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Makkumer Energie Maatschappij
start met windpark in de sluis van Makkum

V
Vrijwilligerswerk:
Verkeersregelaars
V
Makkum
M

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Makkum - Het is geen onbekend verschijnsel
dat het begin van het nieuwe jaar in ons
dorpje gepaard gaat met een leuke verrassing. Wie had kunnen bevroeden dat een
nog onbekende speler op de energiemarkt
zich al direct op 1 januari zou manifesteren?
De initiatiefnemer, de Makkumer Energie
Maatschappij heeft het volgende persbericht doen uitgaan:
“Let op! Makkum heeft na een zwaar
bevochten discussie een definitieve plek
gevonden voor de plaatsing van windmolens. Op 1 januari kunt u de start van dit
roemruchte project bezichtigen in de sluis
van Makkum. In Makkum is hiermee als
eerste plaats in Nederland een historisch
akkoord bereikt over het nieuwe energiebe-

leid in Nederland. Hierin is onder andere meegenomen dat alle inwoners in het getroffen
gebied levenslang gratis stroom ontvangen.
Reden voor Makkum om uit-eindelijk akkoord
te gaan met een nieuw te plaatsen windpark in
de sluis van Makkum. Voor informatie kunt u
terecht bij de Makkumer Energie Maatschappij
(M.E.M.), Provincie Fryslân, gemeente
Súdwest- Fryslân en diverse media”
“De sluis wordt op dit moment niet gebruikt,
plaatsing van windmolens op deze locatie is
dus geen enkel probleem. Over overlast voor
de omwonenden door geluid of slagschaduw
kunnen we in dit stadium nog geen uitspraken
doen”, aldus de directeur van de Makkumer
Energie Maatschappij. “Vanaf 1 januari niet
alleen Us Mem in Leeuwarden, maar ook Us
Mem in Makkum”.

PINGJUM
Pibemalaan 8
Vraagprijs
€ 167.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Vele van onze klanten komen van verre
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.
En U heeft deze bourgondische
beleving om de hoek.
Proef het verschil!
Tot ziens bij Bakker Kluft

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00
en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds,
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Dentwork tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Familieberichten
Dankbaar voor wie je was
Voor ons allen heel bijzonder

Klaas van der Eems
* Makkum,
5 december 1947

† Sneek,
26 december 2014

Workum:
Hiltje van der Eems-Koopmans
Jan van der Eems in dierbare herinnering
Workum:
Maaike Bles-van der Eems
Johan Bles
Hemelum:
Marcel en Hennie Bles
Lisa, Ilse, Johan
Haarlem:
Sabina Bles en Rody Schiffer
Eva, Hiske
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
op 31 december 2014 plaatsgevonden te
Makkum.
Onze dankbaarheid gaat uit naar het
personeel en de vrijwilligers van
Talant St. Annaparochie en Sneek.
Correspondentieadres:
Tiaralaan 1, 8711 CA Workum

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 27 december 2014 is overleden onze
bewoner

Agenda
Woensdag 7 januari

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 8 januari

Makkum - Avondrust, Kegelen,
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 9 januari

Makkum - Avondrust, Shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zondag 11 januari

Makkum - Avondrust, Zing Mee,
aanvang: 19.30 uur

Maandag 12 januari

Makkum - Avondrust, Zingen,
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 13 januari

Makkum - Avondrust, Shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Inloop Seniorweb in de bibliotheek
met voorlichting over computercursussen
aanvang: 10.00 uur
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 14 januari

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Het Anker,
Gezellige middag voor de leden van PCOBKBO-Anbo-Wunseradiel. m.m.v. Andante
Aanvang: 14.00 uur

Mevr. N. Renema - Boukes
Wij wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 5 januari 2015 is overleden onze bewoner

Dhr. B. Kooistra
Oandien binne wy troch it ferstjerren fan

Eibertje Franziska
Valkema - Meinsma
Betsie

De mem fan ús freonen George en Elske.
Wij winskje George en Elske en neiste famylje
sterkte ta foar no en de kommende tiid.
Jan en Annelies
Sybren en Hermien
Minne en Nelleke

Kees en Marianne
Ype en Fonny

Wij wensen zijn partner, kinderen en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

Nieuwjaarsdag is plotseling overleden

Hans Wiltenburg
Gewaardeerd lid en oudbestuurslid van de
Vogelwacht Makkum e.o.
Leden en bestuur van de Vogelwacht
wensen de familie veel sterkte toe.
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Grote brand treft Rietdekkersbedrijf Roosma

Een uitslaande brand heeft op oudejaarsavond
even na acht uur een loods van rietdekkersbedrijf gebroeders Roosma aan de Strânwei
in Makkum volledig in de as gelegd. Bijna 20
jaar na de nieuwbouw is het bedrijf opnieuw
getroffen door grote brand. Er deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor.
Oudejaarsavond werd net na acht uur de
brandweer gealarmeerd. Nadat de Makkumer
brandweer na een kort ritje ter plaatse kwam
bleek de loods al voor een groot deel in brand
te staan. Nog voor half negen werd brand tweemaal opgeschaald. De brandweer schaalde op
naar middelbrand en later naar grote brand.
De brandweerkorpsen van Makkum, Witmarsum,
Bolsward en Parrega hebben het vuur bestreden.
Daarbij is ook een hoogwerker ingezet. Een
opgeroepen groot watertransport uit Harlingen
bleek vanwege voldoende bluswater niet nodig.
De brand leidde tot veel volk op de zeedijk
naast de Leugenbolle vanwaar de brand goed
te zien was. Omwonenden zijn tijdelijk uit hun
woningen gehaald en daarnaast werd het advies
om ramen te sluiten afgegeven door de hulpdiensten. De rookpluim werd door de stevige
westelijke wind over het dorp geblazen. In de
Kerkstraat was om negen uur ’s avonds de
rook en geur sterk te zien en ruiken. Verder dorp
inwaarts was de geur en later ook asdeeltjes
de hele nacht merkbaar. De hulpdiensten gaven
later aan dat er geen voor de mens schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

door Jetze Genee

Tijdens de brand was de Strânwei afgesloten
voor het verkeer. Ondanks dat trok de brand
veel kijkers. Onder hen ook boot en autoeigenaren die in de loods in de winterberging
stonden. Tijdens de brand is vooral veel stalling
en het machinepark plus gereedschap van de
firma Roosma verloren gegaan. De oorzaak
van de brand is nog niet bekend. Het terrein is
afgezet door de politie voor onderzoek naar
de oorzaak. De brandweer is oudejaarsnacht
tot 5.00 uur aan het werk geweest en werd
nieuwjaarsdag nog tweemaal ingezet om na
te blussen. Wat aardig is te vermelden was de
spontane verzorging door omstanders. Zo
werden oliebollen en drinken rondgedeeld
voor de brandweerlieden. Brandweer Makkum
waardeert dit soort acties zeer!
Het korps Makkum is op zoek naar twee collega’s om ook voor de toekomst breed inzetbaar te zijn. Gegadigden kunnen de website
www.brandweermakkum.nl voor nadere informatie raadplegen. Hier is tevens een filmopname van de brand te vinden. Voor de familie
Roosma en de bedrijfsvoering een groot drama.
Het maaiseizoen van de rietvelden start jaarlijks
begin januari nadat het riet de bladeren heeft
verloren. Via collega-bedrijven is inmiddels
materieel gevonden om het verloren gegane
machinepark aan te vullen en alsnog de
Makkumer waarden van haar riet te ontdoen.
Een kleine pleister op de wond van het verlies
van de loods en de spullen.

Wasstraat
aat
at

ACTIE!
Kom januari
op vrijdag of zaterdag
naar onze wasstraat

Want dan zijn alle
6 wasprogramma's
maar  4,Suderseewei 11 Makkum
Tel:: 0515-232222
0

d
ck an
sit ba e ride
th
enjoy

Uitzondering voor blussende steppers
De heren Reinout van der Meer en Sibo Hiemstra
zijn naast brandweer ook verwoed stepper.
Ieder jaar wordt op Pinksterzondag de Step11-stedentocht verreden. De laatste jaren neemt
het animo enorm toe wat er toe leidt dat de
inschrijving steeds sneller vol is. Voor niet meer
dan 175 steppers is plaats in het peloton. De
inschrijving start nieuwjaarsdag en was om
19.00 uur volledig volgeboekt. De heren van
der Meer en Hiemstra waren echter druk met
bluswerkzaamheden aan de loods van Roosma
wat oudejaarsnacht afgebrand is. Hierdoor
misten zij de inschrijving en konden hierdoor
geen startkaart bemachtigen.
‘We hadden alles klaargezet om direct na
nieuwjaar de inschrijving te activeren via inter-

door Jetze Genee

net, zover kwam het niet doordat wij de hele
nacht en ook nieuwjaarsdag nog tweemaal
een uitruk hadden voor blus en nablus werk’
verteld van der Meer. De situatie werd onder
de overige Makkumer steppers al snel bekend.
Hierover is op twitter melding gemaakt en dat
is ook de Leeuwarder Courant opgevallen.
Afgelopen maandag stond hierover een artikel
in de Leeuwarder Courant. Navraag bij het
bestuur van de Step-11-stedentocht zorgde
ervoor dat beide heren alsnog een startkaart
krijgen. ‘Voor deze heren maken wij graag een
uitzondering, zij zetten zich in voor de maatschappij en daardoor liepen zij de opgave
mis.’ Aldus het bestuur. Ieder jaar doen er een
grote groep Makkumers mee aan de step11-stedentocht.
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Elma stopt met winkel-activiteiten
van Bloembinderij Bij Elma
Elma de Vries, eigenaresse van Bloembinderij
Bij Elma stopt na 15 maanden met haar zaak
aan de Kerkstraat te Makkum. De Bloembinderij
kende een prima start en Elma heeft de afgelopen maanden een brede klantenkring weten
op te bouwen. Geen reden om te stoppen met
de winkel. Daarnaast heeft ze met heel veel
plezier het bloembindvak uitgevoerd. Het stopzetten van de zaak is dan ook een noodgreep
die een persoonlijke oorzaak kent.
Bij haar zoon Hidde, 6 jaar, is het afgelopen
jaar een chromosoom afwijking geconstateerd.
Deze afwijking heet het Fragile X syndroom.
Praktisch gezien betekent dit, dat Hidde een
grote hoeveelheid extra zorg nodig heeft.
Extra zorg die niet gecombineerd kan worden
met het runnen van een eigen bloemenwinkel.
Langs deze weg wil Elma dan ook graag haar

door Jetze Genee

klanten bedanken voor de prettige samenwerking en het in haar gestelde vertrouwen.
Donderdag 8 januari (morgen) is de winkel
voor het laatst geopend.
Omdat bloemschikken naast haar hobby ook
de passie van Elma is, blijft de Bloembinderij
bij Elma bestaan alleen dan zonder winkelpand.
Wat blijft Elma wel doen: je kunt bij “Bloembinderij
Bij Elma” terecht voor divers bloemwerk zoals
het bestellen van boeketten, planten en kransen,
evenementen- rouw- en trouwbloemwerk. Ook
voor speciale wensen zoals bijvoorbeeld het
opmaken van een mooie vaas, workshops en
bedrijfsabonnementen. Alle stukken worden met
zorg door Elma zelf gemaakt en met haar ruime
ervaring ( 25 jaar ) zorgt zij voor professioneel
resultaat. Elma is bereikbaar op 06-50598707
of via de email: bijelma@gmail.com.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50

Nieuwjaarsbal Us Stek prima verlopen
De organisatie van het Nieuwjaarsbal in
Makkum, vriendenploeg Us Stek, kijkt terug
op een zeer geslaagd Oud en Nieuwfeest.
Zo’n 400 gasten hebben Nieuwjaarsnacht de
tent aan de Houtmolen bezocht. Voor de
twaalfde maal heeft Us Stek het feest georganiseerd en ook dit keer kan terug gekeken
worden op een geslaagde editie. Dat is te meten
aan drie dingen: het verloop van de avond,
geen opstootjes of ongeregeldheden. De sfeer;
gezellig en feestelijk en of het kostendekkend
verlopen is. Dat laatste is de laatste jaren wel
een kritische factor maar zolang er naar het
betalen van de rekeningen iets over blijft wordt
het jaar erop weer een feest georganiseerd.
Het ontbreken van financiële steun door de
gemeente is dit jaar door de vrijwillige bijdrage
van de gasten goedgemaakt, hartelijk dank daarvoor! Samen zorgen we voor het voortbestaan
van het Nieuwjaarsbal in Makkum.
De gekozen formule om meerdere DJ’s diverse
muzieksoorten te laten draaien blijkt ook dit

jaar een succes. Muziek voor jong en oud maar
met de nadruk op feestmuziek. Jong en oud
waren aanwezig en stonden ook gezamenlijk
op de dansvloer. Gedurende de middag en
avond hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan en hoefde niemand een
opstootje te sussen. Zoals ieder jaar eigenlijk.
Nieuwjaarsnacht in Makkum verloopt dan ook
rustig de laatste jaren. Dat was in het verleden
wel anders.
Uit de reacties na afloop blijken veel Makkumers
het feest te waarderen. Reden genoeg om ook
volgend jaar weer het feest te organiseren.
Om dat mogelijk te maken helpen de nodige
instanties Us Stek bij de organisatie. Dit jaar
waren dat: Printwurk Iris, Timmerfabriek 'de
Houtmolen Makkum bv', Dorpsbelang Skuzum
voor de WC wagen, KV Makkum, DJ KC en
Jaspers Licht en Geluid. Daarnaast natuurlijk
alle vrijwilligers en alle gasten.
Caravan Us Stek Makkum

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

Wijziging inzameling oudpapier
Makkum - Al sinds jaar en dag zorgt Muziekvereniging Hallelujah in samenwerking met
Mannenkoor de Flevosanghers elke eerste
zaterdag van de maand ervoor dat al het oudpapier in Makkum wordt opgehaald. Deze inzameling gaat veranderen. Wij vragen daarbij
de medewerking van de inwoners in Makkum.
Makkum is niet anders gewend dat op de
vroege zaterdagochtend leden van de plaatselijke muziekvereniging en mannenkoor met
trekker en wagen door Makkum gaan om het
oudpapier van de stoep te halen. Het mannenkoor heeft aangegeven te willen stoppen waardoor Hallelujah als enige inzamelaar in Makkum
overblijft. De laatste tijd haalt Hallelujah daarom al een groter deel van Makkum op. Helaas
is het voor ons niet mogelijk om heel het dorp
maandelijks in te zamelen.
We hebben daarom de hulp van de Makkumer
bevolking nodig. Veel inwoners brengen nu al
zelf hun oudpapier met auto of fiets naar de
containers in de Klipperstraat. Deze staan er
al vanaf vrijdagmiddag. Zaterdag is er altijd

iemand bij de containers aanwezig om een
helpende hand te bieden. We willen graag
iedereen die hier toe is staat is aanmoedigen
om dit ook te doen. Voor de straten ten
Noorden van de 2e melkvaart (dus vanaf it
String, de Jister en de Kamp/Gearen) gaan we
er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft
om het oudpapier zelf in de container te brengen of de buren kan vragen om het oudpapier
mee te nemen. Om het gemakkelijker te
maken zal, als wijze van proef daarom vanaf
het eerste ophaalmoment in 2015 (zaterdag
10 januari), één container geplaatst worden in
de Botterstraat ter hoogte van it Hof.
Voor het gebied ten zuiden van de 2e
Melkvaart komen de leden van de muziekvereniging vanaf 9.00u langs om de dozen langs
de weg op te halen. We vragen dan wel om
het papier op zaterdagmorgen op tijd neer te
zetten en goed te verpakken: in een stevige
doos of pakket en geen plastic(zak), hout of
ander afval. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!

De winkel is dicht!
Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 7 januari 2015

Nieuwjaarsconcert Hallelujah in sprookjessferen

door Jetze Genee

Wist u dat...
De collecte voor Artsen zonder grenzen tijdens
de Kerstnachtdienst in de Van Donia kerk
 622.85 heeft opgebracht. Namens het
Oecumene Overleg Makkum hartelijk dank.
Twee prijzen van de loterij tijdens het nieuwjaarsconcert nog niet zijn afgehaald.
De persoon die in het bezit is van roze lotnummer 604 of van oranje lotnummer 919 kan
de prijs alsnog afhalen bij Judith van Lavieren
op Slotmakersstraat 24.

PCOB-KBO-Anbo-Wunseradiel

Zondagmiddag werd de grote zaal van het
MFC omgetoverd tot concertzaal voor het
39e Nieuwjaarconcert van muziekvereniging
Hallelujah. Het harmonieorkest, de drumband,
jeugdorkest de Notenkrakers en de AMK-jeugd
maakten er een sprookjesachtige middag van.
Onder leiding van Nynke Jaarsma werden de
circa 275 bezoekers vermaakt met toegankelijke stukken en frivole acts tussendoor. Nynke
stond vanmiddag voor de al voor de 20e maal
als dirigente voor het korps. In het voorwoord
door de voorzitster Tjalda de Witte werden de
aanwezigen het allerbeste gewenst voor 2015.
De ereleden Kunst en Hoogeveen met familie
en de familie Draaisma werden speciaal welkom
geheten. Voor het openingswoord speelde het
korps gezang 300 speciaal voor de in 2014
overleden Thomas Draaisma, beschermheer
van Hallelujah. In de terugblik op vorig jaar werd
stilgestaan bij het 120 jarig bestaan van de
vereniging. Speciaal daarvoor werd Hallelujah
genodigd om van dichtbij aanwezig te zijn bij
Prinsjesdag in Den Haag. Dit voorjaar speelt
Hallelujah voor een hoge klassering op het
concours in Drachten, het stuk Pilatus: Mountains of Dragons wordt daar, net als vanmiddag, ook gespeeld.
Dan de muziek. De eerste drie stukken waren
voor het harmonie orkest. Na het gedragen
Symphonic Metamorphosis was het de beurt
aan het concoursstuk. Een technisch moeilijk
maar zeer Allegro ofwel levendig. Dit stuk
kwam goed uit de verf. Na Happy New Year
van ABBA was het de beurt aan de drumband.
Zonder arrangeur en bandleider Fokko Dam,
vakantie, nam tambour maître Arend Pieter
Poepjes de leiding. Hun concert begon met
het mars programma ‘Tsunami’ waarin wij heden-

daagse acts als Avincii, Liquido en DVBBS &
Borgeous in konden herkennen. Het jeugdkorps de Notenkrakers was dit jaar wat dunner
bezet maar de jongste generatie staat klaar
om dit jaar het korps uit te laten breiden. De
jonge muzikanten speelden Cosmic Comrades,
een Mozart mix, the Pink Panther theme met
solist Arjan Bijlsma en de hit Happy van Pharrel.
Direct aansluitend konden de jeugdleden van
Algemene Muzikale Vorming (AMK) hun opvoering tonen. Het eerste stuk, Boomwhackerrock, werd begeleid met ritmische buizen.
Vervolgens zong (het meest meisjes) koortje
enthousiast bij Nima Naja. Leuk om de jeugd om
deze jonge leeftijd met muziek bezig te zien.
Na de pauze startte de drumband met een
New Year samba. Gearrangeerd door Fokko
Dam, leverde dit stuk een bonte opvoering op
met een hoog swingend gehalte. Het slotstuk
was voor de het korps met het toneelstuk
Alice in Wonderland waarbij Jelly ReitsmaMulder een prachtrol speelde als Alice. De
beelden op de beamer werden door het korps
begeleid (of andersom zo u wilt). Een interactieve aanvulling die best vaker uitgevoerd mag
worden. In de volgende stukken kwamen de
solisten aan bod. Maar liefst vijf D-examen
kandidates stonden vooraan bij Teble Concerto.
In Birdland liet Aart Postma de trompet schallen
waarvoor die gemaakt is en Tijdens de afsluitende Deep Purple Medley waren het Ette
Anne Dijkstra en Johan Kooistra die de hoofdrol opeisten. Na ruim twee uren muzikaal vermaak liep de zaal langzaam leeg en konden
veel Makkumers met nieuwjaarswensen op
zak terug kijken op een geslaagde editie van
het Nieuwjaars-concert. Op naar de 40e maal
in 2016!

Op Woensdag 14 Jan. in het Anker om 14 uur,
onze eerst gezellig middag! Een feestelijke
middag waar het Amusementsorkest 'Andante'
uit Bolsward ons verrast met heerlijke swing,
salonmuziek en lichte klassiek. Het orkest
bestaat uit een 20tal muziekanten,dus beslist
de moeite waard.
Vervoer: KBO 0515 231678, PCOB 0515 232107,
Witmarsum-Wons 0517 531576

Projectkoor Makkum e.o
Op 11 januari 2015 om 19.30 starten de
repetities van de Matheus Passie van Anne
Kalkman in het kerkelijk centrum van het
Anker. Deelname is gratis en mogelijk voor al
degene die daar affiniteit mee hebben door
gewoon op de eerste repetitie te komen.

Pubquiz in Witmarsum
Op zondag 11 januari 2015 zal, na het grote
succes van de eerder georganiseerde popquiz, voor de eerste keer de “Pubqiuz
Witmarsum” georganiseerd worden in De
Gekroonde Roskam. De “Pubqiuz Witmarsum”
begint om 17.00 uur.
De pubquiz is een spel waarbij plezier en
gezelligheid de boventoon voert. De pubquiz
is zo samengesteld, dat deze geschikt is voor
iedereen. Diverse onderwerpen komen er
voorbij, zoals algemene kennis, sport, muziek,
fotoronde en televisie. Men wordt verrast
met de leuke en nieuwsgierige quizvragen,
geluidsfragmenten en afbeeldingen. De vragenrondes worden afgewisseld met de snelle
tussenrondes zoals “ petje op, petje af”, waarbij gestreden wordt om een gratis consumptie
voor een team. De pubquiz bestaat uit acht
rondes van 10 vragen. De quizmaster, in
Witmarsum is dat wederom ‘Doubleyou B’,
stelt elke ronde de vragen en de deelnemers
moeten de antwoorden (liefst de juiste natuurlijk op de antwoordformulieren zetten. Het
team dat na het einde van alle rondes de
meeste punten heeft is de winnaar. De pubquiz
kampioenen gaan naar huis met een beker en
natuurlijk de eeuwige roem!
Men kan zich als team opgeven, maximaal 5
personen per team, maar men kan zich ook
individueel opgeven en dan wordt er een team
gezocht. De inleg is  2,50 per persoon.
Nadat alle rondes zijn gespeeld zullen de
winnaars bekend worden gemaakt. Mensen
kunnen zich opgeven voor de “Pubqiuz door
te mailen naar degekroonderoskam@live.nl of
te bellen naar 0517-531196.
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Kerkdiensten
Vrijdag 9 januari

Makkum - Minniste Mienskip Makkum e.o.
Gespreek. 16.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwke Durksz

Zaterdag 10 januari

Workum - Nij Mariënakker, 16.00 uur
Voorganger: pastoor A. Bultstra

Zondag 11 januari

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser Wâlterwâld
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: pastoor N. ten Wolde
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: pastoor A. Bultstra
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen
Zurich - Kerk Zurich, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Witmarsum - Aylva-state 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 11.00uur
Voorganger: Ds. J. v/d Windt
Makkum - Avondrust, 19.30 uur Zing Mee.

Volleybalprogramma
Vrijdag 9 januari
19:00
20:15
20:15
20:30
21:30

Heecherop MB 1 - Makkum MB 1
s.v. De Walde DS 1 - Makkum DS 3
Makkum XC 1 - Oeverzwaluwen MC 1
Makkum DS 1 - Stanfries (IJ) DS 2
Makkum HS 1 - VC Sneek HS 3

Zaterdag 10 januari

19:00 A.N.O. DS 1 - Makkum DS 2

Familie-volleybaltoernooi
Op Zondag 25 januari organiseert volleybalvereniging Makkum het jaarlijkse familie-toernooi
in de sporthal van Makkum. De inschrijving
voor dit jaar is al van start gegaan en u kunt
zich nog t/m 18 januari opgeven. Dus geef je
snel op! Opgave adres:
Geertina Bijlsma,
Botterstraat 10, 8754 AC Makkum,
of bijlsmamakkum@home.nl
Voor vragen kunt u bellen; telefoon 232145
Voorwaarden:
- Min. leeftijd 14 jaar
- Min. 2 dames in het veld
- Max. 3 NeVoBo wedstrijdspelers
- Inschrijfgeld is  18,- per team
Tot zondag 25 januari!!
Toernooicommissie
Volleybalvereniging Makkum.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Vrijwilligerswerk: Verkeersregelaars Makkum door Sjirk Wijbenga

Gratis kennismaken
met Jeugdkarate
Makkum - Op donderdag 15 en 22 januari organiseert Sportclub F en F The Inner Way kennismakingslessen Kyokushin (jeugd)karatelessen
in Makkum. De lessen vinden plaats in de sporthal van MFC Maggenhiem van 16.00-17.00 uur
(voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar). Naast
de lessen in Makkum verzorgt Sportclub F en F
al jaren Kyokushin Karate-lessen in o.a. Bolsward,
Workum, Heeg en Sneek.
Jeugdkarate in Makkum is voor kinderen vanaf 6
jaar. De les bevat veel spelelementen, zodat de
kinderen spelenderwijs bekend raken met de
technieken en disciplines van het karate. Karate
is bijzonder goed voor de motorische en mentale
ontwikkeling van kinderen. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd om op donderdag
15 en 22 januari gratis te komen kennismaken.
Meer informatie is verkrijgbaar op www.sportclubfenf.nl, of via het secretariaat van Sportclub
F en F The Inner Way op t: 0515-432030.

Introductie workshop:
Kinderyoga
Bij kinderyoga o.l.v. Charlotte Draaijers worden de
yogahoudingen spelenderwijs aangeboden in de
vorm van een verhaal, thema of een avontuur.
Kinderen leren hierdoor bewuster te worden van
hun lichaam, hun ademhaling, emoties en omgeving. Ze ervaren het verschil tussen spanning en
ontspanning. Met kinder-yoga mag je zijn wie je
bent. Het is leuk, speels en beweeglijk! Probeer
het eens! www.kinderyogamakkum.nl

Steeds vaker zie je ze bij grote evenementen
opduiken. In felgekleurde hesjes wijzen ze de
automobilisten naar de juiste plek of laten ze
het verkeer stilzetten zodat je kunt oversteken.
Nu de politie zich steeds meer gaat toeleggen
op kerntaken wordt er vaker een beroep gedaan
op de vrijwillige verkeersregelaar. “Officieel is
het Evenementenverkeersregelaar”, zegt de
Makkumer coördinator Remko de Jong. Ruim
3 jaar is hij nu bezig met het samenstellen van
een groep vrijwilligers die inzetbaar zijn bij
evenementen van enig formaat. Evenementen
trekken steeds grotere aantallen bezoekers.
Bij de regelmaat van de klok wordt er bij Remko
een verzoek ingediend om verkeersregelaars
te leveren. Gekleed met opvallende gele hesjes,
(gesponsord door Rick Hack), wordt tijdens
de drukte het verkeer in goed banen geleid.
Portofoons behoren eveneens tot de uitrusting
zodat er makkelijk op afstand met elkaar gecommuniceerd kan worden.
Remko: “Vroeger was de praktijk dat een paar
vrijwilligers in oranje hesjes hielpen het verkeer
te regelen. Dat gaat nu niet meer. De verkeersdrukte is enorm toegenomen en er worden
steeds meer eisen gesteld aan de veiligheid
voor zowel de weggebruiker als de verkeersregelaar. Daarom wordt het ook meer en meer
een verplichting om verkeersregelaars in te
schakelen bij grote evenementen. Je kunt er
maar rekening mee houden dat er in de toekomst geen vergunning voor een groot evenement wordt afgegeven als het verkeer niet
geregeld is.”

De groep vrijwillige verkeersregelaars in
Makkum groeit gestaag. In een databestandje
heeft Remko nu 15 namen geregistreerd. Voor
een werkbare situatie streeft hij naar 25 à 30
personen. Niet iedereen is beschikbaar op
een gewenste dag. Het aantal benodigde vrijwilligers varieert per evenement. Remko:
“Voor de intocht van Sinterklaas heb je aan 5
genoeg en voor de Avondvierdaagse 3. Maar
voor de Autocross van afgelopen jaar waren
dat er 12. Dan is het een hele dag en kun je
afwisselen.” Ook tijdens de Visserijdagen, de
Amfibische Driekamp op de Sânkop en de
Fjoerrin werden Makkumer verkeersregelaars
ingezet.
De weggebruiker moet ervan op aan kunnen
dat de verkeersregelaar zijn werk kundig doet.
Daarom zijn de eisen voor de regelaar sinds
2009 verscherpt. Omdat de vrijwilligers niet
allemaal op de hoogte zijn van nieuwe regels
en mogelijkheden kan er via internet een verplichte instructietoest gevolgd worden, afgesloten met een toetsexamen. “Maar, legt Remko
uit, “De meesten kiezen ervoor om dit klassikaal
te doen”. In samenwerking met de Makkumer
buurtagent Sierd Steiginga organiseert hij
daarom volgend jaar een cursusavond in
Makkum.
Voor meer info over de VerkeersRegelaarsMakkum kunt U terecht bij Remko de Jong:
tel.0515-231423 of 06-383688, VRM@makkum.nl
of surf naar www.makkum.nl/VRM

Lokatie: Slotmakersstraat 23 Makkum
Aanvang: 14.00 uur tot 15.00 uur
Data:
24 januari kinderen groep 3-4-5
maximaal 6 kinderen
31 januari kinderen groep 6-7-8
maximaal 6 kinderen
Kleding: Soepel zittende kleding aantrekken
en een handdoek meenemen.
Kosten: NUT leden  5,00
Niet-leden  6,00
Opgave: via www.nutmakkum.nl

Poezieweek in de bibliotheek
Dat is dit jaar het thema van de Poëzieweek die
begint op 29 januari a.s. De bibliotheken in de
gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel
nodigen u uit een kort gedicht te maken met dit
thema. De gedichten kunnen gepost worden op
het Twitteraccount of de Facebook-pagina van
de bibliotheek. Twittergedichten hebben een maximale lengte van 140 tekens. Langere gedichten
kunnen gepost worden op Facebook. Echter het
gedicht mag niet langer dan acht regels zijn.
Inzendingen kunnen nu tot Gedichtendag 29
januari gepost worden op Twitter: @BiebSúdWest
of op Facebook: http://tinyurl.com/ogojn6m. Een
link naar de Facebookpagina van de bibliotheek
bevindt zich onderaan de website bibliothekenmarenfean.nl. De ingezonden gedichten zullen
vanaf 29 januari te zien zijn in de bibliotheken
van Bolsward, Koudum, Makkum, Sneek en
Wommels. Tijdens de Poëzieweek worden de
mooiste gedichten nogmaals via de website,
Facebook en Twitter gepubliceerd. Er kan dan
op het mooiste gedicht gestemd worden! Wie
stemt, maakt kans op een leuke attentie.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Bureaustoel, in zeer goede staat  50,- Telefoon
met grote knoppen  50,- 1 Persoons grenen
bed met lattenbodem en matras. In zeer goede
staat 200,- Buiktrimmer compleet 200,Tel: 06-42192399
Golftas + golfstokken (1-3-5 wood; 5-6-7-8-9PW-SW ijzer; putter)  75,- Tel: 0515-231621
of 06-30461605
JVC DVD Speler zeer weinig gebruikt wegens
ruimte gebrek.  35,- Tel: 0517-631824
Gaskachel, z.g.a.n., wit, hoog 72 cm, breed
66 cm, diep 28 cm.  400,- Tel: 06-53824669

Veel belangstelling bij de opendag van de Droomfabriek.

Uitnodiging voor alle ondernemers uit Makkum
Graag nodigen wij u uit voor een Nieuw-jaarsborrel op donderdag 15 januari.
Waarom? Er gaan veel geruchten om in Makkum
ten aanzien van de O.V.M. en de Belboei, om
hier nu duidelijkheid in de geven zouden wij
(het bestuur) u graag willen uitnodigen.

mooi communicatie middel is voor activiteiten,
inlichtingen voor inwoners van Makkum en
omstreken en toeristen. Na deze info zouden
wij graag met u een Nieuwjaarsborrel willen
drinken op een goed en positief 2015. Wij
hopen op een grote opkomst bij café Romano
om 21.00 uur

Zandkleurig bankstel 2½ zits. Ziet er nog netjes
uit en zit prima. De hoezen kunnen gewassen
worden. Vraagprijs  30,- Tel: 06-55822653

Tevens komt er een gastspreker die info geeft
over een Dorps App, wij denken dat dit een

Wegens beeindigen hobby. Twee ouessant
mini schaapjes. Incl. baal hooi, zak brokken,
nieuwe liksteen.  100,- Tel: 0515-579346.

Zilveren draaginsigne voor organist Pieter Bakker

GEVRAAGD
Glasvezelbehang geruit & voorgeschilderd 5 á
6 meter. Wie o wie heeft er nog een restantje
liggen? Tel: 06-21464683
Dames- en herenfietsen ook kinderfietsen erg
welkom. En onderdelen ook. Bel 06-46767747
Ik ben op zoek naar huishoudelijk werk in de
omgeving van Makkum. Ben een ervaren
schoonmaakster van 47 jaar. Voor info kunt u
mij bellen. Tel: 06-16117308
TE HUUR
In Makkum opslagruimte met eigen ingang,
lang: 7.50 meter, breed: 3.50 meter
Tel: 06-24255464

Schraard - Begin vorig jaar gaf de organist
van de Protestantse Gemeente SchettensSchraard-Longerhouw de heer Pieter Bakker
aan, dat iemand anders de fakkel zou moeten
overnemen. Zondagmorgen 4 januari werd in
de kerk van Schraard na 27 jaar afscheid
genomen. Door de voorzitter van de kerkenraad André Buwalda werd hem het zilveren
draaginsigne van de Vereniging voor Kerkrent-

Bestuur O.V.M.

meesters (VKB) overhandigd. De nieuwe
organist in Schraard stelde zichzelf voor als
Herman van den Ende uit Harlingen. Verder
werd na 16 jaar kosterschap afscheid genomen
van Jan Zijlstra. Voor hem het draaginsigne in
brons van de Vereniging voor Kerkrentmeesters.
De plaats van de familie Zijlstra is ingenomen
door Sjoerd en Grietsje van der Woude uit
Schraard.

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

VERMIST
Makkum, Doniastraat: Crême-schildpadpoes.
Blauwgrijs met beige gemêleerd. Wit op snoet,
bef en pootjes. Foto's www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.
GEVONDEN
Op het schoolplein van CBS De Ark is in
december j.l. een Pandora-armband gevonden.
De eigenaar kan de armband ophalen bij Jannie
Tuil, de conciërge van CBS De Ark. Graag van
tevoren eerst bellen. Tel: 0515-231561

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

