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Komt de winter terug……

Makkum – Vorig jaar 17 december maakte de
winter zijn entree, sneeuw en ook nog schaats-
plezier, dit vooral op de ijsbanen. Op het
IJsselmeer ter hoogte van Gaast ontstonden vier
tot zes meter hoge ‘ijsbergen’. Een trekpleister

voor veel mensen. Komt de winter nog terug?
Volgens weerman Piet Paulusma is het deze week
echt winterweer en kan men vandaag alweer
‘reedride’ op de ijsbanen. Onze fotograaf maakte
deze fraaie opname van enkele winterse taferelen.
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 14 februari   
Van Doniakerk 9.30 pastor G. Visser

K.C. Het Anker 19.30 uur Plusdienst

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

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J.v.d. Burgh, Heerenveen

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma    

woensdag 17 februari Aswoensdag
R.K. Kerk 19.00 uur pastor G. Kamsma

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

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur het
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk R.J. Meijering, Wjukslach 1, Koudum. 
tel. 0514-522424    
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen – 

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

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

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

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

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901

www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Na een ziekbed is van ons heengegaan 
oud voorzitter en bestuurslid

Jelle van der Meer
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies
samen te kunnen dragen.

IJsvereniging ”Makkum”

Ons bereikte het droeve bericht 
dat na een ernstige ziekte is overleden

Jelle van der Meer
Meer dan 55 jaar was hij een zeer gewaardeerd
lid van onze vereniging

Wij zullen hem missen

Ans en de kinderen en kleinkinderen 
wensen wij heel veel sterkte

Bestuur en leden van 
Damvereniging OKK

God  is getrouw

Na een korte ziekte is in volle zekerheid van haar
geloof naar haar Heer gegaan onze lieve zus

Alida Tijdeman - Bakker
op de leeftijd van 66 jaar.

Stroe: Inez en Jan
Zandvoort: Feite
Makkum: Klaas en Hennie
Harderwijk: Klaske

Dochs noch hastich ferstoarn ús lid

Nanne Sinnema
Noch tige belutsen by de polityk en in troue
besiker fan ús fergaderingen. Wy sille syn krityske
ynbring misse.

Wy winskje de famylje in protte sterkte ta.

PvdA ôfdieling Wûnseradiel

Boalsert, 3 febrewaris 2010.

Het gemis zal altijd blijven,
Maar de mooie herinneringen ook!

Voor uw warme belangstelling en het vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze moeder, oma en over-
grootmoeder

Aafke Postma – Postma
willen wij u op deze wijze hartelijk bedanken.
Het heeft ons allemaal heel erg goed gedaan.

De kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

Makkum/Exmorra, februari 2010

vrijdag 12  februari 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Sjoelen in het restaurant

zaterdag 13 februari 
Gaast – Doarpshûs De Fûke 20.00 uur
competitie klaverjassen

dinsdag 16 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

Witmarsum – Gekroonde Roskam 19.45 uur 
jaarvergadering Vrouwen van Nu, afd. Wûnseradiel

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
23 februari exposeert Wietske Sietzema uit
Makkum een serie olieverfschilderijen. Zij
schildert dieren, mensen, voorwerpen, maar
schildert ook in opdracht. U kunt de schilderijen
bezichtigen op de begane grond. U bent van
harte welkom.

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
20 april exposeert mevrouw M. Vos uit Wons een
aantal borduurwerken. Ze zijn te bezichtigen op
de eerste verdieping

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiek-
shop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-
winterperiode geopend op woensdag en vrijdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

Wie was deze persoon?
Makkum – Wie heeft mij op donderdagmiddag
28 januari jl. om ongeveer 14.00 uur op de hoek
van de Ds. Touwenlaan, afslag Kerkstraat, met
een blauwe  auto en een blauwe paardentrailer er
achter van de weg gereden?? Ik ben daardoor met
de fiets gevallen. Graag reageren op mail van de
redactie.

Uit eigen regio

Bedankt!
Voor alle bezoekjes bij mijn verblijf in het
ziekenhuis. De bloemen, kaarten en attenties,
de diverse telefoontjes, of in welke vorm dan
ook en bij mijn thuiskomst. Hartelijk dank.

Gosse Kamstra 
en Henderikus - Madalena
Jan- Ranata

Makkum, februari 2010
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Boordevol Fruityoghurt, 150 gram..................55 cent

Grillham..................................per pakje 25 cent korting

Johma Huzarensalade, 140 gram..........................nu 3 voor 1.-

Honig Mie, 500 gram + Honig Mix voor Bami.................1.99

Mineola, sinaasappel/mandarijn...................6 stuks voor 1.99

Rode Bieten, 500 gram panklaar................................voor 1.19

Everyday Douchegel, 400 ml............................voor 99 cent

Aanbiedingen geldig van do. 11/2 t.e.m. wo. 17/2
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Echtpaar verdwaalt 
in mist op IJsselmeer
Gaast - Een SAR-reddingshelikopter (Search
And Rescue) van het Kustwachtcentrum uit Den
Helder heeft woensdagmiddag twee 66-jarige
inwoners van Baarn uit hun benarde situatie op
het ijs van het IJsselmeer bij de Zeedijk weten te
bevrijden. Rond 16.30 uur kreeg de meldkamer
van de politie via 1-1-2 een telefoontje van het
echtpaar. Zij vertelden dat zij zich op het ijs van
het IJsselmeer bevonden om naar het krui-ijs te
kijken. Op de terugweg werden zij door de dichte
mist verrast en waren vervolgens de weg kwijt
geraakt. Direct werd een zoektocht opgezet
waarbij naast politie, brandweer en ambulance,
een Search And Rescue-reddingshelikopter met
een infrarood camera werd ingezet om naar het
verkleumde echtpaar te zoeken. Rond 17.30 uur
trof de helikopter de ijskoude en verdwaalde
mensen op het ijs aan, waarna zij direct aan wal
werden gebracht. Het gearriveerde ambulance-
personeel heeft het echtpaar ter plaatse onder-
zocht waarna werd besloten om de man en de
vrouw per ambulance over te brengen naar het
ziekenhuis.

Vrouwen van Nu 
afd. Wûnseradiel
Witmarsum – De afdeling van de Vrouwen van
Nu afd. Wûnseradiel komt weer bijeen op dinsdag-
avond 16 februari a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam. De jaarvergadering met
bestuursverkiezing staat op de agenda. Een
mooie gelegenheid voor de leden om hun
inbreng over het reilen en zeilen en de toekomst
van de afdeling met het bestuur te delen. Verder
zal Syts Ypenga haar bijdrage leveren met ver-
halen, gedichten en volksvertellingen over uilen,
genaamd “Fan ûleboerd en ûlewapper”.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Het restaurant
is van

1 t/m 18 februari
gesloten

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

Verlichtingsproject “Licht in de Duisternis”
Wûnseradiel - De politie van het Team Iselmar-
kust heeft in de maand december 2009 en de
maand januari 2010, in haar werkgebied in de
gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd,
Gaasterlân-Sleat en Wûnseradiel, verlichtings-
controles gehouden in het kader van het verlich-

tingsproject “Licht in de Duisternis”. Hierbij is
speciaal aandacht geschonken aan de fietsers. In
het algemeen had men de verlichting goed in
orde. In genoemde periode zijn 61 bekeuringen
uitgedeeld voor niet werkende of het niet voeren
van verlichting.

Bezuinigingen AWBZ
De laatste tijd is er veel geschreven en gepraat
over de bezuinigingen op de AWBZ. Om te voor-
komen dat er steeds meer premie betaald moet
worden, snoeit de minister fors in de kosten van
deze zorgwet. Het is de bedoeling 800 miljoen te
bezuinigen als 70.000 mensen geen “begeleiding”
meer vergoed krijgen. Het gaat dan bijv. om dag-
opvang voor ouderen, minder begeleiding voor
jongeren met een stoornis of begeleiding van
ontregelde gezinnen. De gemeenten hebben een
klein deel van het te bezuinigen bedrag gekregen
om een deel van de AWBZ-zorg over te nemen
in het kader van de WMO, maar dit is maar een
druppel op de gloeiende plaat. 

De gemeenten in Zuidwest-Friesland hebben
besloten om in ieder geval de dagopvang te blijven
vergoeden voor de mensen, die hier nu al gebruik
van maken. Ook wil men ondersteuning blijven
bieden aan ontregelde gezinnen. De gemeenten
geven aan dat ze zelf niet precies weten welke

mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.
Een deel van de mensen die de AWBZ-zorg
verliezen, kunnen zelf vervangende zorg regelen.
Dat gebeurt door meer inzet van mantelzorgers,
vrienden of vrijwilligers, maar dit geldt lang niet
voor iedereen.

Hebt u te maken met deze bezuinigingen en
weet u niet hoe het nu verder moet? Neem dan
in ieder geval contact op met het WMO-loket,
de Wymerts 7c, 8701 WT, Bolsward, tel. 0515-
534900 of met MEE Friesland, tel. 058-284 4911. 
Als WMO-adviesraad horen wij graag uw
ervaringen, positief of negatief. Wij kunnen de
gemeenten advies geven over bovengenoemde
zaken of uw klachten bundelen en doorgeven.
Het adres van de WMO-adviesraad is: 
Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum of via e-mail
marijkebaarda@ziggo.nl (tel. 0517-531996) of
h.oudenhooven@kpnplanet.nl (tel.0517-532197).
Zie ook onze weblog: wmowunseradiel.web-log.nl

Oud Witmarsumers Hans de Boer en Doekle Terpstra
gaan officiële opening verrichten van het  MFC It Fliet
Witmarsum - Na een periode van ca. anderhalf
jaar intensieve arbeid wordt het project nieuw-
bouw Multi Functioneel Complex It Fliet, een
samenwerkingsverband van voetbalvereniging
SV Mulier en kaatsvereniging Pim Mulier,
binnenkort afgerond. Het is een bijzonder project
in die zin dat het bijna geheel is gerealiseerd
door vrijwilligers zonder tussenkomst van een
aannemer. Tevens moest er gefaseerd gebouwd
worden om de bestaande faciliteiten zolang
mogelijk in stand te houden.

In augustus 2008 is gestart met de eerste fase welke
in maart 2009 in gebruik kon worden genomen.
Aansluitend werd de tweede fase ter hand genomen
welke in augustus 2009 gerealiseerd was. Meteen
daarna is begonnen met de derde en laatste fase
die binnenkort wordt afgerond. Vrijwilligers zijn

in totaal ca. 13.000 uren bezig geweest met de
realisatie van het complex. In een maatschappij
waarin in toenemende mate sprake is van indivi-
dualisering een positief signaal dat mogelijk als
voorbeeld kan dienen. Het ca.  1.200.000
kostende project is mede mogelijk gemaakt
door subsidies van de Gemeente Wûnseradiel,
Provinsje Fryslân, VSB Fonds, Fonds Bolsward-
Dronrijp en Stichting Tot Nut. De gemeenschap
van Witmarsum en omstreken heeft de bouw met
belangstelling gevolgd en hun betrokkenheid en
stijgende waardering inmiddels spontaan middels
financiële steun tot uiting gebracht.
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 5 maart
a.s. om 16.15 uur door de oud-Witmarsumers Hans
de Boer en Doekle Terpstra. ‘s Avonds vanaf
19.30 uur is er open huis en kunnen belangstel-
lenden een en ander komen bezichtigen.

Start Voorverkooop Septemberpop Goes Apres-ski
Workum – Zaterdag 27 februari is het weer zo ver,
de 7e editie van septemberpop Goes Après-ski.
Op deze editie van septemberpop goes apres ski
betreden de volgende artiesten het podium: Crazy
Dj Team, De Doelleazen, Het Feest Team en
Stevie Maxx. De kaartverkoop voor deze knots

gekke feest avond is al in volle gang.
De kaarten zijn verkrijgbaar in Workum bij
Sigarenmagazijn van der Velde, en in Bolsward
bij Miedema`s Lunchroom. Dit feest vind plaats
op de Stedspôlle in Workum, in natuurlijk de
verwarmde tent. See you.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --   FFrruuiitthhaannddeell

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60

Mooie Turbana bananen 
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00

Mooie Hollandse hotel spruiten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . 0.35

Zoete sappige 
Doyenne de Commies peren 
of heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75

Drumband Makkum weer naar Drabbelterp

Drabbelterp - Zaterdag 13 februari trekt er
‘s middags een bont en vrolijk gezelschap door
het centrum van Sneek. De Makkumer drumband
wordt door Carnavalsvereniging De Oeletoeters
al jaren uitgenodigd deze optocht muzikaal te
begeleiden. Ook dit jaar zijn ze weer van de partij.
De start van de 34e carnavalsoptocht is om
14.00 uur vanaf de Sneker sporthal. Vanaf hier
gaat het met een lang lint door de binnenstad
compleet met Prins Jos en zijn gevolg. Van grote
versierde wagens tot eenvoudige loopfiguren
trekken aan u voorbij. Natuurlijk mag het confetti-
kanon niet ontbreken! Een flink aantal muziek-
korpsen en dweilkapellen begeleiden het geheel.

De Sneker carnavalsoptocht kan altijd rekenen op
een massale belangstelling. Vooral in de winkel-
straten is het een vrolijke en gezellige boel.
Een feest voor klein en groot. De Oeletoeters is
één van de grootste en meest actieve carnavals-
verenigingen van boven de grote rivieren. 
Voor wie alvast wat in de stemming wil komen:
www.oeletoeters.nl. Kijkt u ook even naar de
terugblik van de optocht 2009. De Makkumer
drumband staat er gekleurd op! Wij zien u graag
zaterdagmiddag in het centrum van Sneek. Komt
u ook verkleed? Wel zo feestelijk! 

Drumband/lyrakorps Hallelujah Makkum.

Makkum - Het Amsterdams Kleinkunstfestival
komt op uitnodiging van Het NUT op zaterdag
20 februari weer naar Makkum. Hotze Klots
ligt er al sinds vorige week klaar voor. Op zich
begrijpelijk, maar ook wel een beetje voorbarig
aangezien de voorverkoop bij Kantoor Boek-
handel Coufreur deze week, op 8 februari van
start ging. Vorig jaar zat de Doopsgezinde kerk
nokvol en was de sfeer zowel tijdens de voor-
stelling, als tijdens de afterparty in De Prins
(iedereen die een kaartje koopt krijgt een con-
sumptiebon voor De Prins) enorm gezellig. De zaal
riep dan ook volmondig “ja’” op de vraag van de
presentator of het een traditie moest worden.

Even kort iets over het Amsterdams Kleinkunst-
festival: Officieel heet het `Het Concours om de
Wim Sonneveldprijs` en het is 1 van de 3 grote
cabaretwedstrijden in Nederland. Nadat de deel-
nemers een drietal voorrondes hebben overleefd,
zijn er 6 kandidaten overgebleven die zich middels
een try-out tournee zullen voorbereiden op de
halve finale. Dit jaar komen Marjolijn van Kooten,
Vivianne van den Boom en Arian & Soraya.
Arian heeft de Toneelschool Utrecht afgerond,
en Soraya heeft de Amsterdamse Theater
Academie gedaan. Zij zijn al 6 jaar een stel en

wonen samen met een kat op 36 vierkante meter.
En in zo’n kleine ruimte kan je niet anders dan
elkaar inspireren. Daarom staan ze nu samen in
het Amsterdams Kleinkunst Festival.
Marjolijn van Kooten neemt u in haar voorstelling
mee in haar zoektocht naar het Echte Leven. Want
dat haar Huidige Leven nog niet haar Echte Leven
is; daar gaat ze wel vanuit. Daar is het gewoon
te sneu voor. Maar… het kan elk moment leuk
worden! Tot die tijd vermaakt ze haar publiek met
een flinke dosis zelfspot, relativerende humor en
ontroerende liedjes. 
En Vivianne van den Boom zou best ambassadeur
van laatbloeiend Nederland willen zijn als ze tijd
zou hebben. Echter; de tijd vliegt, tijd is geld en
Vivianne heeft veel te weinig tijd om überhaupt
stil te staan bij het ‘hier en nu’, laat staan bij alles
waar ze zich eigenlijk op zou moeten voorbereiden.
Gelukkig is Rogier, de pianist, wel op tijd… 

Bent u, het hooggeëerd publiek, ook op tijd,
want vol is namelijk vol. De voorstelling is
zaterdag 20 februari in de Doopsgezinde Kerk
en begint om 20.00 uur. Het entree voor leden is
10 euro, en voor niet-leden 12,50 euro. En vanaf
8 februari zijn de kaartjes dus al te koop bij
Boekhandel Coufreur.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is er weer!!

Adverteer in de Makkumer Belboei

(eigen foto)
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Ingezonden
Werf in woonwijk
Als ik als oud-Makkumer de Belboei van 6 januari
j.l. lees, zal ik u het volgende vertellen. Ik woonde
50 jaar geleden bij mijn ouders op de Markt
(waar Pam zijn lunchroom heeft gehad). Naast
ons woonde Melis Bergsma de smid, die de hele
dag op het aambeeld sloeg, niks mis mee. In het
weekend als Wietse de Vries zijn kiepauto’s (die
een paar dagen stront hadden gereden in het
schip van Elzinga) bij ons voor de deur stonden,
was dat geen probleem. Hogedrukspuiten waren
er nog niet. Mem zei wel eens; ”wat ruikt het
naar stront“ waarop heit zei: “de mensen werken
ook voor de kost”. Op de haven rook het altijd
naar getaande netten en op de scheepswerf van
Amels ratelden de hele dag de machines, die de
klinknagels er in sloegen, geen probleem.

In Egmond aan Zee bouwen ze al jaren de ene
na de andere houten aak, tussen de appartementen
en hotels. Totaal geen probleem, niks geen gillende
schaven en jankende kettingzagen. Dit moest ik
even kwijt, ik bedoel maar.

Vriendelijke groeten, 
P.S. de Boer, Sneek

p.s. Ik schrijf maar niet over de vrachtauto’s van
De Vries, van der Kooy, Doorenbos en P.S.de
Boer, die dag en nacht Makkum in en uit reden.

Spectaculaire Kettingreactie 

Makkum - De Koninginnevereniging en de
gezamenlijke buurtverenigingen organiseren op
5 mei 2010 een Kettingreactie in het centrum van
Makkum. Een kettingreactie kun je vergelijken
met Domino-day. Hierbij moeten miljoenen
dominosteentjes opeenvolgend in kettingvorm
omvallen. In Makkum worden de stenen ver-
vangen door willekeurige voorwerpen en ontstaat
er een spectaculaire kettingreactie. Alle voor-
werpen zijn mogelijk: rechtopstaande auto’s, surf-
planken, pallets, etalagepoppen, etcetera, etcetera.
Maar ook touwen die doorbranden en daardoor
iets loslaten of met water heel gecontroleerd een
actie uitvoeren, zoals het vullen van een vat of
ton op een wip die bij voldoende gewicht de wip
doet doorslaan. Ook kun je met touwen, katrollen
en inventiviteit acties van richting laten veranderen
of van niveau laten wisselen. Alles is mogelijk
als de ene actie maar een reactie tot gevolg heeft
die op zijn beurt de volgende reactie uitlokt.

Het parcours wordt opgedeeld in vakken. Je kunt
je als groep meedoen, zelf je thema bedenken en
aangeven hoeveel meter je nodig hebt. Doe
inspiratie op door de film ‘Der Lauf der Dinge’
te bekijken. Op ‘You Tube’ vind je deze film en
andere voorbeelden. Wie denkt alvast mee om deze
spectaculaire kettingreactie op 5 mei te laten
slagen? Het wereldrecord staat op 29 minuten en
45 seconden; kunnen wij het als Makkumers beter?
Dit is alvast een vooraankondiging. Houd de
Belboei en onze website www.koninginne-
vereniging.nl in de gaten voor meer informatie. 
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Adverteer in de Makkumer Belboei Ingezonden

Geachte heer Lutgendorf,

Met belangstelling heb ik uw bijdrage in deze
krant van afgelopen week gelezen. Behalve voor
de aandacht die u besteedde aan de website
Nijefurdkiest.nl, bedank ik u ook voor het levendig
houden van de discussie omtrent de herindeling.
Deze wordt naarmate de gemeenteraadsverkie-
zingen van november dichterbij komen, immers
alleen maar belangrijker. Dat u de argumenten
van de tegenstanders emotioneel noemt maar
tegelijk beweert dat u een oprechte volksvertegen-
woordiger bent, dat kan natuurlijk niet. Net als
Tweede Kamerlid Rendert Algra hebt ook u
blijkbaar weinig op met protesterende burgers
die geheel legitiem voor hun rechten opkomen.
Jammer ook dat uzelf in het artikel geen argument
noemt waarom Groot Sneek voor ons, de gewone
burger, zo noodzakelijk is. Daar in het beginselen-

programma van uw partij letterlijk staat dat de
PvdA kiest voor nabijheid van bestuur en de
bewijslast voor grootschaligheid ligt bij de voor-
standers, had het toch in de rede gelegen een
aantal overtuigende argumenten te noemen. Dat
u groot voorstander bent, begrijp ik. Maar wees
gewoon eerlijk en vertel de lezer dat u ambte-
naar in Nijefurd bent en in Groot Sneek straks
aanzienlijk meer verdient en dat u als fractie-
voorzitter van de PvdA en tevens ambtenaar in
hetzelfde gebied al geruime tijd met twee petten
rondloopt. Van de PvdA fractie in de Tweede
Kamer verwacht ik ook weinig, zij zweeft net
als de lokale PvdA ver boven de kiezer. Een
afstraffing straks als Nijefurd kiest, misschien
dat dan uw ogen open gaan

Klaas Jan Semplonius
Vietnam

Nijefurd kiest!

Met stijgende verwondering en verbazing over zo-
veel onkunde en onbegrip het volgende: Er is lef,
een ongekende arrogantie en een ontkenning van
de geschiedenis voor nodig om je tegenstanders
op de wijze te bejegenen zoals in bovenstaand
artikel gebeurt. De wijze waarop geeft inzicht en
duid op de kennis en kwaliteit van deze gemeente-
lijke volksvertegenwoordiger. Immers tegen-
standers zijn medestanders geweest en mede-
standers tegenstanders. Als het niet past zijn het
kennelijk tegenstanders die genivelleerd moeten
worden. Hierbij wordt de stelling gehanteerd van:
“wie niet voor me is, is tegen me”. De werkelijk-
heid is een stuk genuanceerder. 

Duidelijk is dat de heer Lutgendorff als fractie-
voorzitter van de PvdA in de raad van Wûnse-
radiel, zich hier beklaagt over de slimheid van de
tegenstanders. Dat zijn tegenstanders in staat zijn,
in tegenstelling tot de gemeentelijke overheid, de
bevolking wel te mobiliseren en in het openbaar
te argumenteren over dit onderwerp pleit voor de
tegenstanders.  

Daarbij zijn de leden van de gemeenteraad ken-
nelijk niet zeker van hun argumenten en gevoerde
procedure van besluitvorming en staat hun per-
soonlijke- en groepspositie (macht) op het spel.
Ze durven kennelijk hun argumenten, doelen en
proces van besluitvorming niet openbaar ter dis-
cussie te stellen. Vandaar het bagatelliseren van de
argumenten van de tegenstanders en persoonlijke
verdachtmakingen. Op het moment dat je de ander
belachelijk maakt en bagatelliseert, hoef jezelf
niet te argumenteren.

Natuurlijk krijgen de volksvertegenwoordigers
op grond van hun verkiezingsprogramma’s een
mandaat van de kiezers. Dat houdt niet in dat ze
blanco volmachten hebben gekregen en vier jaar
lang kunnen doen en laten wat hun goeddunkt
en hun stokpaartjes kunnen berijden, zeker niet
bij dit belangrijk onderwerp. Het is maar de
vraag of de huidige vertegenwoordigers bij het
zich verantwoorden voor hun gevoerd beleid
opnieuw een mandaat krijgen van de kiezers. 
De enquêtes en hoorzittingen maken een wettelijk
onderdeel uit van de procedure tot gemeentelijke
herindeling en zijn vermoedelijk door de gemeen-
ten als bedreigingen gezien en niet als mogelijk-
heden. Vandaar dat men de bevolking niet talrijker
heeft kunnen (en willen?) mobiliseren voor de
hoorzittingen. Dat de totale procedure van besluit-
vorming juridisch, intern en extern, wordt getoetst
lijkt mij niet meer dan normaal om daarmee de
zorgvuldigheid te waarborgen.

Het stoort me dat de discussies over herindeling
zich verlagen tot verdachtmakingen en verkettering
van de ander. Dit kan leiden tot verharding en
vergroting/verharding van de tegenstellingen.
Ik ben bepaald geen tegenstander van een gemeen-
telijke herindeling. Echter ik heb nog geen enkele
argument gehoord die de huidige omvang en
grootte rechtvaardigen. Deze herindeling is te
groot en te omvangrijk.

J.Appeldorn - Makkum
Ex lid, ex lid programcommissie 
en ex campagneleider 
Van de PvdA afdeling Wûnseradiel.

Reactie: “De oppositie heringedeeld” 

Arum – Peuterspeelzaal “Lyts Begjin” in Arum
heeft een financiële injectie van  500.- ontvan-
gen. Stichting tot Nut is door de Friesland Bank
in de gelegenheid gesteld om PSZ “Lyts Begjin”
financieel te ondersteunen. Hier is het bestuur

van de PSZ ontzettend blij me. Er vind op dit
moment een renovatie plaats op de peuterspeel-
zaal. Met dit extra geld kunnen er ook nog nieuwe
materialen voor de peuters aangeschaft worden.

Financiële gift van  500.- voor PSZ “Lyts Begjin”
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Ik wol begjinne wer Jan Lutgendorff eindige is,
want dér sprekt hy wiere wurden, ja, de diskusje
moat fierd wurde mei ûnderbouwing, arguminten
dér draait it om. Ik wol net sizze dat dy net oan-
droegen binne troch de ferskate riedsleden, mar
dat is ek bart troch de FNP riedsleden en ek
troch in twatal CDA riedsleden, selfs in PvdA
riedslid koe Jan net ûnder de tomme hâlde. Ek
fan Prowon hiene we dat ferwachte op grûn fan
it stânpunt fan harren leden. Diskusje is, prate en
lústerje nei de foars en tsjins. De ynsprekjûnen
binne net sa goed besocht, dat wie jammer.  Wat ik
jammer wie dat er in grutte delegaasje út Makkum,
net allinne dér, mar ek op oare plakken in swiere
stim yn it kapittel hie. Mar dat kaam de foar-
stimmers goed út, dus dér wurd net oer praat.
Dat foaral de minsken op dat stuit noch fan neat
wisten die ek net goed oan de mieningsfoarming.
Better hie it wist as men doe al in foar ûntwurp
hie, dan kin min al in wat better fundearre
miening foarmje. Dochs tink ik dat as we de
Makkumers net mei telle, de weachskaal nei de
néés útslacht.

It klop dat ik der sein ha dat as it net te kearen is,
ik [doe] tocht dat in grutte SWH wolris it bêste
wêze koe. Mar dan wol opdielt yn 3 seksjes en
der hear ik Jan net oer. Der komt by dat ik doe
net wist wat ik no wol wit, dat neame se tsjint-
wurdich ,,voortschreidend inzicht”. Mar  Jan hat
de ûndersyk stikken fan Prof Herwijer en
Postma net lêzen en as er dat wol dien hat net
oannimme wollen. Dat neame se ,,tunnelvisie”.
Lucy en Liskje ha altyd op grûn fan arguminten
mei jim diskuseare. Jammer dat jim doe net wat
better lústere ha, dan hiene jim boargemasters
net san plak op de hûd krigen fan de Keamer-
leden. Dat selts Bruin Slot in feech út de panne
krige, wie begrieplik. In man mei san bytsje
ferstân far de regio kin him net ynleve yn de
oanlevere problematyk. Ek hy net neitocht oer de
kommende weryndielings, beetje dom! Jan hat
wol gelyk, as er seit dat der samar tal ûnbekende

ferienings blykten te wêzen. Mar Jan, do wist ek
wol dat je wat kreatyf wêze moatte om je lûd
hearre te litten, oars lústerje se dochs net nei ús.
Wol apart dat allinne riedsleden ynsprekke
mochten dy foar wiene.

Geande it prosés binne wy mear en mear de
miening tadien dat it net wêze moat, san grutte
gemeente. De FNP kin ynstimme mei in moaiere
lytsere weryndieling, wer dan wol in goede plan-
foarming oan foarôf giet. In gemeente wer net
800 amtners troch ien doar moatte, in gemeente
dat noch in mienskip is, wer noch sprake is fan
bining mei ynoar. As ik de stimwizer ynful, kom
ik net iens sa fier fan de stânpunten ôf fan de PvdA,
mar dat is dan de folkspartij wer it fundemint is
,,De macht aan het Volk” en net ,,Ik bin Jan en
ik doch wat my goed liket.” Doe it inisjatyf naam
is foar de hânteken aksje, diene we dat om dat
jim de enkête ferdraait hiene, jim wit ek wol dat
jim dat wat kreatyf útlein ha. Dér koene we net
mei libje, dus dan self mar. Doe kaam de aap
nochris út de mouwe, mar wer net lústerje wolle
[tunnelvisie]. Soe it miskyn wêze dat tal rieds-
leden tinkt dat it folk te dom is om te oardielen
oer sokke saken. 

Bêste Jan as Fryslân oppatten wurd yn 4 dielen,
hast autome burokratyske mammoet gemeenten
wat is dan de posysje fan de provinsje Fryslân,
opdoeke mar? Do tinkst ek grut krekt sa as dyn
CDA kollega Rendert Algra. Mar in medalje hat
twa kanten, selfrefleksje, neitinke. De wrâld om
dy hinne is al wer op werom reis, grutte organi-
saasjes en bedriuwen bin it earst stroffele yn de
ressésje. Lit Fryslân, Fryslân bliuwe, as we sa troch
gean is Fryslân as gemeente straks te lyts. Ien goede
rie, net dingen oars útlizze as se binne, lústerje
nei dyn achterban, tink der om hjér oars wurd
Leenstra ek in bytsje boas op dy. En wa wit?

ing. Jeh Dykstra
foar.s FN.

Harksitting Snits

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Ingezonden

Geachte heer Lutgendorf

Ik las uw ingezonden brief  met aandacht en
verwondering. U verbaast  zich over het rijke
verenigingsleven in Nijefurd en Wunsradiel. Wist
u dat wij de toezegging hadden van de 2e Kamer
Commissie BZK  dat een ieder die een zienswijze
had ingediend mocht inspreken tijdens de hoor-
zitting? En wist u dat uw partij samen met haar
coalitiegenoten er voor gezorgd heeft dat dit ver-
boden werd? Ik heb gevraagd te mogen inspreken
als indiener van een zienswijze. Dat werd gewei-
gerd en daarom konden wij, insprekers, dus niet
anders  dan via  een vereniging inspreken. Wist u
overigens dat er volgens de wet al sprake is van
een vereniging als  minimaal  twee mensen  iets
met elkaar hebben en als zodanig  samenwerken.
Nee natuurlijk wist u dit niet, anders had u dit
punt niet aangeroerd. 

Ik sprak in  namens de vereniging US Stran, een
bestaande vereniging  Anderen  richtten speciaal
voor deze gelegenheid een vereniging op. Omdat
ze hun stem wilden laten horen. Kennelijk bestaat
voor uw  partij het individu niet meer en mag de
burger  alleen nog via verenigingen, plaatselijke
belangen e.d. hun mening naar voren brengen. Lijkt
dit model niet wat al te sterk op dat beroemde o
zo verguisde Oost-Europese bestuursmodel?   

In de Volkskrant van dit weekeinde schrijft een
hoogleraar het volgende; ‘in september vorig jaar
hebben de regeringspartijen, o.a. uw partij dus,
besloten duizenden burgers van hun gemeente-
raadsverkiezingen te beroven” Ik zou mij schamen
voorzitter te zijn van een partij die dat op haar
geweten heeft. 

Doede. C. Visser 
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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

Volleybal Dames Makkum-O.K.C 2-3
Makkum - Afgelopen vrijdagavond speelden de
dames van Makkum 1 tegen de dames van O.K.C.
O.K.C staat momenteel 1ste in de competitie en
Makkum bezet de 4de plaats. Na het verlies van
vorige week waren de dames deze week extra ge-
motiveerd om van de koploper puntjes te pakken,
de dames hadden er in ieder geval veel zin in. 

Vol goede moed begonnen de dames aan de 1e
set, maar ze kwamen niet goed in hun spel.
O.K.C was in het begin feller en hadden gelijk
een voorsprong. Door veel persoonlijke fouten
en rommelig spel aan de Makkumer zijde ging
deze set naar O.K.C. 

Ook in de 2e set kwam Makkum niet in hun spel
en ook deze set werd helaas verloren. Nu moest
er toch wat gaan gebeuren wilden de dames er
nog een mooie pot van maken. 

Eindelijk opgewarmd begonnen de dames aan
de 3e set, het aantal fouten werd minder en aan-
vallend begon Makkum als vanouds te spelen.
Dit resulteerde in een set overwinning. 

De 4e set behielden de dames hun concentratie
en dit resulteerde in goed aanvallend en verde-
digend werk. Ook deze set ging naar Makkum. 

Een gelijke stand 2-2, dus rally-point systeem
een vijfde set. De dames van Makkum deden erg
hun best maar het zat er helaas niet meer in, deze
set ging naar de tegenpartij. 

Al met al toch een mooie wedstrijd waar het
thuis spelende team trots op mag zijn. De eerst-
volgende competitie wedstrijd is zaterdag 27
februari uit tegen Vovesa.

AEGON Junior Schaatsspelen 
met Annamarie Thomas in Witmarsum
Witmarsum - In navolging van afgelopen seizoen,
waarin ruim 15.000 kinderen hebben geschaatst,
wordt ook dit jaar de samenwerking met de
ijsclubs en schaatsverenigingen in Nederland
gezocht. De AEGON Junior Schaatsspelen is een
project waarbij in samenwerking met de lokale
schaatsverenging of ijsclub een Art-Ice syntheti-
sche schaatsbaan wordt neergelegd. Van 17 tot
en met 21 februari zal deze aan de Pingjumer-
straat 4 in Witmarsum worden neergelegd, i.s.m.
de IJsverenigingen uit Wûnseradiel.

Tijdens de AEGON Junior Schaatsspelen in
Witmarsum worden de basisscholen uit de
gemeente Wûnseradiel uitgenodigd om schaats-
clinics te volgen. Op donderdag 17 februari zal
wethouder Sport Dhr. Sinnema samen met
Annamarie Thomas het startschot geven voor de
Spelen. De oud-wereldkampioene zal vervolgens
de gastlessen verzorgen voor de basisschool-
leerlingen. Op de andere dagen zullen trainers
van de ijsverenigingen de lessen geven.

De IJsverenigingen uit Wûnseradiel willen
zoveel mogelijk kinderen een kans geven hun
eigen schaatservaring op te doen. Hiervoor is vol-
op gelegenheid tijdens de vier dagen waarop er o.a.
sport- en spelactiviteiten worden gegeven en het
starten en remmen wordt aangeleerd. Ook vol-
wassenen zijn langs de baan van harte welkom.
De entree is vrij. Voor het totale programma zie
aegonjuniorschaatsspelen.nl.

De KNSB is in samenwerking met haar partners
– hoofdsponsor AEGON, PLUS en Art-Ice –
ervan overtuigd dat de AEGON Junior
Schaatsspelen een goede manier zijn om de jeugd
enthousiast te maken voor de schaatssport, waar-
door in de toekomst nieuwe talenten kunnen
opstaan die in de voetsporen zullen treden van
Sven Kramer en Ireen Wüst. Ook past het project
perfect bij de vraag naar voorbeelden van
beweegactiviteiten ten behoeve van een gezonde
leefstijl.

De ‘Coop Keukenrollenactie’ ten bate van World Servants

Wûnseradiel – Na diverse succesvolle acties in
de maanden november en december is het tijd
om de volgende actie voor World Servants aan
te kondigen, namelijk de ‘Coop Keukenrollen-
actie’! Geertina Nota en Jildau v.d. Berg komen
vanaf 10 februari langs de deuren van de dorpen

in Wûnseradiel om keukenrollen te verkopen,
waarvan de opbrengst naar ontwikkelingsorga-
nisatie World Servants gaat. Uw bijdrage wordt
onder andere gebruikt voor de bouw- en uitvoe-
ringskosten van projecten in Tanzania en
Ecuador, waar de deelnemers zelf ook als vrij-
willigers zullen meebouwen aan woningen,
klaslokalen en een eetzaal.
Wilt u ook bijdragen aan een betere toekomst
voor de kinderen in Tanzania en Ecuador? Zet
dan een dikke streep door de keukenrollen die al
op uw boodschappenlijstje stonden en houd uw
voordeur in de gaten!

Meer informatie over de ‘Coop Keukenrollen-
actie” en eerdere acties kunt u vinden op onze
website: www.worldservantswunseradiel.weg-log.nl
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

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

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

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

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen weekend werden de
Friese Kampioenschappen-Dressuur verreden
in Sneek. Hiervoor hadden Sabien Mollema en
Wietske Visser zich geselecteerd en kwamen
vrijdag 5 februari aan de start. Als eerste mocht
Sabien haar Zharr Royal zadelen om uit te komen
in de klasse L2. Een mooie proef, score door de
hoofdjury 190 punten en 2e jury 184 punten,
totaalscore van 62,33% - goed voor een 7e plaats
in het eindklassement. Na de L2 werd de strijd
gestreden in de klasse M1, hierbij zadelde
Wietske haar Sylke. Ook een nette proef, score
door de hoofdjury 178 punten en de 2e jury 170
punten, een totaalscore van 58 % - goed voor
een 12e plaats in het eindklassement.

Zondag 7 februari was er een dressuurwedstrijd
in Cornwerd, voor de Waardruiters op eigen
terrein. In de klasse B-dressuur kwam Marian
Bouma met Leo aan de start, 180 punten. In de
L1-dressuur startten Marieke Lombaard met
Dwight, een goede proef, 191 punten en een 2e
prijs en Lotte Nefkens met Rika van Ameland,
180 punten. In de L2-dressuur kwam Pauline
Wielsma met liefst 2 paarden aan de start, eerst
met Mindert van de Terpen, mooie proef, 192
punten en een 4e prijs en later met Hiskelien
van Blessum, 180 punten. Ook in de L2 startte
Jacob van der Heide met Amourette, een mooie
proef, 197 punten en een 2e prijs. Wietske Visser
kwam met Sylke in de klasse M1-dressuur uit,
187 punten en een 1e prijs. En als laatste startte
Lotte Nefkens haar tweede paard in de klasse
M2-dressuur, een nette proef, 190 punten en een
2e prijs.

PSV de Halsbânruters
Pingjum - Zondag 7 februari werd er in
Cornwerd een dressuurwedstrijd gehouden voor
paarden. In de klasse Z2 ging de 1e prijs naar
Juliën Beersma met Valentina met 201 punten
goed voor 2 winstpunten. In de klasse L1 kwam
Amanda Tulen uit met Aurora. Zij won de 3e
prijs met 183 punten voor de 1e keer in deze
klasse. Sanna van der Heide kwam vandaag ook
voor de eerste keer in een nieuwe klasse uit en
startte Minke van der Blokken in de M2, en
reed een winstpunt met 183 punten

Zware Jongens op radio en TV

Makkum - Fokko Dam en Arie Kuipers zijn de
komende dagen regelmatig te horen en te zien
op radio en TV met hun nieuwe single: “De
Poes van tante Loes” 
- Woensdag 10 februari 15.30 uur
Live bij Noardewyn – Omrop Fryslân Radio
Tussen 16.00 uur en 18:00 u op het digitale
kanaal van Sterren.nl (TV)
- Vrijdag 12 februari tussen 15.00 en 18.00 uur.
Live bij omroep Brabant TV:
- Zaterdag/Zondag 13/14 februari
Hart voor Muziek - GPTV
Voor Sterren.nl en Omroep Brabant heeft u een
digitaal kastje nodig.
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TE KKOOP

Lieuwkemastraat 38
MAKKUM

Keurige woning 
met royale uibouw,

berging en tuin 
op het zuiden.

Vraagprijs:
 149.500,00 k.k.

Colofon
Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 13 februari
Makkum 1 - Bolswardia 1  14.30 uur
ONS Sneek 3 - Makkum 2     12.30 uur
Makkum 3  - Balk 3        12.45 uur
Oudehaske 5  - Makkum 4      14.30 uur
Oosterlittens B1 - Makkum B1     10.00 uur
Workum C1     - Makkum C1   11.00 uur
Makkum C2     - SDS C2        10.30 uur

NeVoBo
vrijdag 12 februari
20.30 uur 
Makkum 3 DS 3 – VC Bolsward 4 DS 4
20.30 uur 
Makkum 2 HS 2 – COVOS 6 HS 6

Lezing 
“Recenseren kun je leren”
Makkum -  Op dinsdag 2 maart in de biblio-
theek is er een lezing door de heer Egbert
Spiekstra (neerlandicus) getiteld: Recenseren
kun je leren! Hij legt uit waarom het ene boek je
wel aanspreekt en het andere niet aan de hand
van het boek “Het Diner” van Herman Koch.
Heb je interesse? Iedereen is van harte welkom.
We beginnen om 19.30 uur en de entree is 5 euro.

Sporthal
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Huishoudbeurs/RAI Amsterdam Musical Mamma Mia/Leeuwarden

Donderdag 18 februari 2010 Woensdag 21 april 2010
Incl. entree  31,00 p.p. Incl. entree  75,00 p.p.

Nog maar enkele kaarten 
beschikbaar!

Info:0515 - 23 22 22 info@taxivanderbles.nl
0514 - 52 30 74 info@koudumtours.nl

W W W . T A X I V A N D E R B L E S . N L
W W W . K O U D U M T O U R S . N L

Ruime t.v. hoek meubel, tel. 06-14974599 
na 18.00 uur

Weinig gebruikte Zonnehemel ‘Alisun’, 
tel. 06-36275896

Apollo printer en scanner, tel. 0515-231701

Vorige week donderdagmiddag sleutelbos, tel.
0515-231648

Met spoed tijdelijke woonruimte voor gezin met
drie kinderen voor de duur van 2 à 3 weken
vanaf 12 februari, tel. 0515-233999 of mail
info@kmy.nl

Zanger voor jongens band (punk rock enz.) tussen
de 14 - 16 jaar, e-mail: jassielassie@wanadoo.nl

Wie heeft mijn zwarte Jack and Jones mee-
genomen uit Skippers op zaterdag 6 Februari?
In de jaszakken zaten zwarte wanten. Bel: 06-
29349919 of hang hem zaterdag weer terug in
Skippers. Bij voorbaat dank, Michel Nauta

Batavus jongens fiets 24 inch model snake, bij
Venema Voorstraat 7, tel. 0515 - 231484

1 paar wanten kleur rood, bij Venema Voorstraat 7,
tel. 0515 - 231484

Kinderfiets (meisje, kleur oranje groen) bij, S. de
Boer Lieuwkemastraat 18, tel. 0515-233616

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

VERLOREN

VERMIST

Deze actie geldt tot 31 maart 2010

Wij zijn gesloten van
vrijdag 19- t/m vrijdag 26 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

Brouwerssteeg 7 - Makkum

AANGEBODEN

GEZOCHT

GEVONDEN
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