. 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

moeder en schoonmoeder van onze biljartmaat
Johannes en Marijke.
Wij wensen Herman, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind veel sterkte toe met het dragen
van dit verlies.

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

Clubgenoten van Biljartclub”De Prins”

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

6-1-‘61

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Nei in tiid fan siikwézen is ferstoarn ús moediche
buorfrou

Zus Lenters
Wy winskje buorman, bern en bernsbern in soad
sterkte ta.
Mevr. A. Reijns
Hendrik Koekoek
Monie Siemonsma
Fam. Andrews
Geurt en Dora

Meweska en Klaas
Ferry Foekema
Hyltje Bosma
Hieke Brouwer
Piet, Alinda en Miranda Kolk

Wij ontvingen het droevige bericht dat

Zus Lenters
is overleden.
Zij heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor onze
vereniging. Onze gedachten zijn bij de familie.
Kaatsvereniging Makkum

Sara
Herken je haar,
Bel dan maar…

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
Neem contact op met
de redactie
0515-231687
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Agenda
zaterdag 8 januari
Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
Competitie klaverjassen

dinsdag 11 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
Makkum – Driebandentoernooi locaties Café
De Belboei, Café Restaurant De Zwaan en HRC
De Prins, info. Ruda, tel. 0515-232162

Uit eigen regio
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en
schilderijen.
Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden,
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel. 0515-579323
www.gerritwijngaarden.nl

Oud papier
Makkum – Zaterdag 8 januari wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Loop Leeuwarden 22 mei 2011
Beste loper, in de afgelopen jaren heb jij je één
of meerdere keren ingeschreven voor één van de
loopafstanden van de Marathon van Leeuwarden.
Een evenement dat elk jaar op meer belangstelling
kan rekenen. In 2011 organiseren we het eerste
lustrum! Daarom organiseren we nu een nog
breder en leuker loopfestijn. Met een Kidsrun,
Businessrun, een prachtig uitgezette halve marathon, 5 km dwars door het centrum, een nieuw
parcours voor de 10 km en originele wandeltochten. De klassieke marathonafstand organiseren we
eens in de vier jaar (de eerste weer in 2014). En
we introduceren een nieuwe naam... Loop
Leeuwarden is de gezonde voortzetting van de
Marathon van Leeuwarden. Dit loopevenement
vindt plaats op zondag 22 mei 2011. Uiteraard
weer op het plein onder de Oldehove.

Trainen voor de halve marathon
Voor mensen die een halve marathon willen gaan
lopen en nu al 10 km kunnen lopen, is dit de
ideale mogelijkheid om te trainen onder begeleiding
van ervaren trainers. Deze trainingen zijn wisselend in Leeuwarden en Heerenveen. De clinic
bestaat uit 18 groepstrainingen. De start is zaterdagochtend 15 januari 2011 om 9:30 uur. De
kosten voor 18 trainingen bedragen € 145,00 en
dit is inclusief een polar RS 100 hartslagmeter
(t.w.v. € 109,95), het startnummer en een uniek
wedstrijdshirt (t.w.v. € 29,00). De hartslagmeter
ontvang je tijdens de eerste training. De trainingen
worden gegeven op hartslag. Een hartslagmeter
is dus noodzakelijk. Heb je zelf een hartslagmeter,
schrijf je dan in voor een clinicpakket zonder
hartslagmeter voor € 100,00.

Afstanden
Je kunt je nu opgeven voor de halve marathon
(21,1 km), 10 of 5 kilometer. En voor kinderen
tussen de 4 en 12 jaar hebben we weer de SKL
KidsRun van 1 km. De start en finish van alle
afstanden is op het Oldehoofsterkerkhof in het
hart van Leeuwarden. Ook kun je weer samen
met collega’s een team vormen en deelnemen
aan de Businessrun. Dat kan dit jaar voor alle
afstanden, dus niet alleen de 10 km, maar ook
voor 5 km en de halve marathon. De afstanden
voor het wandelevenement zijn nog niet exact
bepaald. We streven naar drie afstanden van ca
10, 25 en 40 km. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over de
wandeltochten.

Clinics voor beginners en licht gevorderden
Vanaf zaterdag 12 maart 2010 kan wekelijks,
gedurende 10 weken, onder begeleiding worden
getraind op 9 locaties in Friesland voor de 5 of
10 km. Deze trainingen duren ca. 1,5 uur. Door
middel van theoretische ondersteuning en opbouwende trainingen, kun je verantwoord trainen
voor de afstand die je wilt lopen. Ook word je in
je individuele trainingen ondersteund met behulp
van een schema. De locaties van deze clinics
zijn: Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen,
Franeker, Dokkum, Kollum, Britsum, De Eestereen.
De kosten bedragen € 65,00 en dit is inclusief
het inschrijfgeld (gemiddeld € 15,00) voor de
gekozen loopafstand en een uniek wedstrijdshirt.

Hardloopclinics
Wil je fit over de finish komen en trainen voor
een bepaalde afstand? Train dan mee met het
Running Center Leeuwarden en de Leeuwarder
Courant. Want deze hoofdsponsoren verzorgen dit
jaar wederom een aantal loopclinics. Er worden
clinics georganiseerd voor de halve marathon,
10 en 5 km.

Inschrijven afstand en clinics
Je kunt je nu inschrijven voor een van de loopafstanden en de clinics. Op onze website www.loopleeuwarden.nl vind je het digitale inschrijfformulier.
Contact
Wil je meer informatie, kijk dan op de website
www.loopleeuwarden.nl. Heb je vragen, mail ze
dan naar info@loopleeuwarden.nl.

Rundvleesvoordeel

Magere Runderlappen
500 gram
Profiteer van 6 t/m 8 januari
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Varkensschnitzels
Diverse soorten. 100 gram
Vleeswarenvoordeel

Leverkaas +
bakje Selderij Tuinkruidencreme
150 gram

Combi van de week

4 Franse Slavinken +
4 Verse Worsten
Speciaal voor u gemaakt

Baconpakketje
100 gram

samen

5,50
1,40
2,99
5,95
1,45
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Oud en nieuw met veel kleurrijk vuurwerk

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
Makkum – In het algemeen is de jaarwisseling
van 2010 op 2011 rustig verlopen. Althans in Makkum
was er veel geknal van vuurwerk. Dit jaar was het

kleurrijk en sierlijk. Het carbidbusschieten blijft
in de meeste dorp vanouds een traditie. Onze fotograaf ging op pad om een shot hiervan te maken.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

Een verfrissend 2011 gewenst
door vier dames World Servants groep

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
eigen foto

Bolsward/Makkum - Daar stonden we dan in
onze badjassen in de kou. Vier dames van World
Servants groep Makkum durfden het aan het koude
water in Bolsward te trotseren. World Servants
groep Bolsward organiseerde dit jaar voor de vierde
keer de nieuwjaarsduik. Ook dit jaar was het door
groep Bolsward weer fantastisch geregeld.
Vrijdag werd er een wak gehakt. Dikke ijsblokken
werden er uit het water gehaald zodat wij zaterdagmiddag om 13.00 uur onze verfrissende duik
konden doen.
Wekenlang vroegen we onze vrienden, familie,
kennissen en buren om ons voor de duik te sponsoren. Dominee Van Olffen zette zelfs zijn digitale
netwerk op hyves in om geld in te zamelen. Hij
kreeg meer geld om niet te springen dan wel, dus
heeft hij zich voor, tijdens en na de duik ingezet
als mental coach. Henk Boonstra stond als onze
persoonlijke fotograaf vooraan om een mooi
plaatje te schieten. Elske Wicherink, Ymkje Dijkstra,
Femke Dijkstra en ons fanatiek supporter Trees
Dijkstra offerden zich op als de helden van de
ploeg en spartelden een paar minuutjes in het

Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

lekkere frisse water. Dieuwke Boonstra was van
de nazorg, van haar kregen we elk na de duik een
heerlijk warme knuffel.
We werkten allemaal mee aan deze actie met
200%, want het is voor een zeer goed doel. De
Boonstra’s reizen zomer 2011 namelijk naar het
zeer arme, Afrikaanse Zambia waar ze lerarenwoningen gaan bouwen. Elske, Ymkje en Femke
gaan komende zomer ook op pad en wel naar
India om klaslokalen te bouwen. Beide landen
staan bekend om het slechte onderwijs. Veel
leerlingen haken af omdat er onvoldoende goede
schoolgebouwen en te weinig leraren zijn. Met
deze projecten proberen wij als World Servants
deze leerlingen weer een kans te geven op beter
onderwijs.
Wilt u ons helpen dit doel te realiseren?
Steun ons!
Rabobank: 157770508, t.n.v. H.P.Boontra,
o.v.v. World Servants groep Makkum
World Servants groep Makkum

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
 Babi Pangang
 Kun Pao Lai
 Mini Loempia´s
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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Woonboerderij door brand verwoest, vee gered

foto brandweer Makkum

Allingawier - Normaal rustig op Oudjaarsdag,
maar waar het op de dag ervoor nog wel eens
raak kan zijn was er dit keer een melding die ons
de gehele jaarwisseling in bedrijf hield. Om
20.53 uur Oudjaarsavond een middelbrand melding aan de Bonjeterperweg 3 in Allingawier.
De drie brandweerkorpsen Makkum, Parrega en
Witmarsum op de laatste dag nog in dienst van
de Gemeente Wûnseradiel rukten uit naar de in
het buitengebied gelegen woonboerderij. Nadat
tijdens het aanrijden nog extra hulp was ingeroepen
van de hoogwerker van Bolsward konden we ter
plaatse aangekomen flink aan de bak.
Als snel was duidelijk dat de 120 jaar oude woonboerderij niet meer de redden was. Het diverse
kleinvee kon met behulp van de buren uit de
naast gelegen stal gered worden. De paarden in
een kleine vrijstaande schuur aan de noordzijde
van de boerderij was vrij van vuur en rookontwikkeling waardoor er voor deze dieren geen
gevaar bestond. De drie blusvoertuigen en Motor
Spuit Aanhangers konden bovenwinds opgesteld

worden langs het kanaal. Door het inzagen van
gaten in het 15 cm dikke ijs konden we over
voldoende bluswater beschikken. De schuur vast
aan de boerderij op de zuidkant kon deels
bespaart blijven, al bleek een groot deel van de
zolder te bestaan uit asbest wat deels was weggebrand. Voor ons als brandweer een extra aandachtspunt.
Na elkaar om 00.00 uur een Gelukkig Nieuwjaar
te hebben gewenst en op afstand het vuurwerk in
de omliggende steden en dorpen te hebben aanschouwd konden de eerste voertuigen zich terugtrekken en was voor ons korps de nablussing
samen met de hoogwerker begonnen. Omstreeks
1.45 uur vertrokken we terug naar Makkum om
de water- en brandstoftanken te vullen en weer
even op krachten te komen. Nacontroles volgden
nog de zelfde Nieuwjaarsochtend, ca. 2.45 uur
en 12.30 uur. Enkele kleine vuurhaardjes in de
woning konden we bij daglicht veilig afblussen.
De eerste klus voor de nieuwe Súdwest Fryslân
gemeente was een feit.

STN u! <> Stichting Transplantatie Nu
Makkum – Donor worden ja of nee? Iedereen
komt ’n keer voor de vraag te staan…. Maak een
afspraak met een voorlichter van Stichting
Transplantatie Nu! Orgaantransplantatie en
orgaandonatie staan volop in de belangstelling.
Jong en oud discussiëren er regelmatig over. En
veel mensen staan voor het lastige dilemma of
zij na hun dood hun organen(en)/of weefsels
willen afstaan.
De Stichting transplantatie Nu! wil de bewustwording vergroten door het geven van voorlichting
aan uw vereniging of club. Van vrouwenorganisatie,
EHBO-vereniging en kerk tot Lions en Rotary.
En van personeelsvereniging tot sportclub.

Leg vast wat je wil
Stichting Transplantatie Nu1 zet zich in voor het
oplossen van het donortekort. Doel is het aanbod
van transplantatieorganen te vergroten, om mensen
die een orgaan nodig hebben, te helpen. Met die
reden krijgt iedereen vanaf 18 jaar, dat is landelijk geregeld, een persoonlijk donorformulier. Met
dit formulier kan elke Nederlander in het donorregister vastleggen war er na zijn of haar dood
met organen (en/of weefsels) moet gebeuren.
Doneer ik ja of neen: sowieso is het belangrijk
dat mensen zeggen wat ze willen. Niets laten
weten, betekent dat nabestaanden de beslissing
moeten nemen. Een enorm dilemma op zo’n
moment! Het contactadres regio voorlichting is
Martje Quarré-Siedsma, Blazerweg 2, 8754 AK
Makkum, tel. 0515 231687, of kijk op www.stnu.l
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Burgemeester neemt
afscheid van buurtagent

eigen foto

* Burgemeester Piersma overhandigd aan Jeroen
v.d.Wouw “Het verhaal van Wûnseradiel”
Witmarsum - Burgemeester Drs Theunis Piersma
van de gemeente Wunseradiel is de 14e en laatste
burgemeester van de gemeente Wûnseradiel. Zijn
functie als burgemeester houdt op te bestaan. De
gemeente Wûnseradiel gaat op in de nieuwe
Súdwesthoek gemeente. Hij nam in zijn hoedanigheid officieel afscheid van zijn buurtagent
Jeroen van de Wouw. Als aandenken van die tijd
in de mooie gemeente Wûnseradiel overhandigde
hij een boek “Het verhaal Wunseradiel” en een
tegeltje met het gemeente wapen van Wûnseradiel.
Hij wenste de buurtagent nog veel werk plezier
en schreef een persoonlijk stukje in het boek in
het fries met de laatste woorden. “wat dyn wurk
yn us omkriten oanbelanget soe ik sizze “Gean
mar moai sa troch”
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Nieuwjaarsfeest Us Stek goed begin 2011
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

eigen foto

Makkum - Voor de 7e keer in successie heeft
Us Stek te Makkum voor een nieuwjaarsfeest
gezorgd in de nieuwjaarsnacht. Net als voorgaande
jaren was een feesttent achter de tennisbaan
opgezet. Ongeveer 200 personen bezochten dit
feest onder muzikale begeleiding van DJ KC.
Vereniging Caravan Us Stek heeft al 7 jaar de
organisatie van het nieuwjaarsfeest. Zonder
financiële steun behoudens een subsidie van de
gemeente weten zij ieder jaar een mooi feest te
organiseren. Het organiserend comité kijkt terug
op een zeer geslaagde nacht zonder problemen
of opstootjes. Vooral jongeren komen op dit feest
af om samen het nieuwe jaar goed te beginnen.
Ondanks een lage voorverkoop kwamen er toch
nog voldoende bezoekers om de tent goed vol te
krijgen. De hele nacht werden de nieuwjaarswensen uitgedeeld en werd het afgelopen jaar
gememoreerd. Daarnaast zorgde DJ KC voor
genoeg dansmuziek waar ook goed gebruik van
werd gemaakt. Jong en oud werd bediend door
een breed scala aan muzikale smaak. Oude hits
maar ook gloednieuwe kneiters werden door DJ
KC gedraaid. Us Stek had voor voldoende verwarming, eten en drinken gezorgd zodat de aan-

Maak nu
je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

wezigen van alle gemakken waren voorzien. Door
de goede sfeer zijn er geen noemenswaardige
problemen ontstaan. Het modderige pad naar de
keet was allicht een minpunt. Nu het pad nabij
de ijsbaan verlicht is door de gemeente wacht
Makkum nog op een ophoging van schelpen. Een
mooie taak voor onze nieuwe gemeenteraad!
Taxi’s en enkele eigen toezichthouders zorgen
ervoor dat de volle tent vrij vlot na de laatste
noten van de DJ leeg was. Van de gehele dag en
nacht zijn foto’s gemaakt en terug te vinden op
www.usstek.nl .
Caravan Us Stek kijkt terug op een zeer geslaagde
editie van het oud en nieuw feest en zal met
enthousiasme zorgen dat het volgende jaar weer
zo’n succes wordt!
Een succesvol feest kan niet ontstaan zonder de
hulp van de volgende bedrijven, instellingen en
personen; Timmerfabriek de Houtmolen, Inprotech
BV, Kaatsvereniging Makkum, Stichting SES
Makkum, Gemeente Wûnseradiel, Fa. C. van der
Meer Loonbedrijf, alle pakes en beppes en
natuurlijk alle bezoekers.

Blusmiddelen & Vluchtrouteplattegronden:
Als elke seconde telt!!
Arum - Vuur is ouder dan de mensheid. Het is
dan ook een illusie dat de mens er ooit in zal
slagen de wereld brandvrij te maken. Maar we
kunnen er wel alles aan doen om de gevaren van
brand tot een minimum te beperken. Al bijna tien
jaar zorgt DJDrawings/Jaspersbrandbeveiliging
uit Arum ervoor dat bedrijfs- en openbare gebouwen
kunnen beschikken over glasheldere vluchtrouteplattegronden. De ontwikkelingen staan echter
niet stil en op brandtechnisch gebied wordt de klant
ook steeds meer aangeboden. Niet alleen voor
vluchtrouteplattegronden kunt u bij ons terecht,
maar sinds januari 2009 kunnen we onze klanten
ook verschillende typen brandblussers, slanghaspels

en bluskarren en het daarbij behorende onderhoud
aanbieden. Met het huidige aanbod van blusmiddelen, rookmelders, blusdekens, brandladders
en verbanddozen wordt nu ook de particuliere
markt bediend. Gelukkig zijn particulieren er
zich steeds meer van bewust dat bij een brand in
hun huis elke seconde telt.
Wilt u meer informatie of advies dan kunt u
contact opnemen met Dirk Jaspers en meldt u
zich aan als klant dan ontvangt u bij uw eerste
bestelling 10% korting. Zie bijgevoegde folder en
onze webshop www.jaspersbrandbeveiliging.nl of
www.djdrawings.nl
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GGZ Friesland lanceert
belevingsgerichte website
Sinds kort heeft GGZ Friesland een nieuwe website. Naast de algemene informatie vinden
bezoekers er films die een stoornis laten beleven
en dossiers die de verschillende psychische
klachten beschrijven. Tijdens het winterfestival
in Leeuwarden promootte de organisatie haar
website. Dit deed ze door doosjes uit te delen
met wit poeder, waarvan mensen een sneeuwpop
konden kneden. GGZ Friesland laat niemand in
de kou staan.
Aandacht vragen voor psychische problemen is
broodnodig. Veel mensen vinden het nog steeds
lastig aan te geven dat ze zich somber of angstig
voelen. Ongeveer vijftig procent van de mensen
met deze klachten zoekt geen hulp. Met haar
nieuwe website wil GGZ Friesland de drempel
om hulp te zoeken verlagen. Want het is niet
goed om met klachten te blijven rondlopen.
Beleven
Om die drempel te verlagen laat www.ggzfriesland.nl de bezoekers van de website beleven hoe
het is om een bepaalde stoornis te hebben. Een
oude man vertelt over zijn voormalige depressie
en een meisje over haar eetstoornis. De kijker
voelt de emotie en kan daardoor beter begrijpen
hoe het is om deze stoornis te hebben. Bij het
lezen van tekst blijft dat vaak abstracter en moeilijker om in te leven.
Naast de belevingsfilms redeneert de website
meer vanuit de patiënten. Zodra zij op de website terechtkomen, weten ze vaak al globaal wat
ze hebben. Ze hebben hun huisarts bezocht of
Google gebruikt om het één en ander te weten te
komen. Door de stoornissen vanuit dossiers te
beschrijven, hoopt GGZ Friesland aan mensen
die met psychische klachten kampen bevestiging
te geven en ze te laten inzien dat ze niet de enige
zijn die ermee rondlopen.
Winterfestival
Het uitdelen van de sneeuwpoppen met een kaart
met daarop de tekst ‘GGZ Friesland laat u niet in
de kou staan. Haal het beste uit uw leven!’
brengt de website binnen de samenleving onder
de aandacht. De reacties van mensen waren
warm. Woorden als ‘goed dat jullie hier in deze
tijd aandacht voor vragen’ of ‘ik ga zeker even
kijken, want ik heb een zus die niet goed in haar
vel zit’ zijn daar voorbeelden van. De komende
twee maanden duiken de sneeuwpopjes nog in
andere plaatsen in Friesland op.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

uniGar Horjus

Hyundai Getz 1.4i-16V
Active Joy, airco, 5 drs,
radio-cd, cpv+afst bediening,
el.ramen, trekhaak
40 dkm 2007

 8445,-

Win ook je aankoopbedrag terug!!
Koop in januari een occasion bij garage Horjus
en win het aankoopbedrag terug!!
Kijk voor de Occasionactie en voorwaarden op AutoTrack.nl.
Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754GK Makkum
Tel 0515-231318, verkoop@garagehorjus.nl
www.garagehorjus.nl
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Sfeervol Kerstfeest in kasteeltje met kerstkransjes
en chocolademelk
door de Kerstman, chocolademelk, warm gemaakt
door Tineke, Auke en Nynke, kerstkransjes en
kerstchocolaatjes uitgedeeld.

eigen foto

* Al zingend en begeleid op trekzak van Frâns
Faber komen de kinderen van “Club de bouwers”
het kasteeltje binnen!....
Makkum - Het was lekker warm in het goed
gevulde kasteeltje (de Doopsgezinde kerk) te
Makkum. Bonne Sietzema zorgde voor deze
behaaglijke warmte! De Kerstman verwelkomde
een ieder die op het feest af was gekomen. De
kinderen van “Club de bouwers”, voorheen de
zondagsschool, hadden zich goed voorbereid
voor deze bijzondere dag aan het einde van het
jaar. Prachtige knutselwerken van de kinderen,
de prachtige grote kerstboom, de kerstliederen
gespeeld door onze organist Yvonne Swan en
waxinelichtjes brachten de juiste sfeer. De hartjes
van de clubleden klopten een beetje sneller dan
anders. De beurt was aan hen, best spannend! Al
zingend en begeleid door de trekzak van onze
steun en toeverlaat deze middag, Frâns Faber,
kwamen de kinderen het kasteeltje binnen. Het
was een hele slinger kinderen. Van de 24 leden
waren er maar liefst 19 aanwezig!

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie

De voor deze middag prachtig geklede Frâns,
compleet met hoge hoed, opende het feest. De
Bouwers presenteerden hun eigen gemaakte
kerststal en zelfgemaakte poppen. Wat zijn ze er
druk mee bezig geweest. Maanden van knutselen,
naaien, timmeren, lijmen en verven. Door middel
van een mooie rap met een goede begeleidende
beat, werd het kerstverhaal door de oudste jongens
gerapt. Elke bouwer zette zijn of haar pop op de
goede plaats in en om de stal en zo was na de rap
de hele stal gevuld met alle personen die in het
kerstverhaal voorkomen. Jozef en Maria, Jezus
natuurlijk, de herbergier, de wijzen, de herders
en de engelen niet te vergeten. Vervolgens bracht
Hanna een geweldige serenade op haar cimbaal.
Frâns droeg het verhaal over Peter en Hage
Hannes voor. Een lekker nostalgisch, mooi, oud
verhaal over Hannes die ondanks zijn ondeugende
streken toch een goed hart had. In de pauze werd

Na de pauze werd het vervolg van Peter en Hage
Hannes voorgedragen. Daarna gaf Jelien een
verpletterende solo op haar saxofoon en gaven
de jongens van groep 5/6 een verbluffend stille
nacht met de uitstekende begeleiding van Frâns
ten gehore. Tjonge jonge, wat een muzikaal talent!
Wist u dat onder de leden van de club ook goede
dichters schuilden, zij brachten kleine gedichtjes
op een zeer ervaren manier, dit waren de jongste
leden en enkele hebben pas leren lezen, dus uitstekend gedaan. De collecte dit jaar was wel heel
bijzonder, elke keer dat de club bij elkaar komt,
mogen ze vijftig cent in het goede doel potje
stoppen. Ze sparen elke twee weken en aan het
einde van het seizoen brengen we de opbrengst
zelf naar het goede doel. Het goede doel mogen
ze zelf, in overleg, bepalen. Er werd van alles
voorgesteld door de kinderen, zelfs het zilveren
kruis, maar de leiding deelde mede dat die zichzelf wel kunnen bedruipen… Toen het idee ontstond om voor onze grote vriendin Marije Rinia
te gaan sparen. Marije heeft een stofwisselingsziekte, ze wil graag fietsen, maar dat gaat niet
meer. Nu bestaan er rolstoelfietsen, dan kan haar
vader of moeder fietsen met de rolstoel van
Marije eraan, maar die zijn zo ontzettend duur,
wel € 7000,- De meiden van de club zetten zich
er ontzettend voor in om dat geld bij elkaar te
krijgen, Na een Aktie op de OBS It Iepen Stee en
de opbrengst van de collecte van het kerstfeest
zitten ze al op € 575,- Dat is natuurlijk nog lang
niet voldoende, maar de leden van de bouwers
hebben nog meer acties in petto. Wordt vervolgd.
Omdat de kinderen zo ontzettend hun best hadden
gedaan, had de leiding van de club, voor hen een
presentje gekocht. Zoals gebruikelijk was dit
voor allen een prachtig boekje en een zakje met
lekkers. Flora Visser bedankte allen die mee
hadden geholpen om dit feest mogelijk te maken,
waaronder de spreekstalmeester van de middag,
Frâns Faber en de leiding van de bouwers, Diny
de Jong en Durkje Hoeksema. Na al de bedankjes
konden we met een glaasje glühwein, nog even
toosten op de geboorte van het kindje. En was er
de mogelijkheid om de stal eens wat van dichterbij te bekijken. Al met al was het weer een lekker
ouderwets gezellig kerstfeest. Allen verlieten
tevreden het kasteeltje en konden met een goed
gevoel beginnen aan het kerstmaal.

Winnaar December-Puzzel-Actie nr 5

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Rina Horjus, De Voorn 21, 8754 BA Makkum
Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

De prijs zal bestaan uit waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld. Alle 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.
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Nieuw deel Makkumer Sier: Bedehuizen

Makkum - In 2002 verscheen een boek over het
pakhuis Fortuin uit Zee in Makkum. De redactie
hield zich in de daarop volgende uitgaven aan
hetzelfde stramien en sindsdien verschenen vijf
afleveringen in de reeks genaamd: Makkumer Sier.
De boeken gaan over de boerderij Lieuwkemastate,
de woonhuizen van de families Kingma en Tichelaar.
Zo regen de deeltjes zich inderdaad aaneen tot
een kleine, aantrekkelijke en kwaliteitsvolle reeks,
zowel in vormgeving als inhoud. In 2009 verschenen in deze reeks het deel over de kerken
van de Protestantse Gemeente te Makkum met
het nadruk op de zgn. Doniakerk Makkum. In
december 2010 verscheen het zesde en dikste
deel in de reeks Makkumer Sier dat aan de vier
andere kerkgebouwen in Makkum is gewijd,
namelijk van de Baptisten gemeente, de Doopsgezinde gemeente, de (voormalige) Gereformeerde
gemeente en de Rooms-katholieke parochie.
Met een knipoog naar de titels Kingmahuizen en
Tichelaarhuizen kreeg het de titel: Bedehuizen.
Ruim een eeuw geleden schreef J. Hepkema,
krantenuitgever te Heerenveen, in zijn 'Eenvoudige
Memories en Bemerkingen langs straten en
wegen voor Landgenoot en Vreemdeling' hoe
Makkum rond 1900 weer 'bezien kan lijden':
"Voorts (vindt men er) niet minder dan vijf kerken:
een groote Hervormde, een groote Dolerende en
een Roomsch-Katholieke met ijzeren toren, dan
een Baptistenvergaderplaats en een oud gebouw
der Mennonieten." Zou Hepkema in 2010 zijn
teruggekeerd, dan kon hij 'de groote Hervormde'
probleemloos vinden en herkennen. De 'Baptistenvergaderplaats' zou hij nauwelijks nog herkennen
en de drie andere kerkgebouwen helemaal niet
meer terugvinden. Dat komt omdat de toenmalige
kerken van de Doopsgezinde gemeente, de Gereformeerde gemeente en de Rooms-katholieke
parochie al zijn vervangen. Het deel over de vier
kerken zou ook kunnen worden beschouwd als
een 'sluitstuk' van de herdenkingen binnen de
kerkgenootschappen zelf.
In 2009 vierde men wereldwijd het vierhonderdjarig bestaan van het Baptisme. De eerste
Baptistengemeenten ontstonden in Nederland in
de 17de eeuw in Amsterdam, maar dat had geen
blijvende invloed op het kerkenlandschap in
Nederland. In het midden van de 19e eeuw kwam

het Baptisme via Engeland en Noord-Duitsland
naar Noord-Nederland en vanaf 1864 in Fryslân.
Daarmee had het Baptisme in Nederland als het
ware een cirkel in tijd en ruimte voltooid, maar
deze keer om er te blijven. Makkum hoorde daar
vanaf het begin bij. Er is geen burgerlijke
gemeente zo nauw verbonden met het ontstaan
van de Doopsgezinden als de (voormalige)
gemeente Wûnseradiel, namelijk door de persoon
van Menno Simonsz, die in 1496 in Witmarsum
werd geboren. Het is aannemelijk dat een Doopsgezinde gemeente in Makkum al voor of tuschen
1550-1580 is ontstaan. Dat wil zeggen ruim vóór
de Reformatie (1580) en mogelijk nog tijdens
het leven van Menno Simonsz. In april 2010 was
het honderd jaar geleden dat met een eredienst
de nieuwe Doopsgezinde kerk te Makkum aan
de Bleekstraat in gebruik genomen. In het hoofdstuk over het jonge Rijksmonument van de Doopsgezinde kerk wordt uitvoeriger stilgestaan bij het
ontwerp van de befaamde architect H.H. Kramer
uit Leeuwarden.
De Gereformeerde kerk vierde het jubileumfeest
van de voormalige Hervormde kerk waarmee ze
na het Samen op wég-proces verenigd is als de
Protestantse kerk van Nederland. In het hoofdstuk over de jongste kerk in het kerkenkwartet
wordt niet alleen aandacht besteed aan de 19de
eeuwse voorganger, maar wordt ook de huidige
kerk in het tijdsbeeld van de Wederopbouw in de
zestiger jaren geplaatst. De Rooms-katholieke
kerk vierde in 2009 zeventigjarig bestaan van het
huidige kerkgebouw, waaraan drie kerkgebouwen
voorafgingen. Daarom ligt het accent in het
hoofdstuk over de Rooms-katholieke kerk op de
(dis-)continuïteit van de kerkinrichting over twee
of meer kerkgebouwen, vanaf de Reformatie.
Voor al deze herdenkingen biedt de uitgave een
mooie aanleiding tot verdieping van de geschiedenis
van het huidige kerkgebouw. Ofschoon dit deel
en de eerder verschenen delen Makkumer
gebouwen tot onderwerp hebben, reikt het
belang van de inhoud van de afzonderlijke delen
veel verder dan het lokale belang. De gebouwen
worden ingebed in de algemene cultuur- en
architectuurhistorie van Fryslan en de invloeden
van daarbuiten. Het boekwerk is in Makkum
verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel Coufreur.
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Wist u dat...
* kaarten foar de Krite by Boekhandel Coufreur
te keap binne
- kaarten coor de Krite by Boekhandel Coufreur
verkrijgbaar zijn
* der dan ek wer in geweldige stipe-lotterij is
- er dan ook weer een geweldige stipe-loterij is
* jimme dêr oare wike mear oer leze kinne
- jullie er volgende week meer over kunnen lezen

MFC Maggenheim
MFC NeVoBo
vrijdag 7 januari
- 20.15 uur
Makkum mix MC 1 - Autov/d Heide DBS MC 1
- 20.15 uur
Makkum MB 1 MB 1 - Punt Ut MB 1 MB 1
- 20.30 uur
Makkum DS 1 - Steggerda DS 1
- 21.30 uur
Makkum DS 4 - ANO DS 3
- 21.30 uur
Makkum 1 HS 1 - A.N.O. HS 3

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Goed onderhouden Stacaravan, camping Witte
Burgh, Gaasterland voor info, tel. 0515-575116
Mooie 4/4 viool incl. toebehoren, de bonnetjes
zitten er nog bij, tel. 0515-232591
VERMIST

Onze rooie ex-kater Dikkiedik van 12jr oud wordt
sinds 20 december j.l. vermist, weet u waar hij is
of wat er met hem gebeurt is graag een telefoontje
naar 0515-232785 of 06-10607266
VERLOREN

Witte lg mobiel model Viewty, gevonden bel aub
naar tel. 0515-231621
GEVONDEN

Sleutelbos met Piek-Sleutel op het schelpen paadje
vlakbij de engwierderlaan. Voor informatie bel.
0515-856266

Siebren Venema haakt in op een artikel in de Leeuwarder Courant. 'Drie groentjes op het wethouders
pluche, nee!!!! Aanpakken die hap met de nieuwe bezems van Venema vegen zij de straten schoon.
Bezem plus steel van € 4.25 voor € 2.95.'

’’Actie kerkenwerk” Makkum
Makkum - Nog ruim 4 maanden en dan is het al
weer zo ver. De jaarlijkse rommelmarkt zaterdag
14 mei. Er staat al weer heel wat opgeslagen bij
de familie Brouwer in Cornwerd. Maar… nog
lang niet genoeg, heeft u spullen, even een telefoontje naar Titia van der Heide - tel. 0515 – 23
28 34 - en het wordt geregeld. Elk jaar gaat een
gedeelte van de opbrengst naar een goed doel en
verder voor eigen kerkenwerk.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
bel 0515 - 23 16 48
of 0515 - 23 16 87

Je komt van tijd tot tijd bijzondere en soms vreemde dingen tegen in de natuur, Wijbren Zijlstra in
Makkum kocht onlangs een zakje met consumptie wortelen. Wat is dit….. bij de Belboei weten ze er
vast wel raad mee, vandaar dat wij al snel tot de conclusie kwamen dit is een mannekepis!

