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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1350 - 4 augustus 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Vrijwillige veiling: luxe, vrijst. Vissersvilla (recreatie) met 
steiger en zicht op IJsselmeer, vergroot terras O + Z, 

extra tuin Z, incl. inventaris, 655 m² eigen grond.
Inzetprijs € 320.000,- k.k.

Makkum, Zwanenbalg 11

Ook de drukker mag genieten van een korte 
vakantie, van vrijdag 20- t.e.m. zondag 29 
augustus is de drukkerij gesloten. De Makkumer 
Belboei verschijnt niet in week 34, dus ontvangt 

u geen krant op woensdag 25 augustus 2010. Deze 
mededeling is van belang met name voor adver-
tentie plaatsingen. Heeft u een advertentie of  ander 
belangrijk nieuws, laat ons dit vroegtijdig weten.

Mededeling

Muzikaal tournee Noord Nederlands Jeugd Orkest

Makkum – Gezellig dat het vorige week donderdag-
avond was in hartje Makkum. De zomertournee 
van het Noord Nederlands Jeugd Orkest vindt dit 
jaar plaats op twee zeilschepen die verschillende 
plaatsen aandoen en ’s avonds gratis concerten geven. 
Voor Makkum stond het Belboei concert op het pro-
gramma. Aanvankelijk zou men vanaf de klippers 
in de haven het concert presenteren, maar de te harde 
wind deed het concert verplaatsen naar het Plein. 
Hier vormden de terrasjes een mooi decor tijdens 
het muzikale evenement. Het talrijke publiek 
-w.o. veel vakantiegangers- hebben volop genoten 
van veel zomerse, swingende en herkenbare muziek 
tijdens het anderhalf uur durende concert. Vrijdag-
morgen zijn de klippers uitgevaren op weg naar 
Terschelling, Vlieland om vervolgens  terug te keren 
naar Harlingen.

Het NNJO is een symfonisch blaasorkest voor 
ambitieuze musici in de leeftijd van 16 tot 30 
jaar. De leden komen uit de vier noordelijke 
provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel. Het is een nieuw opgericht en 
regionaal jeugdorkest bestaande uit tachtig 
talentvolle en enthousiaste musici. Het orkest is 
samengesteld na een aantal theateraudities in 
het najaar van 2008 en opgericht in de Ooster-
poort in Groningen. De doelstelling is om op een 
hoog muzikaal niveau te presenteren en een 
positieve bijdrage te leveren aan de culturele 
ontwikkeling in Noord Nederland. Onder inspi-
rerende leiding van chef-dirigent Wout Eshuis 
wordt er maandelijks gewerkt aan grote, niet 
alledaagse muziekcomposities. Voor meer infor-
matie: www.nnjo.nl  
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Kerkdiensten   
zondag 8 augustus    
        
Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                         

R.K. kerk   
9.30 uur Parochievoorganger                                 

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

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

Recreatiedienst Holle Poarte aanvang 9.30 uur ingang piramide, 
Dhr. G. Hiemstra, m.m.v. R.J. Postma, zang
             
                                     

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk R.J. Meijering, Wjukclach 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                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

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

Info Familieberichten

Jelle Kuipers
* 25 oktober 1956        26 juli 2010

Behouden vaart ’Atta’

We zullen je missen pa.

Wendy en Michiel
Harold en Zwanetta

Het afscheid van Jelle
heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Wendy Kuipers
Friezenburg 84

8702 AB Bolsward

Het anker is gelicht
 

Jelle Kuipers
 
Wij wensen de kinderen veel sterkte toe
 

Sake en Anneke 
Remco
Marije

 
Schraard,  26 juli 2010







-



‛





Verhuisd  
Ik heb fijne jaren gehad, maar na 33 jaar heb 
ik Makkum verlaten. Bedankt voor alles! 
Ik woon nu:.
P.A. Bruinsmastraat 28a  
8701 CP Bolsward. 
vr.groetend Margreet Jans

Hiep Hiep Hoera! 
mijn beppe wordt op 
6 augustus 80 jaar

xxxjes Jari
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Agenda

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zomervla, 1 liter..................................................1.59

Versunie Gesneden Jong Belegen Kaas, 150 gram...........1.69

Ardenner Boterhamworst........per pakje 25 cent korting

Bugles Nacho Cheese, zak 120 gram.........................99 cent

Everyday Colaflesjes snoep, zak 250 gram................89 cent

Sperziebonen, kilo.............................................................1.49

Nieuwe oogst Eigenheimers / Borgers, zak 3 kilo.....voor 3.49

Aanbiedingen geldig van do. 5/8 t.e.m. wo. 11/8

Profiteer van 5 t/m 7 augustus
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram 5,99
Varkensvleesvoordeel

Filetlapjes diverse soorten
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarencombi
100 gram Gebraden Kipfilet +
100 gram Palingworst                     samen    2,49
Maaltijd van de week

Gehakt in ketjap
+ gratis witte rijst 3,95
Specialiteit van de week

Filet Tomateiro
100 gram 1,45

per portie

woensdag  4 augustus
Makkum – Centrum dorp van 18.00 – 21.00 uur 
braderie en gezelligheidsmarkt 
met kinderrommelmarkt

Makkum – Strandbibliotheek  14.00 uur 
vanaf 6 jaar knutselen met schelpen

vrijdag 6 augustus
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

zondag 8 augustus
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
van 10.00-17.00 uur Braderie omgeving van de 
receptie

Makkum – Strandbibliotheek 14.00 uur 
vanaf 4 jaar, voorlezen Kleine Kangoeroe.

woensdag 11 augustus
Makkum – Strandbibliotheek 14.00 uur 
vanaf 8 jaar, De Zee; er gebeuren heel veel dingen 
in de zee, Pleunie vertelt hierover en daarna gaan 
we er over schilderen

donderdag 12 augustus 
Makkum – vanaf 18.30 uur Eigooien op de Markt 
te Makkum.

zaterdag 14 augustus
Workum – Wandelexcursie op de Warkumer-
waard aanvang 9.30 uur. Kosten: deelname voor 
leden van It Fryske Gea is gratis. Opgave via het 
kantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-381448

Makkum – stichting 'De Betûfte Bal' Grote-
Jubileum-partij. Kaatsveld 'De Seize' te Makkum. 
Aanvang 11.00 uur

zondag 15 augustus
Makkum – Literêre Ferhalen Rûte start 11.00 uur 
bij de Strandbibliotheek
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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                  

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

A F H A A L M E N U
voor  AUGUSTUS
 Gebakken kip
 in zoetzure saus
 Babi Pangang
 Mini loempia's
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Uitbreiding bezoekerscentrum 
Kazemattenmuseum aanbesteed

In expositie loop je als het ware door hersenen heen
Tentoonstelling ‘Gebruik je hersens!’ nu in Antonius Ziekenhuis Sneek

Wandelexcursie op de Warkumerwaard

Kornwerderzand - In het jaar, dat het 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand 25 jaar 
bestaat, kan worden begonnen, met de al zo lang 
begeerde uitbreiding van haar bezoekerscentrum. 
De uitbreiding behelst in hoofdzaak de aanbouw 
van een filmzaal van ca. 70 m2; de mogelijkheid 
om de filmzaal en het restaurantgedeelte van 
elkaar te scheiden en enkele verdere aanpassingen. 
De aanbesteding vond plaats op 15 juli ten kantore 
van Tekenburo W. Ligthart in Wommels. 4 Aan-
nemers uit de regio waren uitgenodigd om in te 
schrijven voor de aanbesteding, het werk werd 
gegund aan Aannemersbedrijf Nieuwenhuis & 
Bouma B.V. te Pingjum. Om het museumbezoek 
zo weinig mogelijk te verstoren, wordt met het 
werk aangevangen op 27 september en dient te 
worden opgeleverd  voor Sinterklaas: uiterlijk 
op 3 december a.s.

Het Kazemattenmuseum investeert dit jaar ca. 
€ 210.000,-, waarvan het grootste deel voor de 
verbouwing, maar ook is inmiddels een Audio-
tour in 3 talen vervaardigd en met veel succes in 

bedrijf gesteld en worden er nieuwe DVD’s uit-
gebracht. Het grootste deel van dit bedrag is door 
een groot aantal sponsoren beschikbaar gesteld. 
Het museum draagt het eervolle predikaat 
“Geregistreerd Museum”, maar om de 5 jaar dient 
het museum aan te tonen dat het deze classificatie 
nog steeds waardig is. Onlangs werd bericht 
ontvangen van de Nederlandse Museumvereniging, 
dat alles in orde is bevonden en dat weer voor 5 
jaar het waarmerk “Geregistreerd Museum” mag 
worden gevoerd. 

Met het bezoekersaantal gaat het erg goed dit 
jaar: zo’n kleine 9.000 bezoekers passeerden 
inmiddels gedurende dit seizoen de kassa’s. IJs 
en weder dienende, zou de 10.000e bezoeker dus 
in de loop van augustus mogen worden verwacht. 
Ruim een maand eerder dan vorig jaar. Onder 
deze bezoekers bevonden zich onder andere 250 
militairen van de 44e Gemechaniseerde Brigade 
Pantserinfanterie, Regiment “Johan Willem 
Friso” uit Havelte, die op 1 juli het museum met 
een bezoek vereerden.

Sneek - Hersens zijn heel bijzonder. Vandaar dat 
er over dit onderwerp een speciaal rondreizende 
tentoonstelling is samengesteld. Sinds 29 augustus 
is ‘Gebruik je hersens!’ te bewonderen in het 
Antonius Ziekenhuis in Sneek. Margriet Lingsma, 
expositiecoördinator van het ziekenhuis: “In de 
expositie loop je als het ware door hersenen heen, 
en leer je door middel van interactieve spelletjes 
meer over het bijzondere van hersenen. Dat maakt 
deze expositie ontzettend geschikt voor (groot)
ouders en hun (klein)kinderen. Komen dus!” 
Margriet Lingsma is blij nu ze deze tentoonstel-
ling naar Sneek heeft weten te krijgen. “Voordat 
‘Gebruik je hersens!’ neerstreek in Sneek was de 
expositie te bewonderen in diverse andere zieken-
huizen, helaas allemaal buiten Friesland. Nu dus 
wel, en dan ook nog eens in Sneek. Margriet 
Lingsma over het onderwerp: “Hersenen zijn zo 
bijzonder. Ze maken dat je niet alleen kunt denken, 
maar bijvoorbeeld ook kunt lopen, horen, zien, 

praten en voelen. In de tentoonstelling ‘gebruik 
je hersens!’ ontdek je hoe hersenen ontwikkelen 
en verouderen, maar ook welke ziekten deze 
processen verstoren of versnellen.” De tentoon-
stelling duurt tot 31 oktober 2010 en is gratis te 
bezoeken (Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 
Sneek). 

Achtergrond
‘Gebruik je hersens!’ is tot stand gekomen door 
een nauwe samenwerking tussen NWO (Nederlandse 
Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek), 
ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezond-
heidsonderzoek en zorginnovatie), stichting Bio-
Wetenschappen en Maatschappij (BWM), het 
Leids Universitair Medisch Centrum, Hersen-
stichting Nederland en museum Naturalis. De 
expositie is de start van meer gezamenlijke 
publieksvoorlichting over wetenschappelijk 
onderzoek.

Workum –De Warkumerwaard is een natuurgebied 
aan de IJsselmeerkust bij Workum. Duizenden 
vogels zoeken deze kust op om te broeden, voedsel 
te zoeken, te rusten en te overwinteren. Op zater-
dag 14 augustus kunnen belangstellenden onder 
leiding van een gids van It Fryske Gea de Warkumer-
waard verkennen. De excursie start om 9.30 uur 
en duurt ongeveer anderhalf uur. Opgave voor de 
excursie kan tot vrijdag 13 augustus 12.30 uur via 
het kantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-381448. 
Deelname voor leden van It Fryske Gea is gratis.

Enorme aantallen vogels
In alle jaargetijden valt er in de Warkumer-
bûtenwaard van vogels te genieten. In de broed-
tijd gaat het om grote aantallen kokmeeuwen en 

visdiefjes, maar ook de kluut, de bontbekplevier 
en de geelpootmeeuw vinden hier een plekje, 
Buiten de broedtijd zijn het vooral de steltlopers 
die zich doen gelden: grutto’s, wulpen, kemphanen 
en goudplevieren. In kleinere aantallen zijn 
groenpootruiters, zwarte ruiters, watersnippen 
en oeverlopers vertegenwoordigt. Lang het 
IJsselmeer liggen zeven schelpenbanken met 
daartussen ondiepten, die zo nu en dan droog 
vallen. Langs de banken is de plantenwereld 
zeer bijzonder. Hoogopgaande kruiden als heen 
of zeebies, harig wilgenroosje, grote- en kleine 
watereppe en op sommige plaatsen grote zuring-
soorten, vooral krulzuring en kluwenzuring zijn 
hier te vinden. Kortom, de Warkumerwaard is de 
moeite waard!
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Dringend (tijdelijke) gastgezinnen gezocht

(eigen foto)(eigen foto)

Makkum - Voor jongeren uit verschillende landen 
is scholieren uitwisselingsorganisatie AFS dringend 
op zoek naar (tijdelijke) gastgezinnen. Zo wachten 
Karina uit Mexico, Davide en Silvia uit Italië, 
Dogac uit Turkije en Christophe uit Canada op 
bericht over hun gastgezin. Gastgezin worden, 
kan voor een schooljaar of voor drie maanden 
als welkomstgezin. Zo’n tijdelijk gastgezin biedt 
volgens AFS een goede start. Als de jongeren 
eenmaal naar de middelbare school gaan, zoekt de 
organisatie via school een gezin voor de rest van 
het schooljaar. AFS vraagt van gezinnen gastvrij-
heid en dezelfde behandeling als andere kinderen 
in huis (zouden) krijgen. Belangstellenden door-
lopen een kennismakingsprocedure inclusief o.a. 
huisbezoek door een vrijwilliger en de aanvraag 
van een Verklaring Omtrent Gedrag. AFS biedt 
gastgezinnen en scholieren begeleiding vooraf 
en tijdens de uitwisseling en evaluatie achteraf. 

AFS-vrijwilligers zijn bij het vertrek en de aan-
komst van de scholieren en organiseren allerlei 
activiteiten tijdens de uitwisseling. Regionaal 
zijn dat onder meer allerlei culturele en sportieve 
uitstapjes, Sinterklaasvieringen en barbecues. 

Landelijk zijn er het oriëntatiekamp (met basis-
cursus over taal en cultuur) en stedentrips naar 
Antwerpen en Berlijn, inclusief excursie naar 
voormalig concentratiekamp Sachsenhausen. De 
vrijwilligers willen de uitwisselingsscholieren 
blijven voorlichten over de Tweede Wereldoorlog. 
AFS (the American Field Service) is ontstaan als 
vrijwillige ambulancedienst in beide wereldoor-
logen. De Amerikaanse vrijwilligers wilden zich 
daarna blijvend inzetten voor de wereldvrede 
door jongerenuitwisselingen te organiseren. Nu 
is AFS actief in meer dan 60 landen (ook in 
jonge naties als Servië en Kroatië) en gaan 
wereldwijd elk jaar meer dan 13.000 jongeren 
via AFS op uitwisseling om een andere taal en 
cultuur te leren kennen. 

Meer dan zeventig jonge mensen komen daar-
voor eind augustus naar Nederland. AFS wil hen 
een warm welkom bieden op Schiphol samen 
met hun gastgezinnen. Zo kort voor aankomst is 
AFS ook erg dankbaar voor een mogelijk aan-
bod van tijdelijke opvang. Voor meer informatie: 
www.afs.nl, of neem contact op via info@afs.nl, 
of via tel. 0297 - 21 40 76. 

Sipke Draisma benoemd tot nieuwe katholieke 
pastor voor de parochies in Noordwest Friesland

Makkum - De bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden heeft besloten om drs. Sipke Draisma 
per 15 november 2010 te benoemen tot pastoraal 
werker in de parochies van Harlingen, Franeker, 
Sint Annaparochie, Dronrijp, Vlieland en Ter-
schelling. Hij wordt daarmee de opvolger van 
pastor Nellie Sluis die benoemd is tot pastoraal 
werker in Noord-Groningen.  Zij zal op zondag 
7 november afscheid nemen in Harlingen.

Pastor Sipke Draisma (52) is sinds 1999 pastoraal 
werker in de samenwerkende parochies De 
Viersprong (Workum, Makkum, Witmarsum en 
Bolsward). Voordat pastor Draisma de overgang 
naar het basispastoraat maakte, heeft hij jaren-
lang bij de KRO-radio gewerkt als presentator,  
verslaggever en redacteur. Daarnaast is pastor 
Draisma ook leken-dominicaan, is hij reisleider 
bij Romereizen en columnist bij het Friesch 
Dagblad. Hij woont in Bolsward. 
 
In de samenwerkende parochies van Noordwest 
Friesland, “Eén in Vieren”, is zijn komst met 
enthousiasme ontvangen. Pastor Sipke Draisma 
zal worden gepresenteerd in een gezamenlijke 
viering op zondagmiddag 14 november en hij zal 
vanaf dan samen met pastoor Marco Conijn het 
pastoraat in de parochies Harlingen, Franeker, 
Sint Annaparochie, Dronrijp, Terschelling en 
Vlieland gaan verzorgen. Beide pastores hebben 
aangegeven naar deze samenwerking uit te zien. 

(eigen foto)(eigen foto)
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Kalkovens 13 0515 23 16 91
8754 GP Makkum 06 134 165 92

 In- en verkoop van auto’s 

 Reparatie en onderhoud 

 Apk (klaar) 

 Ruitreparatie en vervanging 

 Banden en velgen 

 Grote- kleine- en zomerbeurt

 Verkoop van nieuwe 

 en gebruikte onderdelen

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 7 augustus wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging 
Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hier-
mee wordt ’s morgens 9.00 uur gestart. Het verzoek 
is om het papier goed gebundeld of in dozen aan de 
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaal-containers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Poëzieavond luisteren naar 
gedichten in strandbibliotheek
Makkum - Luister naar gedichten, verhalen en 
accordeonmuziek bij zonsondergang op het strand. 
Met medewerking van o.a.:Frâns Faber, Tsjêbbe 
Hettinga, Meindert Bylsma, Janke Zijlstra Nicolai, 
Jan van der Laan, David Visser. Welkom in Strand-
bibliotheek Makkum op donderdag 12 augustus om 
20.00 uur. Entree vrij. Meer informatie zie: www.
strandbibliotheekmakkum.nl

Cursus Leren masseren
 
Sneek - Op donderdagavond 2 september as. start 
Thuishotel de cursus Leren masseren. Masseren is 
zo oud als de mensheid zelf en iedereen kan het leren. 
Een massage kan een positieve invloed hebben op 
de gezondheid. Huid en spieren worden soepel en 
ontspannen en de doorbloeding wordt gestimuleerd. 
De cursus is voor mensen die op verantwoorde 
wijze een ontspanningsmassage willen leren geven. 
Tijdens de bijeenkomst ondergaat iedere cursist een 
half uur massage en geeft iedere cursist een half uur 
massage. Zo ervaart u zelf hoe de nieuw aangeleerde 
technieken voelen en kunt u de grepen oefenen op uw 
medecursist. Tijdens de massage wordt aandacht 
besteed aan de houding, met name voor degene die de 
massage geeft. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten 
van 1,5 uur en start ’s avonds om 20.00 uur. Iedere 
bijeen komst bestaat uit een half uur theorie en een uur 
praktijk. Opgave kan zowel individueel als samen met 
een partner. De massage die aangeleerd wordt is niet 
bedoeld om klachten te behandelen. Voor informatie 
en aanmelding kunt u bellen met Thuishotel, tel. 
0515-4612 34, of mailen: info@thuishotel.nl of 
neem een kijkje op onze website www.thuishotel.nl
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Wûnseradiel draagt oud materieel over aan Aldfaers Erf

* De foto is gemaakt door Jildou Grovenstein-Piersma, dochter van de burgemeester, op het moment 
dat de grote truck van Anema & Zn. uit Arum, het terrein van de gemeentewerf in Witmarsum verlaat 
en het transport van de wals en de tonnenkar begint door het oprijden van de rondweg van Witmarsum, 
op weg nar Allingawier.

Witmarsum – Met de herindeling van de 5 zuid-
westhoek gemeenten in het vooruitzicht. Is voor 
de gemeente Wûnseradiel aanleiding om maar eens 
flink op te ruimen. Zoals wij al eerder berichten 
heeft de gemeente heeft nog een oude dieselwals 
‘Haye’ waar vroeger de asfaltwegen mee werden 
gewalst. Ook werden met deze wals de kaatsvelden 
geëgaliseerd. Vele ouderen onder de lezers zullen 
zich nog machinist Haye Kooyenga herinneren. 
Verder stond op de Potstal ook nog een oude ton-

netjeswagen. Hiermee werd in vroeger tijd de 
tonnen met fecaliën uit de “hûskes” naar het vuil-
stort gebracht. Dit oude materieel heeft onder-
tussen een plekje gekregen op Aldfaers Erf te 
Allingawier. Burgemeester Piersma van Wûnse-
radiel heeft het oude materiaal overgedragen aan 
de heer F. Schakel, directeur van de Stichting 
Aldfaers Erf. Aldfaers Erf is een unieke museum-
route door het landschap van zuidwest Fryslân in 
de driehoek Bolsward, Makkum, Workum. 

(eigen foto)(eigen foto)

Plaatselijk Belang Makkum in gesprek met Fries Trading

Makkum - Onlangs heeft het bestuur van 
Plaatselijk Belang Makkum een gesprek gehad 
met de eigenaar van het oude winkelpand waar 
voorheen Kooistra’s Supermarkt in was gevestigd. 
In dit gesprek heeft het bestuur haar zorg geuit 
m.b.t. de staat van onderhoud van dit winkel-
pand. Het pand dat gelegen is aan de Ds. L. 
Touwenlaan / Bleekstraat staat al weer enige 
jaren leeg. Voorlopig heeft de eigenaar Fries 
Trading  te Sneek nog geen bestemming voor het 

winkelpand en staat het te koop. Fries Trading 
gaf in het gesprek aan dat gezien de moeilijke 
situatie waarin de markt van vastgoed zich 
momenteel verkeerd er geen verdere investeringen 
(lees onderhoud) zijn te verwachten aan het pand. 
Hier had Plaatselijk Belang Makkum wel op 
gehoopt en ingezet. Deze ooit zo bedrijvige 
locatie in Makkum dreigt tot “rotte kies” te gaan 
verworden als de eigenaar niet tot (klein) onder-
houd over wil of kan gaan.

(eigen foto)(eigen foto)
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

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

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

Michiel Scheepvaart koning senioren v.f. Wergea

* v.l.n.r. Hyltje Bosma, Michiel Scheepvaart (koning) en Hans Wassenaar
(foto: Lijkle Spijksma)(foto: Lijkle Spijksma)

Wergea - In Wergea is zondag Michiel Scheepvaart 
uit Makkum met 9 stemmen tot koning gekozen 
tijdens de senioren vrije formatie-wedstrijd. Zijn 
maten Hans Wassenaar (Tzummarum) en Hyltje 
Bosma (Makkum) kregen respectievelijk 6 en 3 
stemmen. Het partuur Michiel Scheepvaart c.s. 
won met 5-4 6-4 de finale van Jan Brandt Wiersma 
(Grou), Hillebrand Visser (Makkum) en Jouke Bosje 

(Baaium). Dit laatste partuur staat a.s. woensdag 
op de PC. De eerste halve finale werd beslist op 
5-5 6-6 voor Jan Brandt Wiersma c.s. waardoor 
Robert Rina (Arum), Sip-Jan Bos (Anjum) en 
Rudolf Soepboer (Holwerd) een derde prijs in 
ontvangst konden nemen, evenals Arnold Zijlstra 
(Tzummarum), René Adema (Balk) en Thomas 
van Zuiden (Tjerkwerd).

53e Brunia kaatspartij te Exmorra

Carcosmetics Piersma-Partij

Exmorra - Zaterdag 3 juli jl. werd de 53 ste 
Brunia-partij verkaatst. Aan deze sen. heren 
wedstrijd mogen leden van de k.v. Exmorra en 
k.v. Bolsward deelnemen. Misschien waren de 
slechte weersverwachtingen (regen en onweer) 
of kaatspartijen elders oorzaak van een matige (7 
partuur) deelname aan deze toch wel historisch 
te noemen partij. 

In de 1 ste omloop wisten Gerard Brunia cs tegen 
Hendry Steigenga cs in een spannende partij een 
aanvankelijke achterstand ongedaan te maken en 
de partij met 4-5 4-6 te winnen Het partuur Bauke 
Buma cs klopte het partuur Eelke Brunia met 5-2 
6-0. Partuut Gijsbert Knol cs zette simpel het 
partuur van Leon Bekema opzij 5-1 6-0. In de 2e 
omloop rekenden Buma cs vrij eenvoudig af met 
het partuur van Theo v.d. Veen cs, dat met een 
staand nr. in de 2e omloop was gekomen. De 

parturen van Gerard Brunia cs en Gijsbert Knol cs 
daarentegen trokken alles uit de kast en kaatsten 
een enerverende en spannende partij. Met een 
bovenslag en een aantal missers van de tegenpar-
tij wisten Brunia cs het laatste eerst eenvoudig te 
bemachtigen 5-5 6-0. In de finale tussen Bauke 
Buma cs en Gerard Brunia cs lieten de eersten met 
name aan de opslach nogal eens een steekje vallen. 
Terwijl de laatsten aan de opslag, in het perk en 
in het tussenspel met veel inzet en bijna foutloos 
kaatsten. Daardoor werd er gewonnen met 5-1 6-2. 

De prijzen, bestaande uit waardebonnen, a.g.d. 
Smederij M. Brunia werden als volgt verdeeld.
1e prijs;  Gerard Brunia (koning), Marco Lemstra 
 en Filippus Hamstra. 

2e prijs;  Bauke Buma, Gerrit Feenstra 
 en Pieter Gietema.

Exmorra - Zaterdag 3 juli jl werd de Piersma 
partij verkaatst. Dames en meisjes leden van kv 
Exmorra en kv Bolsward kunnen hier aan mee-
doen. Helaas liet de deelname te wensen over. 
Slechts 6 kaatsters hadden zich opgegeven. Er werd 
daarom gekaatst in een poule. In de 1e wedstrijd 
had het partuur van Grietje Steigenga/Trushna 
Feenstra geen enkele moeite met het partuur 
Petra Hannema/Sieuwke v.d. Velde. De laatsten 
herstelden zich in de 2e partij tegen Klaaske 

Feenstra/Sylvia Oppedyk, en wonnen in en 
spannende partij met 5-4- 6-0. In de 3e partij 
kaatsten Grietje en Trushna weer uitstekend en 
wisten ook deze partij redelijk eenvoudig naar 
zich toe te trekken. 5-2 6-0. En werden hiermee 
winnaar van de 1e prijs, bestaande uit een levens-
middelenpakket a.g.d. Carcosmetics R. Piersma.

Uitslag; 
1e prijs Grietje Steigenga, Trushna Feenstra. 
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Federatiepartij Welpen, Pupillen en Schooljeugd

* Winnaars federatiepartij welpen, pupillen en schooljeugd

Zurich - Zaterdag 31 juli jl. werd de federatie-
partij voor Welpen, Pupillen en Schooljeugd in 
Zurich gekaatst. Het weer was en beetje druilerig, 
maar de temperatuur was goed. De wedstrijd 
verliep in goede sfeer en om half vier werden de 
prijzen uitgereikt.

Uitslagen Welpen Winnaarsronde
1e prijs: Jorrit Tolsma, Arum; 
 Rian Faber, Kimswerd
2e prijs: Jelmer Dijkstra, Exmorra; 
 Geanna Faber, Arum

Welpen Herkansingsronde
1e prijs: Dirk-Henk Kuipers, Arum; 
 Germ Pyt van Popta, Lollum
2e prijs: Dennis Strikwerda, Exmorra; 
 Klaas Westra, Kimswerd

Pupillen Winnaarsronde
1e prijs: Willem van Abbema, Schettens; 
 Pieteke van Gosliga, Schettens
2e prijs: Reinder van Abbema, Schettens; 
 Mera Hofstra, Witmarsum
3e prijs: Jildert Stellingwerf, Ferwoude; 
 Anton Buwalda, Longerhouw

Pupillen Herkansingsronde
1e prijs: Joram Dijkstra, Waaksens gem.Litt; 
 Aletta van Popta, Lollum
2e prijs: Yvonne Galama, Tjerkwerd; 
 Rinze Bouke Reitsma, Pingjum

Schooljeugd
1e prijs: Klaas-Jan Haytema, Tjerkwerd; 
 Rowanne Terpstra, Tjerkwerd
2e prijs: René Boschma, Zurich; 
 Karin v.d. Woude, Schraard

(eigen foto)(eigen foto)

Fietsreis naar Santiago de Compostele voor goed doel beëindigd

* Een glunderende Peter Reitsema, missie geslaagd!

Heerenveen - In het Belboei nummer 1339 van 
19 mei 2010 stond een artikel over mijn fiets-
tocht voor Alzheimer Nederland naar Santiago 

de Compostela. Inmiddels ben ik weer heelhuids 
in Heerenveen teruggekeerd. Ik kan terugkijken 
op een geweldige mooie fietsreis waarbij ik vele 
mensen van verschillende nationaliteiten zowel 
onderweg als tijdens de overnachtingen heb ge-
troffen en gesproken. Ook is mijn actie voor 
Alzheimer Nederland een groot succes geworden. 
Mede  door de giften van zowel de sponsoren, 
individuele stortingen en de collectebijdrage van 
de PKN kerk in Heerenveen is er een resultaat van 
€ 6072,50 bereikt. Ik wil een ieder die hier een 
bijdrage aan heeft geleverd van harte bedanken 
ook namens Alzheimer Nederland. Velen hebben 
mij via de website kunnen gevolgd tijdens mijn reis. 
De reisverhalen en foto’s zijn nog op de website 
www.peternaarsantiago.reismee.nl te lezen en te 
bewonderen. Mocht u nog van plan zijn een bij-
drage te storten dat kan op gironummer 2598 t.n.v. 
Alzheimer Nederland Bunnik o.v.v. Reitsema.PJC.

Peter Reitsema, Heerenveen 

(eigen foto)(eigen foto)
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Maak nu
je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke

www.1kapper.nl

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen  * Dekbedden
* Kussens  * Bedbodems

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  11895,-

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm     2007  €  11350,-

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm  2007  €  10895,-   

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €  9950,-

Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm  2004  €   8950,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   5250,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000  €   4750,-

Peugeot 206 diesel,3drs,st.bekr,cpv,apk 1999  €   2350,- 

Deawoo Matiz Pure,4drs,rood,93 dkm      2003  €   2450,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999  €   2250,-

Peugeot Partner 1.9D,wit,st.bekr,159dkm 1999  €   1950,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996  €   1850,-

VW Golf 1.3i,blauwmet,apk gekeurd       1992  €    499,-

Suzuki Swift 1.3i
Shogun,5drs,roodmett,Airco,
lm velgen,Radio-cd,el.ramen
Cpv+afst.bediening
45 dkm  bj 2008

Nu  11.895,-
uniGar Horjus

Airco service, reparatie en onderhoud.
 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum

0515-231318

"Reade Wyn" een groot succes met bijna 600 toeschouwers

Arum - Het stichting Teater Selskip Arum kan 
terug zien op een prima première van het theater-
stuk "Reade Wyn" vrijdag 23 juli j.l. in Feesttent 
te Arum. Bijna 600 toeschouwers keken op de 
eerste avond van de Arumer Merke naar een 

prachtig cabaretesk kostuum theaterstuk. Het bestuur 
hoopt dit stuk elders nog vaker te kunnen spelen dit 
jaar en in 2011. Voor inlichtingen hierover kunt 
u zich wenden tot Linda Kuipers-Landskroon 
Tel. 0517-641554, e-mail: dirkenlinda@hotmail.com

(eigen foto)(eigen foto)
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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

Colofon

Droogtrommel, tel. 06-53548685 of 06-22602522 
na 18.00 uur

Vaillant badgeiser B11BC-CW2, 2 jaar gebruikt 
€ 100.-; Fasto keukengeiser € 20.-, tel. 0517-
531300

Bordercollies puppies, tel. 0517-532107

Kleine tv Sharp 37 cm. € 10.-; TV Philips + 
teletekst diagonaal 50 cm. € 25.-, tel. 0515-233226

Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312

Houten Babybox met verstelbare bodem en kleed, 
tel. 0515-573822

Keurig onderhouden Mountenbike, kleur blauw 
vr.pr. € 55.-, tel. 06-18035366

Zelfstandige huishoudelijke hulp, 1 dagdeel per 
week, tel. 0517-579344 of 06-22038905
 

Te huur: boven appartement in het centrum, 
huurprijs incl. gas, water, elektra en kabelvoor-
ziening. Info. na 18.00 uur / tel 06 – 2326 2579

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

GEVRAAGD

AANGEBODEN
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Ter overname: Saunabon voor “De Leliehof” te 
Makkum. Ontspanningsarrangement voor 2 per-
sonen incl. Lunchbuffet geldig tot 2 december 
2010 € 45.-. Voor info kunt u contact opnemen. 
Mevr. L. de Brabander, tel 06-26262337

Ik ben een meisje van 16 jaar en kom uit Makkum 
en zoek een oppasbaantje in Makkum. Het liefst 
op woensdag en donderdag tot een uur of 7/8, 
maar ik zou af en toe ook wel op vrijdagochtend 
kunnen oppassen in de vakantie. Het weekend 
het liefst niet. Ik vind oppassen heel leuk om te 
doen, en ik heb ervaring! tel. 06-36176577

Donderdagavond op het kaatsterrein, poesje 
ongeveer 8 weken oud, zwart met witte pootjes en 
een wit befje. Is dit uw poesje kunt u het volgende 
nummer bellen: 06-41826150

Vorige week in de Kerkstraat in Makkum een 
beurs met inhoud, tel. 0515-232608

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVONDEN

Zoekertje

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route expo-
sities. Er is een geheel nieuwe collectie schilderijen 
te zien van de Armeense kunstenaar Gagik Manoukian. 
Ook zijn er werken te zien van Harmen Timmer en 
is de collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.

Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur Sang 
13.00-17.00 uur, 7, 8, 21, 22 aug. 
www.antjevanderwerfpursang.nl

Makkum – Tsjerkepaad tot en met 11 september 
zijn de kerk in Piaam en de Van Doniakerk in Makkum 
elke zaterdag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. In 
Makkum wordt tijdens de openingstelling het orgel 
bespeeld.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 
14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

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

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel heeft een 
prachtige stenen expositie en verkoop van edelstenen 
en diversen. Winkel is geopend op donderdagmiddag, 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en elke laatste 
woensdagavond van de maand van 19.00-21.00 uur. 
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizentetoon-
stelling en verkoop handgemaakte artikelen. Geopend 
mei t/m september maandagmiddag 13.00-17.00 uur, 
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, Dorpsstraat 29

Parrega e.o. – Open kerk en expositie 7 en 14 
augustus geopend van 13.00-17.00 uur en op open 

monumentendag 11 sept. a.s. geopend van 10.00-
17.00 uur. Parrega: Hettie van Asch, Aquarellen en 
Beelden, Enne Riemersma, Foto en Film presenta-
tie, Hielke Rein Koopmans, Bodemvondsten. 
Parrega: café de Harmonie, doorlopende vertoning 
oude dorpsfilms en authentiek interieur. Hieslum: 
Durk Folkertsma, Landschapschilderijen etc. Dedgum: 
Anne Tilstra en Afke Westera, Schilderijen en Beelden

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij Elske, 
geeft u de gelegenheid een hele dag met zilver te 
werken. De workshop is voor iedereen die een dag 
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken. 
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Waltaweg 
25, zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 uur, 
www.gerritwijngaarden.nl

Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega en 
Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen 13.00-
15.00 uur, bij wind malend te zien

Workum – Tot 15 augustus expositie aquarellen 
van Gerrit Altena (Makkum) in Nij Mariënacker 1, 
dagelijks geopend

* Us Stek volgende week donderdag 12 augustus 
 het jaarlijkse eigooien weer organiseert.

* Opgave voor iedereen mogelijk is aan de kar 
 vanaf 18.30 uur. 

* De winnaars en hopelijk veel publiek meereizen 
 naar Sumar waar het open Frysk Kampioensschap 
 eigooien op zaterdag 22 augustus wordt gehouden.

Wist u dat...



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e0074007300200050004400460020006100760065006300200075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002c002000730061006e007300200069006e0063006f00720070006f0072006500720020006c0065007300200070006f006c0069006300650073002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d006900740020006d0069006e0069006d0061006c00650072002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200075006e00640020006f0068006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e0067002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d006900740020002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020006d00ed006e0069006d006100200065002000730065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d00650064002000640065006e0020006d0069006e0064007300740065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e0020006d00ed006e0069006d006100200079002000730069006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f00690073007300610020006f006e0020007000690065006e00690020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002c002000650069006b00e400200061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e00200066006f006e007400740065006a00610020006f006c0065002000750070006f00740065007400740075002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0069006e0069006d006100200065002000730065006e007a00610020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006d0069006e0069006d0075006d002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006c00e400670073007400610020006d00f6006a006c006900670061002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020007500740061006e00200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFcd5cc18c0020d574c0c1b3c40020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558ace00020ae00af340020ae30b2a5c7440020d3ecd568d558c9c00020c54aace000200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b67004f4e768456fe50cf52068fa87387800c4e144e0d5d4c51655b574f5330028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b67005c0f76845f7150cf89e367905ea6ff0c4e264e144e0d5d4c51655b57578b3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een minimale afbeeldingsresolutie en geen ingesloten fonts. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


