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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Vlakbij Makkum en IJsselmeer gelegen grote 
vrijstaande woning o.a. 4 slaapkamers, tuin Z, vrij 

uitzicht over landerijen en 755 m² eigen grond.
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

Makkum in verval?
Makkum - Wij maken ons zorgen. Zet het verval 
door in Makkum? Nu supermarkt van de Wal zijn 
deuren zal sluiten komt een belangrijke invals-
weg te vervallen. Men komt straks Makkum in 
en ziet een steeds groter aantal lege panden. Wat 
zijn de gevolgen? Het is straks niet meer aan-
trekkelijk voor de mensen om te komen winkelen 
in het centrum van Makkum.

De gevolgen?
Misschien nog meer naar Bolsward, Sneek of 
Harlingen? Als dit de trend wordt, kunnen de 

overige winkeliers t.z.t. ook hun deuren sluiten 
(uitzonderingen daar gelaten). Let wel, geen winkels, 
geen toeristen. Geen toeristen, geen inkomsten. 
Maar ook geen braderieën, geen sinterklaasintocht, 
geen kerstmarkt, geen sponsoring van verenigingen, 
geen Makkumer Belboei, en zo kunnen we nog 
wel even doorgaan. Ook is het niet aantrekkelijk 
meer om in Makkum te blijven wonen. Er is geen 
werkgelegenheid meer met alle gevolgen van dien. 
Makkum zal een slaapplaats worden voor velen. 
Wat een vooruitzicht.
Makkum, slaap zacht.

Vogelwacht Makkum voert bij

Makkum - De afgelopen winterperiode heeft 
Vogelwacht Makkum en een aantal actieve leden 
goed gezorgd voor de vogels rondom Makkum. 
Graan, brood, groenafval en vis is ingezet om de 
kwetsbare soorten als roerdomp en waterral door 
de winter te helpen. Net als vorig jaar is de winter 
weer behoorlijk actief en dit laat sporen achter in 
de vogelwereld. Nu is natuurlijk afsterven van 
zwakke exemplaren een normaal en natuurlijk 
proces. Toch is het geen leuk gezicht. Door vooral 
kwetsbare soorten extra te helpen blijft de diversiteit 
van soorten in en rondom Makkum gewaarborgd. 

U kunt ook helpen! Dit kunt u doen door zelf 
vetbolletjes op te hangen of zangzaad te strooien 
voor de zangvogels in uw tuin. Maar u kunt ook 
actief Vogelwacht Makkum steunen door lid/
donateur te worden. Voor € 5, - per jaar draagt u 
bij aan de inkoop van vis, graan en overig voer 
wat wij in moeten kopen. Naast financieel bij te 
dragen kunt u ook zelf helpen om te voeren bij 
enkele grote wakken rondom Makkum.  Door de 
actieve winters van de afgelopen tijd hebben wij 

een coördinator aangesteld binnen ons bestuur om 
het bijvoeren zo goed mogelijk te coördineren. 
Dit is Karel Roorda uit Makkum. Hebt u vragen 
over voeren dan kunt u deze aan hem stellen. Zijn 
adres is String 4 te Makkum. Pas als het langdurig 
winter blijft kunnen wij een beroep doen op het 
voerfonds van onze overkoepelende bond de 
BFVW. In de tussentijd helpen bakkerij Kluft, 
supermarkt Coop en supermarkt Jumbo ons door 
zonder onkosten brood en groenafval ter beschik-
king te stellen. Naast de bovengenoemde bedrijven 
willen wij ook de vrijwilligers van onze wacht 
alvast hartelijk danken voor de hulp van de afge-
lopen periode. Bij een tweede winter dit jaar 
hopen wij weer een beroep op u te kunnen doen! 

Hebt u belangstelling om lid of donateur te worden 
dan kunt u dat doen via onze voorzitter Jetze 
Genee, jetzegenee@hotmail.com / 06 295 30749. 
Iedere steun of lidmaatschap wordt van harte 
aanbevolen.

Vogelwacht Makkum e.o.

eigen fotoeigen foto
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vrijdag 14 januari
Makkum – MFC 20.00 uur 
Krite Makkum spilet it stik “Chez Dolly”

Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur 
Klaverjassen

zaterdag 15 januari 
Makkum – MFC 20.00 uur 
Krite Makkum spilet it stik “Chez Dolly”

zondag 16 januari
Makkum – NFC 15.00 uur 
Krite Makkum spilet is stik “Chez Dolly”

dinsdag 18 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

Witmarsum – Gekroonde Roskam 19.45 uur
Vrouwen van Nu Afd. Witmarsum met Klaas 
Koopmans 

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 olie-
verf, van Gerrit Wijngaarden, Waltaweg 25, tel.  
0515-579323 www.gerritwijngaarden.nl

Nog twee prijzen!
Makkum – Tijdens het nieuwjaarsconcert van 
Hallelujah is een loterij gehouden. Nog niet alle 
prijzen zijn opgehaald. Bent u in het bezit van 
lotnummer roze 359 of van lotnummer roze 60? 
Dan kunt u uw prijs afhalen op Slotmakersstraat 
24 te Makkum.

* de schilderslessen voor beginners weer gestart 
 zijn in het nieuwe atelier op de boerderij aan 
 de oude Hichtumerweg 2, Bolsward, elke 
 dinsdag morgen/middag. Info Aukje Gietema 
 tel. 0515-572741 of 06-1895664

* kaarten voor het stuk “Chez Dolly” opgevoerd 
 wordt door de Krite Makkum bij Boekhandel 
 Coufreur verkrijgbaar zijn

* De volleybalver. Makkum zondag 23 januari 
 a.s. het jaarlijks Familietoernooi organiseert, u 
 kunt zich aanmelden op de website http://
 www.volleybal-makkum.nl/  De inschrijving 
 sluit op 15 januari!

Vrouwen 
van Nu afd. Witmarsum
Witmarsum – De afdeling van de Vrouwen van 
Nu afd. Witmarsum komt weer bijeen op dinsdag-
avond 18 januari a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde 
Roskam te Witmarsum. Naast de gebruikelijke 
zaken komen de dochters van de bekende Klaas 
Koopmans (1920-2005) vertellen over het bij-
zondere leven van hun vader. Het wordt vast 
weer een gezellige bijeenkomst. Dus een avond 
om niet te missen. Gasten zijn weer welkom.

Schenking van € 10.000 voor 
Muziekkorps “Hosanna”
Wons – De Stichting tot Nut Friesland Bank 
schenkt € 10.000.- aan de christelijke muziek-
vereniging “Hosanna” te Wons. Dit is voor een 
bijdrage in de kosten voor de aanschaf van 
nieuw instrumentarium.

Kerkdiensten  
zondag 16 januari                 
Van Doniakerk     
9.30 uur ds. J. van Olffen       

R.K. kerk 
9.30 uur Parochievoorganger                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 uur br. D. Tamminga      

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum  
9.30 uur br. U. Zwaga         
         

                                  

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 dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek.(via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

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 De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980 
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen  

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
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

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 

Info Familieberichten Agenda

Wist u dat...

Uit eigen regio

Oandien, mar tankber foar alles wat sy foar ús 
dien hat, ha wy kennisnommen fan it ferstjerren 
fan ús frijwilligster 

Zus Lenters
Wy winskje de famylje in soad sterkte ta.

It SES-bestjour en frijwilligers.

Winnaar December-
Puzzel-Actie nr 6 
Gerda Sieperda
Tichelwerk 30, 8754 CB Makkum

De prijs zal bestaan uit waardebonen 
t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M 
beschikbaar worden gesteld. Alle prijs-
winnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen 
van de O.V.M. In januari worden de 
prijswinaars uitgenodigd om de prijzen 
in ontvangst te nemen.

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei

bel: 0515 - 23 16 87
of mail: a.quarre@hetnet.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter.........................................1.39
Milner Kaas Licht Gerijpt Gesneden, 175 gram...............1.89
Slagers Achterham..................per pakje 25 cent korting

van de Warme Bakker:
zak Witte Kadetten...............................................5+1 gratis

Unox Rookworst, 275 gram...............................................1.59
Friesche Vlag Goudband, 185 ml..........................nu 69 cent
Dreft Afwas, 750 ml...........................................................2.19

Nu bij ons paren voor GRATIS bestek

Aanbiedingen geldig van do. 13/1 t.e.m. wo. 19/1

Profiteer van 13 t/m 15 januari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Pepersteak
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Filetlapjes
100 gram 1,45
Vleeswarenvoordeel
100 gram Boerenschouderham +
bakje Wintersalade                        samen    2,49
Vleeswarenvoordeel
4 Gegaarde Kipschnitzels +
500 gram H.O.H. Gehakt                 samen    5,95
Specialiteit van de week

Bacon Pakketje
100 gram 1,45

Doarpskrite Makkum spilet 
Chez Dolly
fan Rob van Vliet & José Frehe

Makkum – Het stuk gaat over het wel en wee in 
een nachtclub: “Chez Dolly”, waarin zijn allerlei 
komische en minder komische zaken afspelen. 
Uit het leven gegrepen, eigentijds en een verhaal 
waarbij de toeschouwer geboeid zal blijven, van 
begin tot einde. Regisseur is Rieneke de Haan. 
Kom ook naar één van de drie voorstellingen in 
het “MFC” te Makkum. (zie voor verdere mede-
delingen de advertentie en agenda).

Makkum - It stik giet oer it wol en wee yn in 
nachtclub Chez Dolly. Hjir spylje har in protte 
komyske en minder komyske saken ôf mei ek in 
ferskaat oan types. Eigentiidsk, mei in ferhaal 
wat de taskôger fan begjin oant it ein yn de 
besnijing ha sil.

Loterij Doarpskrite Makkum 
Makkum - Aanstaande vrijdag vindt de première 
plaats, van het toneelstuk Chez Dolly, gespeeld door 
Doarpskrite Makkum met een “stipe loterij”. 
Een loterij met elke keer een hoofdprijs van € 50.- 
in de vorm van een dinerbon. De dinerbonnen 
zijn deze keer aangeboden door Hotel Vigilante, 
it Sopkafé en Café Restaurant De Zwaan. 

Bij de ingang van het MFC kunt u onze loten 
kopen. 1 lot voor € 1.-, 7 loten voor € 5.-, 15 loten 
voor € 10.-. Aan het eind van de voorstelling 
worden alle prijzen verloot waaronder elke keer 
één van de dinerbonnen. Wij hopen dat u de loten 
massaal afneemt, daarmee steunt u Doarpskrite 
Makkum!

DDOLLYc.
h.
e.
z
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
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

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                  

Voorleesfeest met Fiet in de bibliotheek van Makkum

De wind liet ons de wereld zien
Lezing over een unieke zeilreis door Ada Kerkstra en Akko Kalma. 

Aan alle mannen in Wûnseradiel

Makkum - Tijdens De Nationale Voorleesdagen 
van 19 tot 29 januari zijn alle peuters en kleuters 
van harte welkom in de bibliotheek. In het hele 
land wordt in deze periode extra aandacht besteed 
aan voorlezen. De campagne richt zich specifiek 
op ouders van kinderen van nul tot zes jaar. Een 
belangrijk doel van deze samenwerking tussen 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de biblio-
theek is peuters en hun ouders te laten ervaren 
dat (voor)lezen leuk is. Er vinden peuterbezoeken 
plaats aan de bibliotheek of de peuterspeelzalen 
zullen bezoek ontvangen van een medewerkster 
van de bibliotheek. De peuterspeelzaal, het kinder-
dagverblijf en het consultatiebureau werken samen 
met de bibliotheek om de taalontwikkeling van 
kinderen van nul tot vier jaar te stimuleren. De 
gemeenschappelijke boodschap is dat voorlezen 
belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen 
en vooral ook dat voorlezen leuk en gezellig is.

Op woensdag 19 januari 2011 en op vrijdag 21 
januari wordt er om half 4 voorgelezen voor 
peuters en kleuters in de bibliotheek van Makkum. 

Er wordt voorgelezen uit het boek: Fiet wil rennen. 
Struisvogel Fiet speelt de hoofdrol in het prenten-
boek van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit. Fiet 
is dol op rennen. Hij laat zich door niets tegen-
houden, zelfs niet door de wind, al komt hij bijna 
niet vooruit. Hij slaat de uitnodigingen van 
andere dieren om te drijven, kruipen, kronkelen, 
vliegen, zwemmen en schuilen af. Fiet wil rennen! 
Een verhaal dat het moeilijk maakt om stil te 
zitten, want… wie wil niet net als Fiet….. rennen? 
In de bibliotheek is alle ruimte om het verhaal te 
beleven. De kinderen kunnen luisteren naar het 
verhaal, kennis maken met Fiet en de kracht 
ervaren van de wind. Natuurlijk wordt het biblio-
theekbezoek afgesloten met een vrolijk Fiet lied, 
waarmee het verhaal opnieuw wordt beleefd. 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen peuters 
en kleuters in de bibliotheek samen met hun ouders 
op een speelse manier kennis maken met de tien 
mooiste prentenboeken van het jaar door tijdens 
openingsuren mee te doen aan de WIE WAT WAAR 
quiz die verspreid door de jeugdbibliotheek hangt.

Makkum - Ada en Akko staken in 2003 met de 
White Haze van wal voor een unieke zeilreis, 
waarbij de uithoeken van de wereldbol werden 
verkend. In het kielzog van de Beagle trotseerden 
ze stormen langs de Atlantische kust van Zuid-
Amerika en in de Drake Passage, het beruchte 
vaarwater tussen Kaap Hoorn en Antarctica. 
Eenmaal op Antarctica zeilden ze tussen ijsbergen 
en pinguïns. Via de verlaten wateren van Patagonië 
voeren ze door naar de Galapagos, waar ze 
ankerden in Darwin’s dierentuin. Op Paaseiland 
besloten ze de hele Polynesische Driehoek te 
verkennen om antwoorden te vinden op de raad-
sels waarmee de beroemde beelden nog steeds 
zijn omgeven. In Ecuador en Peru probeerden ze 
aanwijzingen te vinden voor de connectie die 
volgens Thor Heyerdahl bestaat tussen Zuid-
Amerika en Paaseiland. Daarna werd koers gezet 
naar Hawaii, waar ze leerden over de traditionele 
navigatiemethoden van de Polynesiërs. Via Alaska, 
Californië, Mexico en een aantal Polynesische 

eilanden in de Stille Zuidzee bereikten ze Nieuw-
Zeeland. Het laatste deel van de reis stond in het 
teken van het Nederlandse verleden. Ze zeilden 
naar oude VOC-handelsposten in Japan, China, 
de specerijen-eilanden in Indonesië, Mauritius 
en Zuid-Afrika. Ook het prachtige Suriname 
werd bezocht. Na zes jaar en 60.000 zeemijlen 
bracht de wind hen terug in de Lage Landen. Na 
afloop van de lezing is er gelegenheid om een 
gesigneerd exemplaar van hun nieuwe boek, 
geïllustreerd met prachtige foto’s  te kopen: Ada 
Kerkstra & Akko Kalma. De wind liet ons de 
wereld zien. Alkmaar: Uitgeverij De Alk & 
Heijnen bv, 2010. 

De lezing is donderdag 20 januari  om 20.00 uur 
– ongeveer 22.30 uur in de bibliotheek Makkum. 
Entreeprijzen  Bibliotheekleden 5 euro, comfort-
leden gratis. Niet-leden betalen 6 euro. Graag 
van te voren opgeven: bibliotheekmakkum@
bswf.nl of 0515-231385.

Makkum - Na ruim 30 jaar dreigt er een einde te 
komen aan het enige, dus ook het beste mannen-
koor van Wûnseradiel, nl. het Interkerkelijk 
Mannenkoor de ‘Flevo-Sanghers’ uit Makkum.  
Niet omdat leden en bestuur niet verder zouden 
willen, maar omdat er door ziekte, overlijden en 
ouderdom aan de bovenzijde uitstroom is en door 
onvoldoende belangstelling aan de onderzijde geen 
instroom. Een probleem, dat vele koren kennen 
of kenden en waardoor enige jaren geleden ook 
het gemengd koor ‘’belies jaan’’ moest.

De dringende oproep: “U allen, ongeacht uw 
leeftijd, wordt van harte uitgenodigd  op donder-
dag 20 januari om 20.00 uur op onze open avond 
in k.c. “Het Anker“ Buren 17 te bezoeken om 
eens te kijken hoe e.e.a. er aan toe gaat. De koffie 

is gratis en u zult er versteld van staan hoe leuk 
die 2 uurtjes per week zijn en hoeveel genoegen 
u er aan zult beleven om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de leefbaarheid op ons Friese platte-
land, nog los van de vreugde die u brengt aan het 
publiek, tijdens onze opt redens in kerken, bejaarden-
tehuizen en instellingen, e.a. Blijf niet thuis zitten 
achter pc of voor de tv, maar spendeer 2 uurtjes 
per week voor uw en ons genoegen en voor de 
gemeenschap. U zult net als onze huidige leden 
roepen ‘wat leuk, dat had ik veel eerder moeten 
doen!’. Hou je van zingen en vooral van gezellig-
heid…. Kom vrijblijvend kijken en luisteren!!! 

Namens bestuur en leden; 
Jan van Beek (voorzitter) 
Marco Rypma (dirigent)
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Gastgezin gezocht voor Miki
Makkum – De internationale uitwisselings-
organisatie AFS (American Field Service) is op 
zoek naar een gastgezin voor Mikhail (roepnaam 
Miki), die in februari voor 10 maanden naar 
Nederland komt voor een interculturele uitwis-
seling. Miki is een meisje van 17 jaar, ze woont 
met haar Nederlandse moeder en broer in Nieuw 
Zeeland. Miki heeft ook familie in Nederland. 
Ze is goedlachs en is gek op dansen, waaronder 
ballet. Verder speelt ze gitaar en houdt ze van lezen, 
zingen, foto’s maken, paardrijden en bakken. 
Meehelpen met klusjes vindt ze geen probleem, 
thuis helpt ze ook regelmatig mee. Er was al een 
gastgezin voor Mike, maar door omstandigheden 
kan dit helaas niet doorgaan, daarom is AFS 
Fryslân op zoek naar een gastvrij gezin dat mee 
wil helpen haar een prachtig jaar te  bezorgen. 

Voor meer informatie over AFS en Miki kunt u 
contact opnemen met Antsje Schoenmakers, tel. 
0512-8541750 of via afsfryslan@hotmail.comeigen fotoeigen foto

Oproep

Column  Ilse en Siem                                   door C. Kruisstra

Mijn naam is Bennie Huisman. Ik ben op dit 
moment bezig met het schrijven van een boek over 
de dichter en voordrager Wibren Altena, geboren 
in Makkum in 1917, als jongste zoon van schipper 
Sietze Altena en zijn vrouw Taetske Postema. Na 
de lagere school ging hij in 1931 naar het seminari, 
om priester te worden, maar keerde in 1938 terug. 
Tijdens de oorlogsjaren en ook nog enige tijd daarna 
was hij beheerder van het Kunsthuis Statum aan 
de Markt nr. 8. Na de oorlog werd hij zeer bekend 
als voordrager van zelfgeschreven humoristische 
gedichten, waarmee hij in z’n bestaan voorzag. 
In 1956 verhuisde hij, intussen getrouwd, naar 
Rotterdam en Barendrecht, waar hij in 1987 
overleed. Op de dijk bij de haven staat een zit-
bank met z’n naam, door hemzelf geschonken. 
Zijn werk werd in 1990 uitgegeven onder de 
titel: De laitsjende wierheit.

Ik zou graag in contakt komen met mensen, die nog 
herinneringen aan hem hebben, of overgeleverde 
verhalen kennen. Daarbij gaat het mij in eerste 

instantie over zijn verblijf in het Kunsthuis, de 
cursussen Fries die hij gaf en zijn betrokkenheid 
bij het verzet. Hij schreef in de oorlog een lied 
voor de Hangploech en ik zou dat graag horen 
zingen. Ook over het begin van zijn optredens 
als voordrager zou ik graag meer willen weten. 
Na de oorlog heeft hij nog enige tijd gewerkt 
voor de knikkerfabriek van de Makkumer Adema, 
aan het Kleinzand in Bolsward. Dan heb ik nog 
een specifieke vraag: voor het 25?-jarig bestaan 
van de Roomskatholieke lagere school schreef 
Altena net na de oorlog een vers: Skoallejierren. 
Bij de oorspronkelijke tekst staat: op de wijze 
van ‘Piet en Griet’. Is er iemand die deze melodie 
nog kent?

U kunt reageren door te bellen, te schrijven of te 
mailen naar:
Bennie Huisman
Herenwal 3  8441 AZ Heerenveen 
Tel.0513-625667 of 06-29155260
b.huisman3@chello.nl

De keuken is weer schoon. Het huis is weer aan 
kant. Alle sporen van de afgelopen feestdagen zijn 
weer opgeruimd. Ook de oude kerststal is weer 
voorzichtig in de houten kist met stro gelegd. De 
kerststal is nog van mijn opa geweest. En nu staat 
hij in het huis van één van zijn kleinkinderen. En 
ondertussen kijken de kleinkinderen naar de 
voorstelling. Een stalletje met figuren. Er staan 
wat mensen en wat dieren. Kijk, zegt Siem, het 
lijken wel moslims. Die vrouw heeft een hoofd-
doekje om. Zijn zusje Ilse kijkt er ook naar. Ik 
zie ook drie mannen die wel lijken op wat turken. 
Hun moeder komt erbij staan. Zó heeft ze de 
kerststal nog nooit eerder bekeken. 

Dan vertelt ze dat de figuren horen bij een heel oud 
verhaal. Het verhaal over de geboorte van een kind. 
Dat kindje is in de wereld gekomen om ons hoop 
te geven. Hij brengt Licht in onze duisternis. Net 
als de kaarsjes in de boom, roept Siem. En net als 
de ster die bij ons in de klas hing, zegt Ilse. Ja, 

zegt hun moeder. Dit kindje is geboren in Israël. 
Het gebeurde 2000 jaar geleden. En in die tijd 
hadden alle vrouwen een hoofddoekje om. Mijn 
oma heeft ook een hoofddoekje om, zegt Ilse. Die 
doet ze op als het buiten heel erg koud is. Misschien 
was het wel heel erg koud, zegt haar moeder. Maar 
ze heeft geen dikke sjaal om, zegt Siem. En waarom 
staan er dieren? Siem wijst op een kleine koe, 
een ezel en de schapen. Zijn moeder legt uit dat 
en de mensen en de dieren komen kijken in de stal. 

Siem kijkt weer naar de voorstelling. Dan moet 
het wel een hele bijzondere gebeurtenis geweest 
zijn. Dan is het even stil. En Ilse zegt: ja, zelfs 
nu, kijk maar! Kijk maar eens wat wij doen. Wat 
doen wij dan, vraagt Siem. Wij kijken nu ook 
naar het kindje. Is het niet bijzonder? Vroeger 
keken de turken en de moslims en de mensen in 
Israël naar het kindje. En nu kijken wij ernaar. 
Zó is het net alsof er even geen tijd is. 2000 jaar.... 
hoe lang is dat geleden, mamma? 
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Oliebollen en appelflappen 
voor de ‘CliniClowns’

Makkum - Evenals voorgaande jaren is er weer 
gebakken voor de liefhebbers. De donatiebus 
stond op tafel en is royaal gevuld. Opbrengst dit 
keer was € 300,-! Allen hartelijk dank voor uw 
bijdrage zowel financieel als voor het schenken 
van de appels, en de daadwerkelijke hulp bij het 
schillen van de appeltjes, en het bakken van de 
lekkernijen. Alsnog de beste wensen voor 2011.

NUT Makkum organiseert
Eenvoudig digitaal 
fotoalbum maken
Makkum - Wilt u graag een digitaal fotoalbum 
maken en heeft u dit nog nooit gedaan, dan is 
deze workshop de gelegenheid. Daar leert u een 
eenvoudig album of bijv. een fotokalender te maken. 
Deze avond wordt verzorgd door fotograaf Sjouke 
Hoeksema. Opgave via de website van het NUT 
Makkum onder kopje cursussen. Kom op dinsdag 
18 januari van 19.30 tot 22.00 uur naar de Doops-
gezinde Kerk te Makkum. (via de zij-ingang) 

Cursus Zin in vriendschap
Sneek - Op woensdagavond 9 februari as. start 
Thuishotel de unieke cursus Zin in vriendschap, 
die in totaal 8 avonden duurt (19.30 uur tot 21.30 
uur). De cursus is bedoeld voor iedereen die actief 
aan de slag wil om bestaande vriendschappen te 
verdiepen of om meer vrienden te maken. Tijdens 
deze cursus gaat u aan de slag met de vele aspecten 
van vriendschap, aspecten waar je normaal gespro-
ken niet zo bewust mee bezig bent. Bijvoorbeeld: 
wat is vriendschap eigenlijk, waarom is vriendschap 
voor mij belangrijk, wat is mijn eigen zelfwaar-
dering als vriendin, hoe kan ik een vriendschap 
actief opbouwen. Voor informatie en aanmelding 
kunt u bellen met Thuishotel: 0515 – 461234, of 
mailen naar: info@thuishotel.nl of neem een 
kijkje op onze website: www.thuishotel.nl
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

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

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

WMO-adviesraden blijven voorlopig bestaan
Bolsward - Inmiddels is de fusie van de 5 gemeenten 
in Zuidwest-Friesland een feit en bestaat de gemeente 
Wûnseradiel niet meer. Gelukkig blijft de WMO-
adviesraad Wûnseradiel voorlopig nog wel bestaan. 
Wat de fusie voor de inwoners van onze gemeente 
gaat betekenen, moeten we afwachten. Zeker is dat 
het gemeentebestuur meer op afstand komt en dat 
de lijnen langer worden. Juist dan is het belangrijk 
om de lokale en/of regionale belangen op een 
goede manier te blijven behartigen. We zijn daarom 
blij dat we met onze kennis en ervaring over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het gemeente-
bestuur kunnen blijven adviseren. Volgens de Wmo 
moet iedereen mee kunnen doen aan de samenleving. 
Dit geldt ook voor mensen die daarbij belemmeringen 
ervaren, in de vorm van een lichamelijke, psychische 
of verstandelijke beperking en/of chronisch zieken 
en ouderen. In de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân 
betreft dit meer dan 10.000 van de ruim 82.000 
inwoners.

Enkele recente acties van de WMO-adviesraad 
Op 27 oktober j.l. hebben de WMO-adviesraden 
gezamenlijk een debatavond georganiseerd over de 
Wmo met de politieke partijen. De leiding van de 
avond was in handen van Klaas Jansma. Er werd 
pittig gediscussieerd, waarbij duidelijke verschillen 
tussen de partijen naar voren kwamen. Iedereen was 
het er over eens dat de budgetten krapper zullen 
worden en dat de gemeenten meer taken zullen 
krijgen. Er zullen in de toekomst dus nog meer dan 
nu keuzes gemaakt moeten worden. Het was een 
goede avond, die in elk geval tot resultaat had dat 
de aanwezige partijleden zich goed in de Wmo-
materie hadden verdiept. Van te voren was aan de 
politieke partijen een manifest toegestuurd met een 
3-tal punten om mee te nemen in de partijprogramma’s. 
Deze 3 punten komen er kort samengevat op neer 
dat de gemeente bij alle beleidsvorming en planning 
vanaf het begin rekening moet houden met mensen 
met een beperking. 

In de week van 8 t/m 15 oktober was de week van de 
toegankelijkheid. Het thema was “Sport en bewegen”. 
Een delegatie van de Wmo-adviesraad heeft enkele 
sportaccommodaties en een fysio-therapiepraktijk 
bezocht om te kijken hoe toegankelijk deze gebouwen 
zijn voor mensen met een be-perking, die willen 
sporten en bewegen. De bezochte gebouwen, het MFC 
te Kimswerd en Witmarsum en Fysio Witmarsum, 

scoorden goed. Slechts op een paar punten was nog 
verbetering mogelijk. We hebben advies gegeven 
over de Wmo-verordening voor de nieuwe gemeente 
en er daarbij op gelet dat de voorzieningen die er 
zijn, niet slechter worden. Nu kan de gemeente dit 
niet helemaal zelf bepalen. De bezuinigingsplannen 
uit den Haag voorspellen wat dit betreft niet veel 
goeds voor juist de zwakkeren in de samenleving. 

Wat is de Wmo ook al weer?
De Wmo regelt, dat mensen, die hulp nodig hebben 
in het dagelijks leven, ondersteuning krijgen van 
hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp 
in de huishouding, een rolstoel of een woningaan-
passing. Deze wet ondersteunt ook de mensen, die 
zich inzetten voor hun medemens of buurt, zoals 
mantelzorgers en vrijwilligers. De wet is er ook om 
activiteiten te stimuleren die de onderlinge betrokken-
heid in de wijken en buurten vergroten. Maar ook 
ondersteuning om te voorkomen dat mensen zwaardere 
hulp nodig hebben, zoals opvoedingsondersteuning 
en activiteiten tegen eenzaamheid. De Wmo-advies-
raden zijn ingesteld om de gemeente hieromtrent te 
adviseren.

De Wmo-adviesraad  Wûnseradiel 
bestaat uit de volgende leden:
- H. Oudenhooven - Witmarsum
 CG-raad/WVG
- M. Baarda - Witmarsum
 kerken
- N. van Vliet - Makkum
 ouderenbonden
- A. Cuperus – Witmarsum
 mantelzorgers
- T. Horjus – Makkum
 ouderenbonden
- E. Goebel – Makkum
 Ned.Vereniging voor Blinden en Slechtzienden
- E. van Popta – Pingjum
 ouderenbonden

Om uw belangen nog beter te kunnen behartigen, 
horen we graag uw ervaringen met de Wmo, positief 
of negatief. U kunt ons bereiken op tel.nr. 0517-
531996 of e-mail marijkebaarda@ziggo.nl. Voor 
het aanvragen van WMO-voorzieningen kunt u terecht 
bij het WMO-loket in Bolsward. De Wymerts 7, tel.
nr. 0515-534999 of via e-mail zorg@isdzwf.nl.
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Bel voor condities of afspraak: tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

Voor woningen vanaf 2 jaar oud geldt de 6% BTW regeling!!!

Extra winterkorting van 10%!!!
Op behang en binnen schilderwerk
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Makkum – Zaterdag 15 januari a.s. organiseert 
de Jeugdafdeling van de voetbalvereniging Makkum 
haar 25e trimloop. De trimloop is voor iedereen 
toegankelijk en mag zich elk jaar verheugen in 
een grotere deelname. Het is een gevarieerd par-
koers dat voert over de het strand en de Zuid-
waard. De start en finish vinden traditioneel 
plaats bij de kantine van de VV Makkum. De 
inschrijving voor alle categorieën is vanaf  09.30 
uur in de kantine van de voetbalvereniging. De 
start is om 11.00 uur voor alle deelnemers. 

De voetbalvereniging Makkum stelt haar kleed- 
en douche accommodatie beschikbaar voor de 
deelnemers om zich na afloop van de trimloop 
op te kunnen frissen. De inleg bedraagt voor 
senioren 5 euro, junioren 2,50 euro en jeugd-
leden van de VV Makkum kunnen kosteloos 
deelnemen. Voor de eerste 3 aankomende van 
alle categorieën zijn medailles en leuke prijzen 
beschikbaar. Bovendien ontvangt iedere deel-
nemer na afloop een fraai jubileumshirt en is er 
een kop warme chocolademelk. En bij de senioren 
zijn de startnummers tevens het lotnummer! De 
leeftijden en afstanden zijn als volgt; Meisjes 6- 
t/m 10 jaar 1200 meter; Meisjes 11 t/m 14 jaar 
2550 meter; Jongens 6 t/m 10 jaar 1200 meter; 
Jongens 11 t/m 14 jaar 2550 meter; vanaf 15 jaar 
senioren 5000 of 10.000 meter. 

Voor meer informatie kan kontact op worden ge-
nomen met de organisatie Sjirk Rolsma, tel. 0515-
231365 en/of Klaas Kooistra, tel. 0515-232772.

4 december Oenkerk
Op zaterdag 4 december ging Yara de Vries met 
haar pony Speedy naar Oenkerk, daar werd een 
dressuurwedstrijd gehouden. Deze wedstrijd was 
één van de twee selectiewedstrijden die verreden 
worden voor de Friese Kampioenschappen 
Indoor, die in februari plaats gaat vinden. Dat de 
reis door de sneeuw niet voor niets was bleek uit 
de score van 190 punten en een 1e plaats, wat 
ook als startbewijs dient voor de FK.
 
11 december Warga 
Een week later werd in Warga de selectie M 
dressuur voor paarden verreden. Hierbij kwamen 
Jacob van der Heid met zijn Amourette aan de 
start in de klasse M1, 186 punten en een 5e prijs. 
Ook Sabien Mollema met haar topper Zahrr 
Royal startte bij de M1 dressuur, dat deze com-
binatie afgelopen zomer terecht kampioen in de 
klasse L2 waren beween ze nu ook met een score 
van 194 punten en een 1e prijs, hiermee is het 
startbewijs voor de Indoor FK binnen!
 
19 december Cornwerd
Afgelopen zondag was er op manege Boeyenkamp 
een dressuurwedstrijd voor pony’s. Als eerste 

waren de deelnemers van de Bixie aan de beurt. 
Hier startte Iris Ypma met maar liefst 2 pony’s,als 
eerste zadelde zij Chanel in de klasse AA, een 
mooie score van 65 punten, met Smokey startte 
zij in de klasse A, ook een mooie proef, 77 punten 
en een 1e prijs. Bij de klasse L1-D/E pony’s 
startte Anna Strikwerda met Tess, 181 punten, in 
de klasse L2- A/B pony’s startte Yara de Vries 
met Speedy, 186 punten.
 
9 januari Koudum pony’s
Deze zondag werd er in Koudum selectie voor 
de pony’s dressuur L-klasse verreden, Yara de 
Vries startte met Speedy bij de A/B-pony’s klasse 
L2, 185 punten en een 1e prijs en een plekje bij 
de FK in februari.
 
9 januari Sonnega paarden
In Sonnega werd ook selectie voor dressuur ver-
reden, hier voor de paarden, de M-klasse. In de 
klasse M1 startte Jacob van der Heide met 
Amourette, een goede proef, 195 punten, goed 
voor een 1e prijs en plek bij de FK. In de klasse 
M2 kwam Pauline Wielsma met Mindert van de 
Terpen aan de start, voor het eerst in deze klasse, 
een nette proef 190 punten en een 5e plaats.

Wierden 27 t/m 30 december
Op het Internationaal ponyconcours te Wieren 
gehouden deed Tonny Leeuwen goede zaken. Zij 
won met Dante de 1e prijs in de 1e kwalificatie 
Graand Prix zware tour (1.30 m). In de Grand Prix 
zware tour (1.35m) won zij met Dante de 7e prijs.

Emmeloord 21 december
Op het Indoor NOP te Emmeloord won Daphne 
Leeuwen met Winddancer de 2e prijs in het L 
springen cat.D klassiek. Zij ging met de 3e prijs 
naar huis in het progressief springen L cat.D ook 
met Winddancer.

Balkbrug 28 december
Hier kwam Krista Koomen uit met Vito v/d terpen 

in de klasse L2. Zij reed in de 1e proef 192 punten 
en in de 2e proef 180 punten samen goed voor 2 
winstpunten.

Franeker 2 januari
Krista Koomen kwam hier uit met Nuzelma in 
de klasse Z2. Vandaag kon men zich selecteren 
voor de Friese regiokampioenschappen in Sneek 
begin februari. Krista won de 4e prijs met 209 
punten goed voor een winstpunt.

Sonnega 9 januari
Vandaag werd hier de selectie voor de M paarden 
verreden. Sanna v/d Heide met Minke v/d Blokken 
kwamen uit in de klasse M2 en reden 181 punten 
bijelkaar goed voor 1 winstpunt.

25e Jubileum Open Makkumer Wintertrimloop

De Waardruiters Makkum

PSV de Halsbânruters Pingjum

YN IT MFC  MAKKUM

FREED 14 JANNEWARIS 20.00 oereFREED 14 JANNEWARIS 20.00 oere

SNEON 15 JANNEWARIS 20.00 oere

SNEIN 16 JANNEWARIS 15.00 oereSNEIN 16 JANNEWARIS 15.00 oere

kaarten te keap by boekhandel Coufreurkaarten te keap by boekhandel Coufreur

ARIS 20.00ARIS 20.00ON 15 JANNEWARIS ON 15 JANNEWARISu t f e r ku t f e r k h th tN 15 JANNEWARIS 20.0N 15 JANNEWARIS 20.0N 15 JANNEWARIS 20.0N 15 JANNEWARIS 20.0
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TE KOOP

De Zalm 47
MAKKUM

Keurige split-levelwoning 
met carport, 2 balkons en 
beschutte, zonnige tuin.

Vraagprijs:
€ 199.000,00 k.k.

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 ver-
spreidingsgebied 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

Colofon

Fietsen Drager Twinny Load voor 2 fietsen als 
nieuw € 35.-, tel. 0515-423666 

Mutsy buggy kleur ocean incl. i.g.st., 
tel. 06-10579495

Thuisagenda TNT post voor € 2.50, 
tel. 06–83390549

Jongens en meisjesfiets Shopper model erg brede 
achterband leeftijd 7-12 jaar, tel. 06-19876628

Voor piano- orgel of keyboardles bel 0515-
427865 Makkum

Keurige roze meisjesfiets, incl. zijwieltjes 12 inch 
en maar 1.5 jaar gebruikt € 50.-, tel. 0517-641303

TE KOOP

AANGEBODEN

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
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Jonge konijntjes, zijn van december, tel. 0517-
641303

Bent u die enthousiaste (hobby)kok die zo nu en 
dan voor onze groepen tot ca. 20 personen leuk 
opgemaakte vegetarische maaltijden bereiden 
wil. Heb je interesse? Neem dan contact op 
met Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, 0515-
575169

Hunter damesfiets met kinderzitje, tel. 0515-
233380

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

HOBBY KOK

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
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