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Makkum - De juwelierswinkel sieraden, horloges,
trouwringen, kado-artikelen en reparaties, etc aan
de Kerkstraat is uitgegroeid tot een begrip in
Makkum en omgeving. Het oude pand aan de
Kerkstraat was erg klein en zeker de woonruimte
was niet ideaal. Toch was een winkel die vooral
door toeristen tijdens een wandeling door
Makkum opgemerkt werd. 

Toen Gordon en Els hun huis in Menaldum en
het pand in Makkum verkocht hadden werd er
omgekeken naar een nieuwe locatie. Wel graag
iets groter. Een tijdelijke woning werd gevonden
aan de Ds.L. Touwenlaan en de winkelruimte
wordt nu gehuurd op het Plein 11 te Makkum.
De inrichting laat nu meer zien van de uitgebreide
collectie sieraden, horloges etc. Een mooie ruimte,
die Gordon als atelier gaat gebruiken en de
bezoekers kunnen nu rustig aan tafel uitzoeken
en passen wat ze graag willen kopen. Bij Gordon
kunnen sieraden, bijvoorbeeld trouwringen
gemaakt worden, zoals de klant dat graag wil.
Voor reparaties van sieraden is dit ook het goede

adres. Horloges repareert Gordon niet zelf. Die
gaan naar een horlogemaker. Het duurt dan
ongeveer een week voordat ze weer terug zijn.
De plek waar de winkel nu gevestigd is ligt
misschien niet zo op de route, maar uithang-
borden en andere reclame uitingen moeten wel
de aandacht trekken van de winkel, die verplaatst
is naar het Plein 11. De nieuwe ontsluiting van
de steigers in de haven, kan er toe leiden dat
meer passanten op deze manier het dorp in
komen. Gordon is erg blij met de ruimte die hij
nu tot zijn beschikking heeft en als de stoep nog
opnieuw bestraat wordt is het een uitnodigend
hoekje van Makkum geworden. De winkel is
van maandag tot en met vrijdag geopend van
10.00-tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00-tot
16.00 uur.

Zilver en Goudsmid Gordon
Plein 11  Makkum

Tel. 0515 - 23 24 15

Zilver en Goudsmid Gordon op nieuwe locatie

Makkum - Op zaterdag 18 april 2009 wordt in
Terkaple het 7e Iepen Frysk Kampioenskip Klompke-
silen georganiseerd. Er zijn drie klassen waarin de
kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8 mee kunnen doen.
De Friese klomp klasse: de klompen die gebouwd
zijn in de standaard zeilklomp klasse De Open klasse:
alle mogelijke zeilklompen met alle tuigages die
afwijken van de standaard klomp. De Fantasie Klasse:
De klompen die niet zeilen, maar strijden om de eer
van de mooiste en meest fantasierijke klomp. 
Je kunt je tot 18 maart opgeven voor het kampioen-
schap bij: Stichting Klompkesilen 

H. Sytstrawei 25 8834 XE Baard
roorda@friesscheepvaartmuseum.nl 
vermeld je naam, adres, leeftijd, school, en de klasse
waar je in wilt zeilen.

Stichting Visserijdagen Makkum weet dat er meer
dan 250 klompen in Makkum zijn. Maar de meeste
klompen zijn in het bezit van kinderen die
inmiddels de basisschool al hebben verlaten. Ken
je iemand in de leeftijd 12 tot 17 met een klomp,
vraag of je die mag lenen. En doe mee met de
”Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2009!”

Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen 2009
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Info Familieberichten
Kerkdiensten
zondag 15 februari

Van Doniakerk 9.30 uur ds. K. Bakker, Sneek                 

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

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum             

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk v. Asperen Tandheelkunde,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353   

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 08.45 tot 09.00 uur   

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

Hiel oan ‘e ein fan har krêften is nei in lang,
warber en soarchsum libben ferstoarn ús leave
suster en skoansuster

Fet van den Berg - Koornstra
yn ‘e âldens fan 90 jier.

Sûnt oktober 1954 widdo 
fan Jan van den Berg (Urk).

Makkum: J. Koornstra 
K. Koornstra - van Kalsbeek

Makkum: H. Koornstra 
E. Koornstra - van der Woude

Canada: R. Koornstra 
G. Koornstra - Hoogeveen 

Harlingen: K. Koornstra 
M.S. Koornstra - Vallenduuk

Harlingen: S. Koornstra
N. Koornstra - Nijburg

Harlingen: E. Koornstra
R.R. Koornstra - Timmermans 

Makkum: H. Koornstra
M. Koornstra - de Groot

Harlingen: J. Koornstra
A. Koornstra - de Boer

Harlingen: J. Boonstra - Koornstra
S. Boonstra

Gaast: B. Tjalsma - Koornstra
F. Tjalsma

Harlingen: J. Koornstra
M. Koornstra - van Rooijen

neven en nichten

Wy winskje bern, de beppe- en oerbeppesizzers
sterkte ta.

Snits, 7 febrewaris 2009 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de mooie en positieve reactie`s welke
ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Het heeft Ineke en mij goed gedaan.

Tjalling Ruivenkamp

We willen een ieder,die we niet persoonlijk 
gesproken hebben,van harte bedanken
voor alle felicitaties en hartelijke wensen,
die we voor ons 50 jarig huwelijksfeest,
van U allen mochten ontvangen. 
Het waren dagen met een gouden randje

Henk en Gonnie Zondervan 

Makkum, februari 2009

Uit liefde ontstaan
Met liefde gedragen
Vol liefde verwacht

Geboren...
Om door ons met liefde

te worden groot gebracht

Blij zijn wij met de geboorte van

Larissa
Geboren op 30 januari 2009 om 02.40 uur
Larissa weegt 2520 gram en is 48 cm lang

De trotse ouders zijn:
Henderikus & Magdalena

Lieuwkemastraat 46
8754 BN Makkum

Zijn jullie ook benieuwd op wie ik lijk?
Bel dan even van te voren.

0515 - 79 50 98  of  06 - 21 84 96 00

Mem en ik rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Een mooi nieuw leven uit ons leven,
uniek, klein en heel bijzonder

Wij hebben  je een naam gegeven,
maar eigenlijk heet je WONDER.

Een meisje, ons wondertje.....

Alice Tinie
4450 gram - 53 cm

Alice (Ellis) is geboren op 5 februari 2009

De tige grutske heit en mem binne
Andries Kramer en Ylva Ruiter

Weersterweg 2, 8754JD  Makkum
Tel. 06 53 360 176

Je hebt iets uit de hemel meegenomen,
Je hebt iets van een engel meegebracht.
We zien het als je rustig ligt te slapen,
Daar in je wiegje midden in de nacht.

We hopen dat wanneer 
je zult gaan groeien,

Dat stukje hemel blijft bestaan.
En dat, dat beetje paradijs van boven,

Je hele leven mee zal gaan.

Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van

Sem
Geboren op 04-02-2009

Gewicht 3810 gram, lengte 51 cm

De trotse ouders zijn
Bastiaan en Baukje Talsma

C. Lenigestraat 23
8754 CC Makkum

0515851772

Verhuisd

Mevr. E. Smink-Ploegstra 
Avondrust

Kerkeburen 66
Kamer 229

8754 EB  Makkum

Verdriet heb je niet alleen
je deelt het met elkaar,
en dat is goed.
Want in de grote stilte,
het grote gemis,
heb je elkaar zo nodig.

Alle mensen uit Makkum en omgeving bedanken
wij voor hun steun en medeleven bij het overlijden
van

Pieter Gerrit Griffioen
We missen hem ontzettend en koesteren onze
mooie herinneringen aan een lieve man, zorgzame
vader en trotse opa

Ina Griffioen- Poelstra
Kinderen en kleinkinderen

Weesp, februari 2009
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 12/1 t.e.m. wo. 18/1

beker Pap, 1/2 liter.................................................nu 79 cent
Zure Haring, pot 200 gram................................................1.69
Belegen Kaas, 500 gram....................................................4.49
Hak kapucijners, 720 ml.......................................nu 99 cent
Chocomel Light, literpak......................................nu 99 cent
Kroepoek Bali, 80 gram....................................voor 89 cent
Casselerib Vleeswaren, per pakje..............5 zegels extra

Kippenbouten.............................deze week 2 stuks voor 2.50

Profiteer van 12 t/m 14 februari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Rundersteak
500 gram 8,50
Varkensvleesvoordeel

Haaskarbonade
500 gram 6,00
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden Rosbief +

100 gram Gebraden Gehakt 2,40
Salade van de week

Groente salade
100 gram 0,75
Specialiteit van de week

Kippenhaasje + gratis Piri-Pirisaus
100 gram 1,30

Agenda
vrijdag 13 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 
tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 14 februari
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 10.30 uur 
optreden van De Flevosanghers

Makkum - ”Het Anker” (Buren 15) 14.30 uur 
Kindertheatergroep ”Ithaka” meespeelprogramma
vol humor voor kinderen van 4-12 jaar

Makkum - Sporthal 9.00 uur 
ZWH-zaalvoetval toernooi

Gaast - Doarpshûs ”De Fûke” 20.00 uur 
competitie klaverjassen

Workum - Swing café September 20.00 uur
Moneydarten

maandag 16 februari
Makkum - Sporthal 10.00 uur 
vv Makkum MAM-toernooi F

dinsdag 17 februari
Makkum - Sporthal 10.00 uur 
vv Makkum MAM-toernooi E

woensdag 18 februari
Makkum - Sporthal 10.00 uur 
vv Makkum MAM-toernooi D

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

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

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

A F H A A L M E N U
v o o r  F E B R U A R I

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai
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

”Hennie fan Richt” met fantasieschip van vet naar beurs

Makkum/Assen - Het is denk ik een viertal jaren
geleden dat ik met een inzending van een sculptuur
voor het laatst heb deelgenomen aan een beurs.
Bistro ”Hennie fan Richt” (Hennie de Vries) op
het Plein zijn handen jeuken als je het over sculp-
turen hebt, of nu met ijshakken of een zandkasteel
te maken heeft, het maakt hem allemaal niets uit.
Vandaar dat hij deze week met een fantasieschip

van vet vertegenwoordigd is op de ‘Horeca-Wentt’
in Assen. Er is zo’n 18 kilogram vet in verwerkt
en een tiental manuren zijn nodig om deze fraaie
creatie te verwezenlijken. Net als altijd ook is het nu
weer een pronkstukje geworden. De jongste zoon
Hennie heeft ook aan de sculptuur meegewerkt.
Hij moet het ook leren zegt vader Hennie. Lachend,
als ik straks stop moet hij het kunnen overnemen.

Makkum - Vorige week maandagavond organi-
seerde Vogelwacht Makkum een zeer geslaagde
filmavond in de Prins te Makkum. De fascinerende
film, the Travelling Birds, werd begeleid door
commentaar van Henry Spruyt gedraaid op groot
scherm. 45 belangstellenden genoten van de film
in de bovenzaal tussen de coulissen van de toneel-
vereniging de Krite. Na afloop volgde applaus
voor de vertoonde film en de uitleg van Henry
Spruyt. Een avond zoals vroeger toen televisie
en internet niet zo nadrukkelijk aanwezig waren.

De filmavond van 19.30 tot 22.00 uur met ver-
loting zorgde ervoor dat een groot aantal belang-
stellenden voldaan de Prins verlieten.

Vogelwacht Makkum hoopt op de komende jaar-
en nazorgveradering evenveel belangstellenden
welkom te heten. De jaarvergadering wordt op
maandagavond 23 februari gehouden. De nazorg-
vergadering op maandagavond 9 maart. Tijdens
deze vergaderingen wordt onder andere de nieuwe
situatie rondom het aaisykjen toegelicht en worden
de resultaten van de nazorg (nestbescherming)
behandeld. Met ruim 1000 ha als nazorg gebied
is Vogelwacht Makkum een grote wacht. Toch
zijn er nog een aantal witte vlekken. Bent u een
vervent vogelliefhebber kom dan langs bij een
van deze vergaderingen om ook  te assisteren bij
het beschermen van de nesten van weidevogels.
Daarnaast worden de soorten uit tuin, singel en
stedelijk gebied  ieder jaar geteld. Uitnodigingen
volgen voor de leden en in de Makkumer Belboei,
niet leden zijn ook van harte welkom!

Vogelwacht Makkum e.o.

Filmavond Vogelwacht Makkum goed bezocht
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Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Lekkere Spaanse bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

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

Versgesneden soepgroente   
1 zak  voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.40

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.85

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

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

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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35 jaar groep Forte met ritmische en gospelmuziek
en Friestalig repertoire

Makkum - In 2008 vierde Zanggroep Forte haar
35-jarig bestaan. De in 1973 opgerichte zanggroep
telde in haar begintijd zo´n kleine 20 zangers en
zangeressen, die onder leiding stonden van diri-
gente Mattie Terpstra en begeleid werden door
gitarist Cor van Croonenburg. Het repertoire
bestond in die tijd uit eigen composities, afge-
wisseld met bekende nummers met daarop een
eigen tekst. Gitarist Cor speelde hierbij een grote
rol en heeft in de loop van de tijd veel mooie
tijdloze nummers geschreven, waar de zanggroep
nog steeds gebruik van maakt. Men zong 2-stem-
mig (alten en sopranen) en de mannelijke leden
werden bij deze beide stemmen ingedeeld. 

In de loop der jaren zagen de leden diverse diri-
genten de revue passeren, zoals Cilia Draisma en
Helen van Raaij. Deze enthousiaste vrijwilligers
gaven de groep elk hun eigen stempel mee. In 2001
maakte de eerste dirigent i.o. haar opwachting in de
persoon van Margriet Lemmens. Deze gedreven

dirigent wist de zanggroep te motiveren om de
muziek en zang naar een hoger plan te tillen. Zo
begon men steeds meer gebruik te maken van
bladmuziek en ging men over op veelal 3- of 4-
stemmige uitvoering. Het repertoire bestaat voor
een groot deel uit ritmische en gospelmuziek,
met daarnaast plaats voor Friestalig repertoire.
Hiermee treedt de zanggroep o.a. op tijdens
kerkdiensten, in verzorgingshuizen, bij muziek-
concoursen e.d. Elk jaar neemt men deel aan de
Zangfederatie, waarbij een deskundige jury
koren beoordeelt. Zanggroep Forte heeft al
diverse keren een hieraan verbonden prijs in de
wacht gesleept met hun enthousiaste optreden.
Zanggroep Forte start het nieuwe jaar met dirigent
Anna Bonnema uit Kimswerd, die het dirigeer-
stokje van Margriet Lemmens heeft overgenomen.
Op dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur komt
het koor in de bovenzaal van Avondrust bij
elkaar voor hun wekelijkse repetitieavond.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust
eens langs op de repetitieavond en wie weet zing
je dan al snel je partijtje mee bij dit enthousiaste
koor.Bespeel je een muziekinstrument en wil je
de muzikale leiding komen versterken? Het koor
is dringend op zoek naar zangers en muzikanten,
dus meld je bij het bestuur onder telefoonnummer
0515 - 231740 (Jan Adema, voorzitter) 
of 0515 - 231423 (Barbara de Jong, secretaris).

Zanggroep Forte gaat van 2009 een swingend
jaar maken, dus.....kom erbij!

(eigen foto)

* In de landerijen in wijde omgeving ziet  men dagelijks grote groepen ganzen overtrekken die veelal
neerstrijken in de weilanden om te gaan foerageren. Onze fotograaf maakte deze opname in de
omgeving van Gaast.
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De Flevosanghers

We hebben geen wachtlijst

Bassen en Tenoren
Welkom

Repetitie woensdagavond 
8 uur 

in Het Anker te Makkum

Slapen kun je leren
Sneek - Op 3 maart a.s. start Thuishotel met de
cursus ‘Slapen kun je leren’. De cursus is bedoeld
voor mensen die willen leren om makkelijker te
gaan slapen. De cursus ”slapen kun je leren” helpt
u meer inzicht te krijgen in uw slaapprobleem
en u krijgt handvaten aangereikt om zelf aan de
slag te gaan zodat u beter leert slapen. De adem-
halings- en ontspanningsoefeningen die worden
aangeleerd helpen beter te ontspannen. Verder
wordt tijdens de vijf bijeenkomsten ingegaan op
medicatie, voeding, leefwijze, regelmaat en slaap-
gedrag. Daarnaast wordt er informatie gegeven
over ademhaling, spanning en ontspanning,
relativeren, positief denken en slaapadviezen.
De cursus gaat van start omdat de Minister van
VWS heeft besloten om per 1 januari 2009 de
benzodiazepines niet meer te vergoeden vanuit
de basisverzekering. 

Voor meer informatie en opgave kunt u tijdens
kantooruren (met uitzondering van de vrijdag-
middag) bellen met Thuishotel 0515 461 234 of
surf naar www.thuishotel.nl 

Gehandicapten zwemstichting
in Workum gaat starten

Workum - Bijna een jaar geleden kwam Janneke
Holtman uit Koudum in diverse kranten met
haar droom om een zwemstichting op te zetten
voor mensen met een lichamelijke beperking of
mensen met autisme. Ze vroeg hulp hiervoor en
heeft veel hulp gekregen! In driekwart jaar is
Stichting Onbeperkt ontstaan waarin een groepje
hardwerkende vrijwilligers het voor elkaar hebben
gekregen dat de zwemstichting binnenkort kan
starten!

Dinsdag 10 februari zullen de eerste aanmeldingen
het water trotseren onder begeleiding van een
groep enthousiaste en ook deels professionele
vrijwilligers. Later zal een spetterende opening
worden gehouden. Over het hoe en wat wordt
nog erg geheimzinnig gedaan, maar dat het
groots aangepakt wordt, is zeker! Mocht jij je
nog niet hebben opgegeven voor Stichting
Onbeperkt, maar wil je wel graag mee zwemmen,
ga dan naar: www.stichtingonbeperkt.nl en meld
je aan!
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afwezig van
vr. 13 tot ma. 23 februari

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick

Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

zoekt z.s.m gastouders in Makkum

* Voor een meisje van anderhalf jaar
op dinsdagmiddag van 11.45 uur 

tot 17.15 uur en woensdag 
van 8.45 uur tot 17.15 uur

* Voor een baby en een peuter op
maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Heeft u belangstelling?
Bel dan vrijblijvend voor meer 

informatie het gastouderbureau 
in Witmarsum. Tel. 0517-532084.

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Aanstaande zzaterdag
Valentijnsdag

Wij weten wat ze leuk vindt....

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Het Friese Hart
Makkum - Na een druk seizoen 2008 kunnen we
de balans opmaken; het bezoekersaantal is royaal
gestegen, evenals het aantal overnachtingen en
arrangementen. De website wordt door veel
Nederlandse en buitenlandse gasten bezocht, het
‘zoeken en boeken’ op onze site wordt door de
gasten goed ontvangen. Via de website en tele-
fonisch komen steeds meer aanvragen binnen
voor informatie over overnachtingen, beziens-
waardigheden, arrangementen, activiteiten enz.
We hebben een groot scala aan deelnemers,
daardoor kunnen we de informatieaanvragen
royaal voorzien van de diverse mogelijkheden in
onze gemeente. 

TIP - plaats een link naar onze website op uw
eigen site en in uw emailaftiteling, gasten kunnen
hierdoor een overzicht krijgen van wat we zoal te
bieden hebben in deze regio. Zoekt u accomodatie
en/of een leuk uitstapje voor familie en vrienden
of wilt u zelf informatie over o.a. ons uitgebreide
arrangementenprogramma, bel of mail ons vrij-
blijvend. Voor vragen, nieuwtjes of vermelding
van uw evenementen op de Friese Hart site, kunt
u ons bellen 0515-233940 of mailen: info@
hetfriesehart.nl. Het Waaggebouw is tot 1 april
2009 gesloten.

TIP - breng een bezoekje aan het schaatsmuseum
in Hindeloopen, hier wordt een film vertoond over
100 jaar Elfstedentocht, meer informatie hierover
vindt u op onze site onder de nieuwsknop.

In februari, maart en april zullen we weer bezoekjes
gaan brengen aan de accommodaties om een goede
indruk te krijgen (en te houden) van het aanbod
B & B´s, hotels, pensions, groepsaccommodaties,
appartementen, vakantiewoningen en campings.

Heeft u nu al iets te melden, een nieuwtje of een
specifiek arrangement? Bel 0515-233940 of stuur
een email naar info@hetfriesehart.nl

Inmiddels is ook het Engelstalige gedeelte van
de website online gezet. We bouwen verder...

Enkele cijfers over deelnemers, bezoekers en
boekingen:
Deelnemersaantallen:
Aantal deelnemers Stichting PR-Wûnseradiel
per 31 december 2007: 88
Aantal deelnemers Stichting PR-Wûnseradiel
per 31 december 2008: 104
Aantal nieuwe deelnemers 
per 1 januari 2009: 4

Bezoekersaantallen Het Waaggebouw:
Totaal aantal bezoekers Waaggebouw 
in 2007: 7428 
Totaal aantal bezoekers Waaggebouw 
in 2008: 9984 

Overnachtingen geboekt 
direct via het friese hart:
Totaal aantal overnachtingen in 2007: 182 
Totaal aantal overnachtingen in 2008: 685
Totaal aantal overnachtingen in 2009: 42 
(tot 6-1-2009 verwerkt) 
Bezoekers die rechtstreeks via onze website
contact hebben opgenomen met de deelnemers
zijn hier niet in meegenomen, gezien dat de
website zeer goed bezocht  wordt is dit aantal
ook aanzienlijk.

Diverse kaartverkoop (aldfaers, zeerobben-,
huifkar- en preamketochten) en arrangementen
geboekt via het friese hart:
Totaal aantal divers 2007: 71
Totaal aantal divers 2008: 167
Bezoekers die rechtstreeks via onze website
contact hebben opgenomen met de deelnemers
zijn hier niet in meegenomen, gezien dat de
website zeer goed bezocht wordt is dit aantal
ook aanzienlijk.

Bezoekersaantallen Website 
www.hetfriesehart.nl:
Totaal aantal bezoeken/hits over 2007: 22.069 
Gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag
in 2007: 10

Totaal aantal bezoeken/hits over 2008: 122.361
Gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag 
in 2008: 27

Gemiddeld aantal unieke bezoekers per dag 
in 2009: 28

Witmarsum - De afdeling Wûnseradiel van de
”Vrouwen van Nu” zijn op 27 januari j.l. met 18
vrouwen op bezoek geweest in de brood- en
banketbakkerij van de fa. J. Elsinga en Zn. aan
de Voorstraat te Harlingen. Ze hebben zich tijdens
de rondleiding in het bedrijf niet alleen de ogen
uitgekeken  maar mochten, onder de enthousiaste
leiding van bakker Elsinga, zelf ook luxe broodjes
en banket bakken. Natuurlijk mochten ze hun
eigen baksel mee naar huis nemen en hadden

een zeer geslaagde middag, dankzij de inzet van
bakker Elsinga. De volgende bijeenkomst is
weer op dinsdagavond 17 februari a.s. om 19.45
uur in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Op
deze avond kunnen Lieuwe en Sietske Wallinga,
met hun ”Bylden en Brouwsels” van Mata Hari
en Grutte Pier niet komen wegens ziekte. In hun
plaats komt de heer Halma uit Franeker vertellen
over Wetter yn Fryslân, fan terp en tyd oant no.
Natuurlijk zijn gasten weer van harte welkom.

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

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

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

Meldingen 
openbare verlichting 
(defecte straatlantaarns) 

Ziet u een straatlantaarn die niet brandt, geef   dit
door en denk niet: ”dat doet een ander wel”. Dit
kan via de website van de Gemeente www.wunse-
radiel.nl Kijk onder ”diensten en producten” bij
meldingen ”klein leed”. Het nummer van de
betreffende straat lantaarn (staat op de gele sticker)
en de straatnaam doorgeven en het is geregeld. Dit
alles kan ook telefonisch: tel. 0517-533337.

Cursus ”Actief leven met
fibromyalgie” 
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland start een
cursus ”Actief leven met fibromyalgie”. De opzet
richt zich voornamelijk op bewegen, maar er wordt
ook aandacht besteed aan informatie over de aan-
doening en het uitwisselen van ervaringen met lot-
genoten. Daarnaast worden onderwerpen besproken
die te maken hebben met het beter leren omgaan met
fibromyalgie. De cursus bestaat uit 24 x sporten
onder leiding van een fysiotherapeut en het theoreti-
sche deel bestaat uit 10 bijeenkomsten. Naar schatting
lijden in Nederland 25.000 mensen aan fibromyalgie,
een vorm van (weke-delen) reuma. Deze chronische
ziekte veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten
en gaat met veel vermoeidheid gepaard. Door middel
van een intake wordt er voor elke deelnemer een
persoonlijk oefenprogramma opgesteld. Bij voldoende
deelname zal de cursus in Sneek starten op 2 maart as. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u tijdens
kantooruren (met uitzondering van de vrijdagmiddag)
t/m 23 februari as. contact opnemen bij het cursus-
bureau van Thuiszorg Zuidwest Friesland op tele-
foonnummer (0515) 461 298.

Workshop Kennismaken
met Internet
Bolsward - Er zijn niet veel dingen die je niet op
internet kunt vinden, maar hoe moet je dat doen?
Op donderdag 26 februari wordt door Senior Web
Wûnseradiel/Bolsward de workshop Kennismaken
met Internet gegeven. De workshop wordt gegeven
in de bibliotheek te Bolsward om 14.00 uur. 
Informatie bij mevrouw Petie Tol, e-mailadres:
konigjg@hetnet.nl, tel. 0517-531554.

Rommelmarkt 
Actie Kerkenwerk 
Makkum - De Rommelmarkt zal worden gehouden
op zaterdag 9 mei a.s. in k.c. ”Het Anker”. Een deel
van de opbrengst gaat naar de World Servants.
Vanuit Makkum gaat in juli een groep jongeren
naar projecten in de Dominicaanse Republiek of
Jamaica. Ze hebben uw steun hard nodig. Heeft u
spullen voor de Rommelmarkt dan graag even een
telefoontje naar Titia van der Heide, tel. 0515-
232834, en uw spullen worden opgehaald.
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Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht 

voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een pedicurekennismaking behandeling 

van € 18.50  Voor €€ 15.00

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

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Gedeputeerde Piet Adema rond levensreddend project
Ethiopië af met gift Yamaha motor op Boot Holland 2009

* Met Papyruskano uren varen naar ziekenhuis

Leeuwarden - Maar liefst twaalf uur duurt het
transport van zorgwekkende patiënten van het Dek
Island in het Tanameer, Ethiopië. Dat vervoer
gebeurt nog steeds per papyruskano. Op initiatief
van Jan Douma, Oppenhuizen werd met steun
van het Kompaenenkoor ’It Skip sûnder roer’ uit
IJlst een actie opgezet voor een ambulanceboot.
Aanleiding was dat Douma uit Ethiopië kwam
met een diep trieste ervaring van een zwanger
tienermeisje dat met haar kind het leven liet
omdat ze niet op tijd in het ziekenhuis konden
komen. Inmiddels is er voldoende geld voor een
aluminium ambulanceboot maar ontbraken de
middelen voor de forse investering van een zware

buitenboordmotor van 40 PK. Yamaha Motor
Nederland B.V. stelt deze motor beschikbaar.
Direct na de opening van Boot Holland 2009 wordt
de motor door gedeputeerde Piet Adema over-
gedragen aan Jan Douma. Een hoogst ongebrui-
kelijke handeling op de beursvloer van Boot
Holland. Maar een daad van liefdadigheid die er
mag zijn te midden van de commerciële scheeps-
en jachtbouw. 

Op dat moment wordt het levensreddend werk
werkelijkheid voor de eilandbewoners. Een ambu-
lanceboot met supersnelle motor in twee uur naar
het vaste land voor ziekenhuisopname aan het
Tanameer. Een tijdsbesparing van maar liefst tien
uur. Douma verbleef meerdere malen in Ethiopië
en Eritrea voor een zeer succesvol visserijproject.
Bij dit project was hij sterk betrokken als docent
Jacht- en Scheepsbouw bij voorheen Centrum
Vakopleiding en nu ROC De Friese Poort. In
samenwerking met de Interkerkelijke Stichting
Ethiopië/Eritrea te Urk werden welgeteld 18 boten
gebouwd als leerproject voor scholieren die nu
als vaklieden werkzaam zijn in de watersport
sector en de scheepsbouw in Fryslân.

(eigen foto)

Arum - Het is alweer even geleden dat de 13e op
vrijdag viel, maar zowel in februari als maart en
november gaat het weer gebeuren. Bekende en
onbekende artiesten betreden het podium van de
sfeervolle bovenzaal van Herberg de Gekroonde
Leeuw in Arum. Bedoeling is dat dit open podium
op vrijdag de 13e een begrip wordt en dat de
avonden voor artiesten en publiek om niet te
vergeten zijn.

Omdat het zaterdag 14 februari Valentijnsdag is:
veel lieve liedjes, liefdesliedjes en liedjes voor
je lief tijdens het eerste open podium van dit jaar
op vrijdag 13 februari. Wie zijn of haar harten-
kreet wil laten horen kan zich nog aanmelden,
wie liever komt kijken en luisteren: Herman Erbé,
Sido Martens, Wiebe van Dijk en Sido Martens
zijn in ieder geval van de partij. Zowel Herman
als Sido hebben de afgelopen tijd gewerkt aan
nieuw repertoire voor hun CD en die van Sido
(Schraaltroost & Liedspraak) is zo goed als af,
dus beide heren zullen zeker met vers en zeer
recent werk het podium betreden. Maar ook de
klassiekers zullen niet ontbreken: Wiebe van Dijk
zet zijn Valentijnsstem en charme in, een bijzondere
gast speelt Funny Valentine op saxofoon, en het
wonderschone lied voor haar van Frans Halsema
wilde Herman altijd al eens zingen. Ook Bert

Vervoorn uit Hilversum zal optreden. Bert schreef
veel voor anderen (o.a. voor kinderen voor kin-
deren, Gerard Cox en voor Circus Custers het
nummer Monica) maar nog veel meer voor zich-
zelf, en uit die verzameling zal hij een keuze
maken. Bert begeleidt zichzelf op gitaar, maar er
is ook een combo aanwezig dat voor begeleiding
van hun bekend repertoire kan zorgen. 

Wie wil optreden met dat combo moet zich wel
even aanmelden om het repertoire door te nemen
en dat geldt voor iedereen die van plan is een act,
gedicht, verhaal of lied te brengen. Er zijn al aan-
meldingen van dichters en gelegenheidszangers,
maar wie mee wil doen kan nog contact opnemen
met Herman Erbé via www.hetgemaal.nl. Ook het
internetadres voor het reserveren van kaartjes.
Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 en de entree
is 5 euro. Voor de echte romantici is er vooraf
een Valentijnsmenu (met liefde bereid door
Jobje Messchaert) in de eetzaal van Herberg de
Gekroonde Leeuw.

Het volgende open podium is op 13 maart en het
laatste open podium van 2009 is op 13 november.
Wie dan nog onvoldoende moed heeft verzameld
om mee te doen of te komen zal moeten wachten
tot 13 juni 2014.....

Vrijdag 13e Open Podium in Arum in teken van
Valentijnsdag

SEPTEMBERPOP goes APRÈS-SKI
Workum - Inmiddels is de voorverkoop weer
van start gegaan van de winter uitvoering van
Septemberpop te Workum 28 Februari. Het feest
dat dit jaar alweer voor de 6 de keer word gehouden
op het evenementen terrein de Steds Polle te
Workum. Ook dit Après-ski Feest mag je niet
missen, veel muziek met Dj`s en artiesten, en er

is weer veel nieuwe decoratie in de tent. Ook dit
jaar is de prijs die je kunt winnen, een reis cheque
ter waarde van € 250,- voor de mooiste/grappigste
verklede bezoeker. Kortom haal snel je tickets in
de voorverkoop voor het te laat is, want bij de
Après-ski  geld ook het moto vol=vol. Meer info
kunnen je vinden op www.septemberpop.nl 
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Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,     2003  verkocht!!

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm     2006  €  15950,-

Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm 2005  €  13950,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005  €  13950,-

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm       2003  €  10400,-

Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm 2006  €  10400,-

Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart 2003  €   8950,-

Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm2005  €   8950,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004  €   8950,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003  €   8450,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm   2005  €   8450,-

Opel Corsa 1.4i,Njoy,5drs,71 dkm  2003  € verkocht!!

Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm  2000  €   5400,-

Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c  2000  €   4450,-

VW Golf TDI 77kw5drs
Turijn,zilver, airco, 
radio-cd, cpv+afst.bediening
el.ramen/spiegels 
83dkm   bj 2006

Nu €€ 15.950,-
uniGar Horjus

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl

Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

T h e r m o - o n d e r g o e d
v o o r  d a m e s  e n  h e r e n

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

Burgerlijke stand 
januari 2009

Geboren       
Niels Remco, zv Klaas Kok 
& Sijke-Janke van der Stap te Ferwoude;

Yoanna, dv Richard Swart 
& Willeke Y. Galema te Makkum;

Ivar Jan, zv Pieter-Wiebe Terpstra 
& Jetske van der Velde te Makkum;

Anisa, dv Nasret Bashotaj 
& Afete Imeraj te Witmarsum;

Sybe, zv Harry H.P.M. Zeinstra 
& Akke R. Walinga te Parrega;

Larissa, dv Henderikus Kamstra 
& Magdalena Attema te Makkum.

Gehuwd 
Freddy de Witte & Mirjam N. van der Helm
te Exmorra.

Overleden            
Arjen Visser te Makkum, 60 jaar;

Anne Bajema te Schraard, 77 jaar, 
pv Janneke Luinenburg;

Alida J. van Klaveren te Makkum, 86 jaar, 
wv Klaas Tilstra;

Nieske Piek te Witmarsum, 83 jaar, 
wv Watte Koopmans;

Johanna M. Jorritsma te Pingjum, 82 jaar, 
wv Hendrik Jorritsma.
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”Ruimte scheppen voor een nieuw begin”
Wons - ”Ruimte scheppen voor een nieuw begin”
is een werkboek voor de veertigdagentijd voor
Pasen 2009. Op Aswoensdag, 25 februari, start
de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd.
Deze tijd staat geheel in het teken van innerlijk
ruimte scheppen om het nieuwe begin, het nieuwe
leven te kunnen toelaten. Vasten is een oefening
in ”nee” zeggen tegen onmiddellijke bevrediging
en ”ja” zeggen tegen wat wezenlijk is. Door bij-
voorbeeld minder te eten, snoepen, alcohol te
drinken, tv te kijken of afspraken te maken,
ondersteunen we het innerlijke proces van het
vasten: we laten het oude los waardoor we ruim-
te creëren voor het nieuwe. Dit werkboek biedt
houvast, omdat je hier dagelijks terugkeert om al
mediterend en schrijvend te ontdekken wat vasten
met je doet, om op adem te komen, terug te kijken
en te dromen over de toekomst. Voor iedere dag
zijn er oefeningen, citaten, inspirerende uitspraken
en bijbelteksten opgenomen. Bij de wekelijkse
reflectie hoort het inkleuren van een mandala,
een eeuwenoud symbool voor heelheid, eenheid.

Het nieuwe werkboek van Christine de Vries
”Ruimte scheppen voor een nieuw begin - 2009”
helpt ons om stil te staan en onze aandacht naar
binnen te richten. Het is een plek waar je gedu-
rende de veertigdagentijd iedere dag naar terug
keert. Waar je schrijvend op adem kunt komen,
terug kunt kijken en kunt dromen over de toe-

komst. Zo ontdek je steeds meer over de schat
die in jezelf aanwezig is en die op onverdeelde
aandacht ligt te wachten om gekend, erkend,
verwoord en gehoord te worden. Marja Griede
geeft een ééndaagse workshop voor hen (mannen
en vrouwen) die dit jaar op een andere manier
aandacht willen schenken aan de veertigdagen-
tijd. Juíst in een tijd waarin we gewend zijn aan
direct te kunnen handelen en reageren is het een
uitdaging om bewust te oefenen in het ”nee-zeg-
gen” om juist vanuit die nieuwe leegte volledig
”ja” tegen te kunnen zeggen tegen wat wezenlijk
voor ons is.

In de workshop worden momenten van meditatie
afgewisseld met korte schrijfopdrachten en werk-
vormen uit het werkboek. Ervaringen kunnen
onderling worden uitgewisseld in kleine groepen.
Gedurende de workshop wordt het nieuwe werk-
boek ”Ruimte scheppen voor een nieuw begin
2009” gebruikt, waarna alle deelnemers hier
thuis zelf mee verder kunnen. Het werkboek kan
via Marja Griede worden besteld of worden
gekocht in de boekhandel. Ervaring met de
werkvormen is niet nodig. U bent welkom op
zaterdag 21 februari  van 10.30 - 16.30 uur
Weersterweg 13 te  Wons.

Info tel. 0517-532063 of via de mail:
info@indura.eu.of op de website www.indura.eu

Vorige week donderdag is de campagne
Clientenrechten.nl, voor uw recht in de zorg
gestart. Deze campagne blijkt nodig, want onder-
zoek wijst uit dat de meeste Nederlanders hun
rechten in de zorg niet kennen en niet weten waar
zij terecht kunnen voor informatie en onder-
steuning. Op www.clientenrechten.nl kunnen
mensen organisaties vinden die onafhankelijke en
betrouwbare informatie en ondersteuning bieden.
Clientenrechten.nl is een initiatief van Chronisch
zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de
Consumentenbond, KiesBeter.nl, Consument en de
Zorg van de NPCF en de Zorgbelangorganisaties.

Representatief onderzoek laat zien dat ruim 80%
van de Nederlanders de rechten en regelingen in
de zorg niet kent. Dit onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van de samenwerkende partijen, Veront-
rustender is dat bijna 70% niet weet waar zij
informatie en ondersteuning kan vinden over
hun rechten als patiënt. Nederlanders weten het
minst over hun rechten als het over het medisch
dossier gaat. 86% van de Nederlanders weet bij-
voorbeeld niet dat als zij de arts vragen om delen
van hun medisch dossier te vernietigen, de arts
daar de uiteindelijke beslissing over neemt. Op
de vraag of artsen onderling over een patiënt
mogen praten, denkt 46% van de mensen dat dit
mag omdat hulpverleners onderling geen geheim-
houdingsplicht hebben. Maar hulpverleners
mogen dit alleen doen met toestemming van de
patiënt. Ook als het gaat over het indienen van

een klacht zijn er onduidelijkheden. Deze cijfers
wijzen uit dat het noodzakelijk is om het onder-
werp cliëntenrechten en de weg naar informatie
en ondersteuning meer onder de aandacht te
brengen. 

Campagne Clientenrechten.nl 
De campagne ”Clientenrechten.nl; voor uw recht
in de zorg” is gericht op mensen die gebruik
maken van zorg. In wachtkamers van apotheken
en huisartsen kunnen Nederlanders de campagne
tegenkomen in folders, op posters en door middel
van informatie die te zien is op beeldschermen.
De aandacht van Nederlanders wordt getrokken
door vragen te stellen waar iedereen mee te
maken kan krijgen, maar lang niet iedereen het
antwoord op weet. Er wordt voor meer informatie
verwezen naar de website www.clientenrechten.nl.
Daarnaast zal er van 16 februari t/m 8 maart een
meldactie rond patiëntenrechten plaatsvinden.
Naast de genoemde gezamenlijke initiatieven
werken de afzonderlijke organisaties in deze
campagne ook aan het beter vindbaar maken van
eenduidige en voor iedereen toegankelijke infor-
matie over rechten in de zorg. 

Over Clientenrechten.nl 
Clientenrechten.nl is een initiatief van CG-Raad,
Consumentenbond, kiesBeter.nl, Consument en
de Zorg van de NPCF en de Zorgbelang-organi-
saties. Dit initiatief wordt gefinancierd door het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Clientenrechten.nl wijst zorgconsumenten op hun rechten
80% van Nederlanders kent rechten niet, 70% weet niet waar informatie te halen is

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 14 februari
Makkum 1 - VVI 1 14.30 uur
Mulier 2   - Makkum 2 14.30 uur
JV Bolsward A1 - Makkum A1 10.30 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 13 februari
20.15 uur D3Q  vc Bolsward DS 6 - N.O.K. DS 3
20.15 uur D2P vc Bolsward DS 4 - N.O.K. DS 1
20.15 uur ZJGA Makkum MA 1 - Bolsward MA 1
21.30 uur D4Q  Makkum DS 5 - Hielpen DS 1
21.30 uur H4P Makkum HS 2 - Punt Ut HS 1

Uitslagen van de onderlinge competitie.
27 januari
S. Tilstra  - A.J. van Schaick 0-2
Joh. Rinia  - G. Zijlstra    0-2
A. Wiersma   - O. van Kalsbeek 2-0
G. Mensonides - J. v.d. Meer  2-0
G. Mensonides - C.E. Kooistra  1-1

3 februari
S. Tilstra  - J. v.d. Meer 1-1
Joh. Rinia - S. Mensonides 0-2
G. Mensonides - I. Werkhoven 2-0
G. Mensonides - A. Wiersma    2-0
A.J. van Schaick - H. van As    1-1

- kaarten foar de Krite 
by Boekhandel Coufreur te keap binne.

- kaarten voor de krite 
bij Boekhandel Coufreur verkrijgbaar zijn.

- der dan ek wer in geweldige stipe-lotterij is.
- er dan ook weer een geweldige 

stipe-loterij zal zijn.

- jimme dêr oare wike mear oer lêze kinne.
- jullie er volgende week meer over kunnen lezen.

* Deze week ”Hennie fan Richt” zijn stem elke 
middag om 20 minuten over 4 te horen is op 
radio Omrop Fryslân. Hij dan een goedkoop 
recept presenteert voor twee personen van 
ongeveer vijf euro. 

* Jetze Nagel uit Makkum weer present is bij het 
WK-Allround schaatsen in Hamar. Hij zondag 
op tv in beeld was, met meerdere Friezen....

Sporthal

Damvereniging O.K.K.

Wist u dat...

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  
Renault Megane scenic 2.0 16V Autotmaat       

euro 2000 Grijs Met.  05-2001 102123 8.250.00
Opel   Corsa-C 1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005 76036 7.500.00
Opel  Tour Combo 1.7 16v DI         01-2003 147123 7.250.00
Suzuki   Jimny 4x4 Cabrio        07-2000 60123 6.250.00
Renault Megane scenic 1.6 16V LPG G3 

Rood Met. 08-2000 151590 6.250.00
Opel     Corsa-C Y1 7DT Zilver met. 04-2003 109843 6.250.00
Peugeot  204     1100G-43kw Rood 

Geheel gerestaureerd     11-1976 94267 6.000.00
Seat   Arosa    1.4 TDI 55kw Geel    05-2001 116342 5.250.00
Opel     Corsa-B X1 4XE Grijs Met.    03-2000 57130 4.250.00
Citroen  Berlingo   1.9D 600 Groen      01-2001 110032 4.000.00
VolkswagenGolf Variant 1.8 5drs. Bl. Met. 01-1999 120015 3.750.00
Ford    Ka   1.3I Rood        10-1997 66440 2.750.00
Hyundai Atos 5drs 1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998 60183 2.500.00
VolkswagenPolo    1.4 Blauw Met.     01-1997 184032 2.250.00
Seat Ibiza    1.9SDI Blauw        06-1998 267359 2.000.00
Fiat     Punto  60 Zwart           07-1998 159997 1.950.00
VolkswagenVento  1.8 66kw Rood Met.  05-1992 215177 1.250.00
Citroen  Xantia 1.5i 65kw Rood     06-1994 148343 1.100.00
Citroen      AX  1.1 Rood  01-1992 212311 950.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

www.makkumerbelboei.nl

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF
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Gevraagd
Ik ben per direkt op zoek naar (tijdelijke of permanente)
woonruimte in Makkum ivm werk. Mag ook tijdelijk een
vakantiehuisje zijn. Huur tot 400 Euro p/mnd. 
Ik ben een rustig type van 35 jr.

Bel F. Hoekstra 06-24948424 of 0592-272860

Judoka Anne Tolsma wint eerste prijs in Leeuwarden

* Anna haar eerste toernooi met eerste prijs

Witmarsum - Afgelopen zaterdag was er in
Leeuwarden het wit-banders toernooi waar vier
Witmarsumer judoka’s aan deel namen. 

Anne Tolsma (9 jaar, -42 kg) was zeer succesvol
tijdens haar eerste toernooi. Met goed aanvallend
en bekeken judo wist deze dame haar partijen
met ippon (10 punten) en een maal met waza-ari
(7 punten) te winnen. Hierdoor nam Anne een
dikverdiende eerste prijs mee naar huis.

Ruben van de Kolk (9 jaar, -35 kg) was ook aan-
vallend bezig tijdens zijn eerste toernooi. Hij wist
zijn technieken goed te combineren maar wist
niet te voorkomen dat hij zijn partijen verloor.
Toch was er een mooie vierde prijs voor Ruben. 

Klaas Westra (6 jaar, - 23 kg) was in zijn poule
een van de jongere judoka’s. Hij was leuk aan-
vallend bezig maar zeker door ervaring wist hij
in zijn poule geen partij in winst om te zetten.
Ook voor Klaas was er een verdiende vierde prijs.

Jan Bisschop (5 jaar, -25 kg) deed ook voor het
eerst mee. Hij deed goed zijn best, wist aanvallen
te plaatsen maar kon niet verhinderen dat hij in
de andere judoka’s zijn meerdere moest erkennen.
Ook voor Jan een mooie vierde prijs aan het
einde van het toernooi.

(eigen foto)

Twee en veertig deelnemers Antarctica zeilen bij Makkum
Makkum - Voor de echte wedstrijdzeilers is er
‘s winters vaak een stop. Een groot aantal zeilers
heeft hierop iets gevonden. Zij zeilen de hele
winter één keer in de veertien dagen ergens in
Friesland hun wedstrijden met de Micro Magic
boot. Dit is een modelzeilboot, die door middel
van een zender bestuurd wordt. Met deze zender
bedient de zeiler zijn/haar zeilen, roer etc.
Afgelopen zondag vonden deze wedstrijden in
Makkum bij de Watersport vereniging Makkum
plaats. Vanuit het hele land komen zeilers van
jong tot oud om hun wedstrijden te varen. Meestal
varen ze minimaal tien wedstrijden. Deze keer
kwamen de zeilers uit Rotterdam, Noord-Holland,
Groningen, Drente, Friesland en de polders. De
meeste hebben er dus veel voor over om een dag
te zeilen. 
In Makkum was het deze keer wel een hele bij-
zondere zeilerij. De ijsschotsen dreven door de
westenwind het kanaal in en gingen soms door
de startlijn of de gate en menig zeiler keek goed
uit om toch maar geen aanvaring te krijgen met
zo’n grote bal ijs/sneeuw. De wind kwam uit de
goede hoek en het werd een fraaie zeildag.
Tijdens de spannende races op het ijs van Hamar
werd een time out genomen zodat een ieder ook
hier nog van kon genieten. Opvallend is dat de
meeste zeilers ook schaatsliefhebbers zijn. 

Vanuit Makkum zijn drie zeilers bijzonder actief
met deze wedstrijden bezig en ook voor de oud-
Makkumer Willem Amels en zijn zoon was dit
een thuiswedstrijd, hun zeilboot ligt in de haven
van de WVM. Er deden in totaal 42 zeiler/sters
aan deze wedstrijden mee en er werd fanatiek,
maar sportief gezeild. Tijdens de lunch werden
allen van een lekkere kom snert voorzien, die
gemaakt was door Tom Coufreur. De Makkumers
deden het goed en Willem Amels (Groningen)
bereikte in de Gold Fleet zelfs een 6e plaats. De
winnaar hierin was Gerrit de Wilde uit Kampen
en Klaas Polet Bolsward werd 20e. De andere
Makkumers zeilden in de Silver Fleet. Hier was
de eerste plaats voor Wyb Pieksma uit Lemmer
en werd Tom Coufreur de beste Makkumer met
een 4e plaats. Gevolgd door een 7e plaats voor
Harry Klein, 9e plaats Leendert-Germ Klein en
17e was de 9 jaar oude zoon van Willem Amels,
Frank Amels uit Groningen. 

Een bijzonder schouwspel zo’n zeilerij en voor-
bijgangers waren heel verbaasd en pakten meteen
filmcamera en foto toestel om deze bijzondere
plaatjes vast te leggen. De volgende wedstrijd
wordt in Grou gezeild. Voor mensen die nieuws-
gierig geworden zijn naar de prachtige foto’s, die
zijn te zien op de site van noord.micro magic.nl

Sneek - Op zaterdag 24 januari hadden Marjan
en Karin de Jong een gymnastiekwedstrijd in
Sneek voor de vrije oefenstof. Marjan deed mee
in niveau 10. Hiermee behaalde ze de achtste
plaatst met 29,85 punten. Karin deed mee in
niveau 9. Zij behaalde een tweede prijs met
32,85 punten. 

Op zaterdag 13 december 2008 waren er ook al
wedstrijden. Marjan en Karin behaalden toen in
hun eigen categorie de achtste plaats.
Gemiddeld van die twee wedstrijden is Marjan
zevende geworden met 60,30 punten en Karin
zesde met 64,00 punten. Hier kan gymnastiek-
vereniging DES uit Makkum tevreden mee zijn. 

Turnwedstrijden vrije oefenstof
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zaterdag 
14 februari

VALENTIJN
U hoeft niets te zeggen,

onze bloemen doen dat wel!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Net als voorgaande jaren
is er weer een snertpreek

met als thema:

”Jij bbent eer”
Aan deze speciale dienst wordt medewerking
verleent door Da. Carla Borgers, voorganger
Jeugdkorps Hallelujah o.l.v. Nynke Jaarsma

Na de dienst is er weer voor de aanwezigen
een lekkere kop snert met....

We hopen weer op een gezellig samenzijn
en rekenen op uw komst

Vermaning (hoek Bleekstraat-Tuinstraat)
Zaterdag 14 februari 17.00 uur

Cornwerd - Zaterdag 24 januari behaalde
Nynke Steigenga met haar paard Nancy met 182
pnt. een winstpunt in de klasse L-1 dressuur.
Zaterdag 31 januari behaalde Eline de Boer een
winstpunt met haar pony Amarins Synthia. In St.
Nicolaasga scoorde ze in de klasse L-1 dressuur
182 pnt. 

Zaterdag 31 januari nam Hinke Politiek met
haar pony Sytse deel aan een wedstrijd in St.
Nicolaasga. In de klasse Z-1 dressuur behaalde
zij een score van 213 punten wat goed was voor
een winstpunt en de 1e prijs. 

Voor de Waardruiters was er zondag 1 februari
een thuiswedstrijd in Cornwerd. In de klasse L-1
startte Nynke de Boer - Steigenga met haar paard
Wancy. De mooie score van 190 punten leverden
haar een winstpunt en de 1e prijs op. In deze
klasse was er ook een winstpunt voor Alice
Bakker met Livius, zij scoorde 188 punten. In de
klasse L-2 dressuur startte Wietske Visser met
Sylke. Ook zij behaalde met een mooie score,
193 punten, een winstpunt en de 1e prijs. In deze
klasse was er met een score van 189 punten ook
een winstpunt voor Lysanne Wielsma met

Typhon en in de 2e groep voor Karolien
Nefkens met Melle fan Makkum, met een score
van 184 punten won zij de 2e prijs.

Zondag 1 februari werd er een wedstrijd in de
dressuurklassen L-2, M-1 en 2 door de
Waardruiters georganiseerd in Cornwerd. Sabien
Mollema deed met Jurjen B mee in de klasse M-1
en legde, net als vorige week in Koudum, beslag
op de 2e prijs.

Vrijdag 6 februari was er een springwedstrijd
voor pony’s in Harich. Danielle Jaspers kwam uit
in de klasse B cat D/C. Zij sprong met Capucino
2 foutloze parcoursen. Het eerste parcours won
ze met 41 punten voor de stijl de 4e prijs, het 2e
parcours won ze met 48 punten voor stijl de 2e
prijs. Hannah Kuiper kwam uit in de klasse L cat
D met Universal Boy en met Conchita. Met Boy
reed ze twee foutloze parcoursen en op basis van
de tijd won ze het eerste parcours de  2e prijs en
het tweede parcours de 4e prijs. Met Conchita
wierp ze het eerste parcours 1 balkje er af
maar het was toch nog goed voor de 4e prijs.
Met het tweede foutloze parcours behaalde ze de
2e prijs.

De Waardruiters

Cornwerd - 1 Februari L1 Dressuur;
Anja Oudendag met Meinte kz 
190 punten 2de prijs

Tineke Wietsma met Lisa K 188 punten 4de prijs
Anja Oudendag met Odin fan e Beijemastate 
182 punten 

Stoeterij Beijemastate Arum

Het is ze gelukt: Willem de Vries en Wim Brons,
presentatoren van Omrop Fryslân, brachten in
twee weken tijd een ongekend aantal figuranten
aan voor de nieuwe film van Steven de Jong:
‘De hel van ‘63’.

In eerste instantie ging de weddenschap die de
presentatoren waren aangegaan met de producenten
van de film om 1000 figuranten. Kwamen die er,
dan was er voor de dj’s zelf een rol als edelfigurant
in de film weggelegd. Al na een aantal dagen
bleek de actie een groot succes en werd de lat
gelegd op 2.500. Vrijdag, bij het sluiten van de
actie, is ook dit aantal gehaald’. Willem de Vries
en Wim Brons hoeven definitief niet de catering
van de film in en krijgen nu ook een plekje in
‘the making of’. Het was nog spannend op de

laatste dag van de actie. Willem: ‘We dachten
dat we er al waren, maar na een hertelling bleken
we nog 75 figuranten te kort te komen. Die hebben
we er nog bij weten te fietsen in het laatste
anderhalf uur radio’. Wim: ‘Ik ga ervan uit dat
het voor elk van de figuranten een gezellige
dag/middag zal worden aan het ijs in één van de
Friese elf steden. De set is sowieso spectaculair
van opzet: pontons met ijs in de grachten, sneeuw-
machines en een koelcel om de acteurs op een
frisse temperatuur te brengen. Genoeg te zien en
te beleven lijkt me’.

De opnames voor de film beginnen volgende
week in Litouwen, zijn in de tweede helft van
februari in Fryslân en daarna wordt er nog
‘gedraaid’ in Lapland.

Weddenschap om rol gewonnen 
en nu ook een plekje in ‘making of’’
Friese Dj’s scoren 2.500 figuranten voor Elfstedenfilm

Elke school voor voortgezet onderwijs krijgt wel
eens te maken met een onbedoeld zwangere leer-
ling. Vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs
verzorgen in de onderbouw lessen over relaties
en seksualiteit. Als aanvulling op die voorlichting
biedt de Fiom voor de bovenbouw het lespakker
‘Zwanger... en dan?’ aan. Dit pakket bestaat uit
vier lessen, een docentenhandleiding, een DVD
en een informatiepakket voor leerlingbegeleiders.
De lessen hebben als doel een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van onbedoelde zwanger-

schappen door een reëel beeld te schetsen van de
consequenties. Daarnaast hoopt de Fiom met de
lessen te bevorderen dat jongeren die met een
onbedoelde zwangerschap te maken krijgen een
zorgvuldig besluit nemen en weten waar ze
terecht kunnen voor ondersteuning. Ter voorbe-
reiding op het geven van de lessen, biedt de
Fiom een workshop aan die op de eigen school
gegeven kan worden. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Fiom bureau Leeuwarden,
tel: 058-2160111 of leeuwarden@fiom.nl. 

Zwanger... en dan?



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 11 februari 2009

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

TE KOOP

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

TE KOOP

Van Aylvaweg 30
WITMARSUM

Karakteristiek 
herenhuis met garage,

ruime kamers, serre 
en zonnige tuin.

Vraagprijs:
€€ 485.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

3 gangen keuzemenu maand februari

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

Voorgerechten

Wortelsoep 
met knoflookcroutons

of

Salade 
met gerookte kip en perzik

of

Tomatensoep met ballen

Hoofdgerechten

Makkumer hazenpeper

of

Gebakken schol

of

Gegrilde biefstuk
met stroganoffsaus

Nagerechten

Dame Blanche

of

Coupe Bella Hellena

of

Koffie met likeur van de maand

€ 19,50

Prachtige witte buffet/vitrinekast, kleur cremewit.
Bestaat uit een losse onderkast, losse bovenkast
en losse kroon, afm. onderkast 1.45 m. br.,
bovenkast 1.24,5 m. br. totale hoogte 2.30 m.
pr.n.o.t.k., tel. 06-20033179

Philips 1 pers. electr. onderdeken als nieuw,
tel. 0517-531824

Kantoor bureau met ladenbloc l. 1.71, br. 75.5
en h. 75 cm. € 15.-, tel. 0515-233850 

Goed werkende HP printer € 10.-; Grote doos
vol met allerlei kook- en leesboeken € 10.-, 
tel. 0515-232272

Bebejou babyuitzet fantasy duck lila compleet,
bad, stander, luiertas, luieremmer, po, opstapje,
waskussen, wcbrilverkleiner € 50.-, 
tel. 0515-433607 (Makkum)

Maxi Cosie z.g.a.b. € 25.-; Whitewashed baby
ledikantje met matras € 45.-, tel. 0515-231109

Grenen eethoek ronde tafel met kolompoot en
tussenstuk om groter te maken en vier stoelen
met losse kussens € 80.-, tel. 06-13733815

Computertafel metaalgrijs met 3 leggers, h. 76
cm, d. 62 cm, br. 64 cm. € 20.-; Leren jas mt. 56
€ 20.-; 5m2 Genuanceerde trommelsteentjes
10x10 cm. € 20.-, tel. 0515-575756
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Wie heeft er nog een bandrecorder te leen, waar-
op ik mijn bandjes kan afdraaien? 
Martje Quarré, tel. 0515-231687

Trottoirtegels, kleine aantallen ook welkom.
Wij hebben er ongeveer 100 stuks nodig, 
tel. 06-46173212

Meren Post zoekt voor geadresseerde postbezor-
ging in Makkum Postbezorgers m/v. Een paar uur
bezorgen op dinsdag en vrijdag. Info: tel. 0515-
335433 of meld u via info@merenpost,nl

Een handige tuin/klusjesman in Makkum 
Voor info, tel 06-10391628 

Zwarte ribbroek mt. 116, af te halen op Blazerweg
13, tel. 0515-231613

Bij de Sporthal staat sinds het Horeca zaalvoet-
baltoernooi (28 december jl.) nog een op slot
staande grijze fiets. Van Wie???

Heeft u voor de Actie kerkenwerk spullen voor
de rommelmarkt, bel dan met Titia van der
Heide, tel. 0515-232834

Zoekertje
GEVRAAGD

GEVONDEN

DIVERSEN

GEZOCHT

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

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

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

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

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

V D BLES TAXICENTRALE


