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Makkum – Tot en met 11 september kunt U 
alle nieuws/verslagen, familieberichten en redac-
tioneel nieuws bezorgen bij: mevr. Truus Rienstra, 

Kofstraat 3, tel. 0515-231648, e-mail: rienstra@
ziggo.nl. Acquisiteur Theo Adema is voor de 
Belboei niet bereikbaar van 6- t.e.m. 17 september.

Inleveren bescheiden

Legendarisch muziekfeest 21e Leugenbollepop is volwassen

Makkum - Het legendarisch muziekfeest werd 
vrijdag voor de 21e keer op het plein in het centrum 
gehouden. Door de slechte weersomstandigheden 
werd overwogen het spektakel in MFC Maggen-
heim te houden. Gelukkig waren de weergoden 
Leugenbollepop goed gezind en de 35 sterren 
konden wederom klappertandend stralen op de 
locatie waar het thuis hoort. Vorig jaar werd het 
vierde lustrum niet speciaal gevierd want dit jaar 
zou het gaan gebeuren Leugenbollepop wordt 
volwassen.

Het niveau was goed te noemen en volgens enkele 
was de muziek nog nooit zo goed geregeld door 
de geluidstechniek van deze avond. De vaste 
superband Gaivs met Werner, Roel, Sake, Jan en 
Gerrit, begeleiden twee sessies en de band Barts 
sterrencollectief met drummer Bart van der Zee, 
Gerrit Hengst, Edwin Veenboer en Willem Wielingen 
stonden garant voor de andere twee sessies. Met 
de achtergrondzangers en de blazers bij de diverse 
nummers begeleiden zij de artiesten uitstekend 
in de diverse muziekstijlen. De variaties en con-
trasten waren weer groot in de nummers waar 
punk, rock, beat, ballades in Engels en Nederlands 
elkaar afwisselden. Niet alle artiesten zijn te 
benoemen. Kippenvel moment was het nummer 
No Surrender vertolkt door Tjerk Bruinsma met 
dochter Silke die het nummer opdroegen aan de 
op jonge leeftijd overleden Jitske Richtje de Vries. 

Over tegenstellingen gesproken: de jongste deel-
nemers Rixt en Marte  vertolkten eerder op de 
avond een nummer van Jan Smit “Leef nu het 
kan” op volwassen wijze. Ydwer had een perfect 
optreden daarna met het nummer “A night like 
this” en Nynke de Jong deed het al niet minder 
met een nummer van Anouk “If I go” Er waren 
maar enkele momenten waarbij de haren recht 
op gingen staan zo werd “Satisfaction” in een 
leuke act iets te ruw behandeld door Vollie en 
women. Zo passeerden alle artiesten precies in 
een strak schema tot aan de slotact Michael 
Jackson medley. Helaas zullen wij nooit weten 
hoe de act van Oane, Pieter – Wiebe en Willem 
eruit had gezien met de drummers van Hallelujah 
die verscholen bleven ergens achter op het plein. 
Werner met band Gaivs sloot het geslaagde 21e 
Leugenbollepop af met de T-Bone Schuffel.



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 1 september 2010

vrijdag  3 september
Makkum – Klussenbedrijf U. Tuinier aanvang 
19.00 uur Nachtkaatspartij op het Plein voor 
dames en heren

zaterdag  4 september
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

zondag  5 september
Makkum – Kaatsveld “De Seize” Belboei 
ledenpartij aanvang 11.00 uur voor heren en 
dames + verl.r  Aanvang 12.00 uur Schooljeugd, 
pupillen en welpen + verl.r.

dinsdag  7 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 4 september wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee 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 vrijdag in de Klipperstraat ter 
hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Zing mee
Makkum - Na de vakantieperiode starten we weer 
met de Zing-mee-avonden op D.V. zondagavond 
5 september in de grote zaal van “Avondrust”. Er 
wordt gezongen uit de bundel van Joh. de Heer. 
Orgelbegeleiding door dhr. A. Couperus. De toe-
gang is vrij, de aanvang is om 19.30 uur en ieder 
is van harte welkom. Voor mee info: A. Otter, tel. 
0515-542126 of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Kerkdiensten   
zondag 5 september            

K.C. “Het Anker” 9.30 uur pastor G. Visser, Startdienst              

R.K. kerk 9.30 uur Parochievoorganger                               

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga + H.A. 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. M.L. de Jong dienst te Makkum

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 
doktersassistente 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 van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Info FamilieberichtenAgenda

Overleden onze medebewoonster, mevrouw

Coufreur
Wij wensen de familie sterkte.

Makkum, Bewoners Lieuwkemastate 

Na jarenlange vriendschap hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve vriendin
 

Jelly
Wij wensen Broer en familie heel veel sterkte toe.

Wim en Gerda
Douwe en Hannie

Na een afnemende gezondheid hebben we toch 
nog plotseling afscheid moeten nemen van

Jelly Drost
Jelly is jarenlang vrijwilligster geweest op de 
Peuterspeelzaal, wij zullen juf Jelly vreselijk 
missen.

Wij wensen Broer en familie heel veel sterkte toe.

Peuterspeelzaal  It Krobbeguod Makkum

Ons bereikte het droevige bericht dat veel te 
vroeg is overleden

Jelly Drost
We wensen Broer en de familie veel sterkte toe.

Klaverjasclub Nij Engwier

Liefde, zo mooi en fijn
nog meer liefde te delen

nu we met z’n drietjes zijn

Hoeraaaaa, ik ben geboren!!!
Ben Marijn Hendrikus GrömmelBen Marijn Hendrikus Grömmel
15 augustus 2010 / 3520 gram / 51 cm

Zoon van:
Joost Grömmel en Ellen Nieuwhuis

It Ferset 36 
8754LC Makkum

0515-852 143

Tige wiis binne wy mei de berte 

fan ús jonkje

Rutger
21 augustus 2010

Richard Yntema  en Geeske van der Zee

Begine 50

8711 BK Warkum

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, 
die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis met 
mij meegeleefd hebben en ook bij mijn thuis-
komst. In welke vorm dan ook, hetzij een 
telefoontje, bezoekje, een kaart, bloemen of 
fruit. Allemaal heel hartelijk bedankt.

 M. Reitsema-van Beijeren
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Familieberichten

Een hart voor jou
Een kus voor jou

Onze liefde voor jou

Intens verdrietig zijn we, nu we onze allerliefste 
Jitske na een ongelijke strijd, waarin ze gevochten 
heeft om bij Nick, haar grote liefde en bij ons 
te blijven, los moeten laten.

Jitske Richtje de Vries
* 16 mei 1992           † 20 augustus 2010

Nick

Hendrik en Gabby
Sita

Het afscheid van Jitske en de begrafenis hebben 
op woensdag 25 augustus j.l. plaatsgevonden 
te Makkum.

Correspondentieadres: 
Plein 13, 8754 ER Makkum.

Een jong leven
Veel gegeven
Tekort op deze aarde
Maar voor ons van onschatbare waarde

16-05-1992  Lieve Jitske  20-08-2010

Je neven en nichten
Menno in liefdevolle herinnering
Romi, Robin
Simon en Ria
Ilona, Wendy
Annie en Walter
Quincy
Jeroen en Jiska
Emie
Hennie en Joyce
Mirjam en Wieger
Mirte
Sanne en Martijn
Femke en Onno
Koen

  Makkum

Als je ouders sterven, 
sterft er een stuk van je verleden.
Als je partner sterft, 
sterft er een stuk van je heden.
Als je kind sterft, sterft je toekomst.

Intens verdrietig zijn wij nu we onze lieve pake- 
beppe-, oom- tantezegger moeten missen

16-05-1992        Jitske        20-08-2010

Pake en beppe in liefdevolle herinnering
Annie en Nesă
Jitske en Willy
Jantje en Hennie
Foekje en Klaas
Age

Makkum

Oandien binne we troch it ferstjerren fan ús 
buorfamke

Jitske de Vries
Hendrik, Gabby, Sita en Nick jimme binne yn 
us tinzen. Wij winskje jimme in soad kreft ta 
om dit grutte ferlies te draagjen.
 

Buorlju fan ’t  Achterdijkje
Auke, Diny, Tineke, Nynke, Jelien
Gatze, Akke 
Johan, Antje
Nynke, Leon, Rick
Gerrie Venema
Sietze, Silvia, Marc
Johann, Nannie 
Piet, Joke
Hinke, Wytze, Abe

Na een onverdiend moeilijke en zware tijd, 
hebben wij afscheid moeten nemen van ons 
buurmeisje 

Jitske
in nagedachtenis van je buren.

familie Lowe familie de Boer
familie Hack familie Bolink
familie Tiersma familie de Boer
familie Huisken familie van Lingen
familie Sandstra familie Pieters
familie Mulder familie Hoekstra

Wij wensen Hendrik, Gabby, Sita en Nick de 
kracht en ontzettend veel sterkte toe om dit 
verlies te kunnen dragen.

een meisje zo jong
een meisje zo lief

een meisje uit het oog
maar niet uit ons hart

Veel te vroeg is onze vriendin

Jitske
overleden.

Wij wensen, Nick, Hendrik, Gabby & Sita
heel veel sterkte.

Heel veel liefde
Annettine, Nikki, Maaike, Liz, Ekerina, 
Dewi, Zamzam & Johanna

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen 
van onze lieve collega

Jitske
We zullen je missen….

Wij wensen Hendrik, Gabby en Sita en haar 
vriend Nick veel sterkte toe.

Haar collega’s van Jumbo Kooistra Makkum

Hier zijn geen woorden voor …….

In de bloei van haar leven hebben we nu al 
afscheid moeten nemen van onze goede en 
altijd enthousiaste medewerkster.  

Jitske de Vries 
Wij wensen Hendrik, Gaby, Sita en haar 
vriend Nick, heel veel sterkte en kracht toe bij 
het verwerken van dit verlies.

Namens directie en alle medewerkers van
Jumbo Kooistra  

Verslagen zijn wij nu onze volleybalvriendin 
Gabby haar dochter
                 

Jitske
moet missen.
Wij wensen Gabby, Hendrik, Sita en Nick heel 
veel sterkte toe.

‘Volleybaldames Dinsdagmorgen’

Na een dappere strijd is op veel te jonge leeftijd 
overleden 

Jitske Richtje de Vries
dochter van onze zeer gewaardeerde collega 
Hendrik de Vries. 

Wij wensen Nick, Hendrik, Gabby en Sita heel 
veel sterkte toe met het verwerken van dit 
onbeschrijflijke en onbegrijpelijke verlies. 

Directie en medewerkers
Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V.

Makkum, 23 augustus 2010
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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  SEPTEMBER

 Kun Pao Kai
 Babi Pangang
 Kerry Ko
 Witte rijst

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

Computercursussen voor vijftigplussers
Makkum - Seniorweb is een landelijke stichting 
met leercentra in het hele land. Ook in Makkum 
en Bolsward vindt u een leercentrum van Seniorweb. 
Deze zijn gevestigd in de plaatselijke bibliotheek. 
De cursussen worden gegeven door enthousiaste 
vrijwilligers, ook allemaal 50 plussers. Als geen 
ander begrijpen zij hoe het is om op latere leef-
tijd te leren werken met de computer en internet. 
Ook zij zijn ooit met knikkende knieën aan de 
eerste les begonnen! Veel mensen durven de stap 
naar een leercentrum nog niet te zetten. “Ik kan 
niet typen” en “ik weet niet eens hoe ik “dat ding” 
aanzet, ik heb nog nooit een muis vastgehouden,”. 
“Dat is helemaal niet erg” zegt Jant Postma. “Bij 
de beginnerscursus krijgen we veel mensen die 
helemaal geen ervaring hebben. Ze zijn zelfs een 
beetje bang voor de computer. Het is geweldig 
om deze mensen van hun angst af te helpen en ze 
vertrouwd te maken met de pc.”

Sinds een jaar of 7 geeft zij samen met Ineke de 
Vries les in Makkum. Jant heeft het lesgeven 
geleerd van Jan Kooltjes en Ineke heeft de fijne 
kneepjes geleerd van Dick den Hartog. Toen 
beide mannen vertrokken is Romke de Boer 
erbij gekomen. “Onze geweldige assistent, steun 
en toeverlaat die we niet meer kunnen missen” 
vertelt Ineke. Met zijn drieën geven zij de cursus 
Windows, Word 1, soms Word 2, Internet en E-mail 
en creatieve fotobewerking. “Dat is ook de volg-
orde die wij adviseren bij Seniorweb. Je begint 
met Windows en eindigt met fotobewerking. 
Handelingen die je leert in de ene cursus gebruik 
je weer bij de volgende cursus. Dat stuit soms op 
onbegrip bij de cursist. Die wil het liefst direct 
met de cursus internet beginnen. Maar deze cursus 
is zeer uitgebreid. Niet alleen zoeken met Google. 
We werken in deze cursus met begrippen als 
kopiëren, knippen en plakken, opslaan in mappen 
enz. Allemaal onderwerpen van de cursus Word 1.

De ontwikkelingen in computerland gaan snel. 
Je bent nog niet aan Vista gewend of Windows 7 
staat voor de deur. “Toen wij begonnen had bijna 
iedereen XP in combinatie met Office 2003. Toen 
druppelden de eerste cursisten binnen met Vista 
en nu heeft iedereen die een nieuwe pc aanschaft 
Windows 7. Het vergt nogal wat tijd en inspanning 
om de lesprogramma’s steeds aan te passen. Het-
zelfde geldt voor het Office programma. Eerst 
Word 2003, nu Word 2007 en het zal ons niet 
verbazen als we straks mensen krijgen met de vraag 
naar een cursus Word 2010. Maar zo houden wij 
onze grijze cellen actief.” aldus de dames. De vrij-
willigers van Seniorweb worden zelf op de hoogte 
gehouden d.m.v. bijscholingen. Geregeld gaan 
ze naar Gorredijk om kennis te maken met de 
nieuwste ontwikkelingen. 

In september starten de nieuwe cursussen. Ver-
volgens begint er een cursus in november, januari 
en maart. U heeft dus 4 keer de mogelijkheid om 
te beginnen. In Makkum wordt op maandag- en 
donderdagmorgen les gegeven. Er is plaats voor 
10 cursisten. Een cursus bestaat uit 8 lessen van 
1,5 uur. De lessen worden gegeven in een ge-
moedelijke en ontspannen sfeer en in begrijpelijke 
taal. Bovendien zijn de cursussen betaalbaar. De 
kosten zijn € 65,-- plus het lesboek. Misschien 
vraagt u zich af of een computer voor u wel nodig 
is. U mist het niet echt, denkt u. Veel 50 plussers 
hebben de computer al ontdekt en daarmee ook 
het internet. Dat is logisch, want dankzij internet 
kunt u o.a. goedkoop en gemakkelijk contact houden 
met familie en vrienden. 

Ziet u er tegenop om het te leren maar bent u toch 
nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op 
met Jant (tel: 232205) of Ineke (tel: 232650). In de 
hal van de bibliotheek ligt een boekje voor u klaar 
met alle informatie en een inschrijfformulier.

Gemeente Wûnseradiel subsidieert restauratie van twee kerken
Kimswerd/Cornwerd – De restauratie van de 
kerken in Kimswerd en Cornwerd zijn onlangs 
van start gegaan. Dit was mogelijk door subsidie 
van rijk en provincie op grond van de Crisis- en 
herstelwet. De beide kerkbesturen hebben bij de 
gemeente aangeklopt voor aanvullende subsidie. 
Er zaten nog aanzienlijke tekorten op de begro-
tingen. Ze hebben beide om 5% van de subsidie 
restauratiekosten gevraagd, totaal tezamen ca.
 € 48.000.00. Vanuit historisch oogpunt vindt het 
college van de gemeente Wûnseradiel de beide 
kerken het waard om voor aanvullende subsidie 
in aanmerking te komen. De Laurentiuskerk in 

Kimswerd is gebouwd omstreeks 1100 en is 
daarmee de oudste kerk in de gemeente. Het 17e 
eeuwse interieur is één van de fraaiste van Noord-
Nederland. De kerk in Cornwerd stamt vermoe-
delijk uit de 12e eeuw. Het huidige uiterlijk is in 
1916 ontstaan toen hij buitenom werd ommetselt 
en inwendig van stucwerk werd voorzien. Het 
interieur stamt uit 1760.

Beide dorpen hebben zelf aanzienlijke bedragen 
bijeengebracht om de restauratie mogelijk te 
maken. Daarnaast wordt nog naarstig gezocht 
naar overige fondsen.

Makkum - Wilt u kennismaken met hardlopen 
(draven), eens deelnemen aan een trimloop (bij-
voorbeeld van de vv Makkum in januari 2011) of 
bent u als individuele loper op zoek naar een 
gezellige loopgroep dan kunt u zich aanmelden 
bij de loopgroep Makkum. Het motto van de 
loopgroep is: Samen op een ontspannen en ver-
antwoorde manier bezig te zijn met hardlopen 
waarbij gezelligheid en sfeer belangrijk zijn, maar 
zeer zeker ook het behalen van een prestatie op 
eigen niveau. Beginnende lopers trainen volgens een 
15 weken durende beginnerprogramma (2 trainingen 

per week) met als uiteindelijk doel een half uur 
aaneen te kunnen hardlopen. Bij voldoende belang-
stelling zal dit programma wederom eind sep-
tember worden aangeboden.  
Dus aarzel niet en meldt u aan. Loopgroep Makkum 
is opgericht in maart 2009 en telt momenteel 45 
leden. De trainingsdagen / tijden zijn: maandag 
en woensdag van 19.30 – 21.00 uur en op zater-
dag van 08.30 – 10.00 uur. Contactpersoon van 
de loopgroep is: Jan-Hindrik Hartman, De 
Pleatsen 6, 8754KE, Makkum, tel. 233158, mail: 
janenharma@hetnet.nl.

Hardlopen met Loopgroep Makkum
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Kazematten museum ontving historische legervoertuigen

Kornwerderzand - De leden van de club ‘Noord 
Nederlandse Leger Voertuigen bracht afgelopen 
zaterdag een bezoek aan het Kazematten museum. 
De hele dag konden bezoekers van het museum 
de authentieke oude legervoertuigen bekijken en 
tevens kon er een ritje in gemaakt worden. De 
jeeps, brik en andere voertuigen zijn altijd het 
bezien waard en velen, waaronder de kinderen, 
vinden dit soort voertuigen bijzonder interessant. 

De mensen van de club zijn heel actief met het 
verzamelen, restaureren en instand houden van 
de voertuigen en nemen jaarlijks aan veel evene-
menten deel. Dit jaar was het Kazematten museum 
aan de beurt. Ook tijdens de museum dag zijn 
vaak van dit soort voertuigen aanwezig. Tussen 
de buien door gingen bezoekers onder de brug 
door naar het museum en konden tevens genieten 
van het museum zelf.

Het leuke kleine staartje van ‘Het Knipskip’

Makkum - Weet u het nog, vorig jaar omstreeks 
deze tijd vond het Bourgondische kappersavontuur 
plaats. Het schip van René van der Bles, deze trip 
omgedoopt tot ‘Knipskip’ trotseerde de woeste 
wateren rondom Makkum. Ondertussen zaten de 
kapsters Nynke en Durkje uit de Kerkstraat, met 
de handen in het haar van de opvarenden die het 
avontuur durfden aan te gaan. Na afloop stond er 
in ‘De Zwaan’ een heerlijke Bourgondische maal-
tijd voor ons klaar. Op een weiland nabij Cornwerd 
werd touw getrokken, namen de deelnemers deel 
aan de rollatorrace en werd er polsstok gesprongen. 
Er werden diverse prijzen gewonnen, maar de prijs 

voor de meest gracieuze polsstoksprong werd 
gewonnen door Henk Bonthuis uit Makkum (U 
allen bekend als de eerste Neptunus van Makkum). 

De prijs bestond uit een taxirit van ‘Taxi v.d. Bles’ 
naar de skearwinkel in de Kerkstraat waar Nynke 
en Durkje samen de winnaar tegelijkertijd hebben 
geknipt. Vervolgens reed v.d. Bles met de taxi-
bakfiets voor en bracht de mooi gekapte winnaar 
naar ‘De Zwaan’, waar Rik hem met een heerlijke 
borrel op stond te wachten. En zo kreeg het Knip-
skip toch nog een leuk, klein staartje (om maar 
bij kappers termen te blijven).

Eigen fotoEigen 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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Schraard toont talent tijdens driedaags dorpsfeest

Schraard - Afgelopen donderdag, vrijdag en 
zaterdag vierde Schraard haar dorpsfeest. Het thema 
dit jaar luidde ´Schraard‘s got talent´. Nadat de 
Village People met hun vertolking van YMCA 
het feest op donderdagavond openden, was het 
de beurt aan de kinderen van 0 tot 16 jaar om de 
bühne in de feesttent te bestijgen en hun talenten 
aan het publiek te tonen. Tal van acts passeerde 
de revue. Zo kregen we een jungledans voorge-
schoteld, kwam er een flessefluiter voorbij en 
werd er druk geplaybackt. Tot grote schrik van 
het publiek trad ook het duo Eitje & Eitje op. 
Hun talent bleek te bestaan uit het gooien van 
eieren in de menigte. Uiteindelijk velde een des-
kundige jury haar oordeel: de bronzen ster was 
voor Sietje Piebenga met het liedje `Gevangen in 
je hart`, de zilveren ster werd gewonnen door 
Elisabeth Spijksma, Merel Wolthuis en Karin & 
Gerbrich van der Woude met hun Mary Poppins 
hit Supercalifragilisticexpialidasties. Het goud en 
de felbegeerde bokaal was voor de Lilliputter-act 
van Iris Zuiderveld, Anna Strikwerda en Jan & 
Sietje Piebenga. Daarna gingen de voetjes van 
de vloer. Tot diep in de nacht schudde de tent op 
haar grondvesten. 

Vrijdagmorgen liepen de schooljeugd en de 
ouderen gezamelijk een spelparcours af met onder 
andere tangram, koekhappen en ringsteken. Bij 
de ouderen won het team van Klaske Visser, Ate 
Harsta en Obe Popma. Bij de basisscholieren 
zegevierde het team van Hylke Sterkenburgh, 
Gerbrich van der Woude, Haye Wolthuis en Sietje 
Piebenga.

Na het matinee was er de‚ Wie-weet-waar-het-is?‘ 
- fotopuzzeltocht, waarbij de Schraarders aan de 
hand van detailfoto‘s hun dorp aan een minutieus 
onderzoek moesten onderwerpen. Het team van 
de families Ave-de Boer, Harsta, Postma en 
Piebenga bleek hier uiteindelijk het best in 
geslaagd te zijn. `s Avonds waren de talenten van 
16 tot 100 jaar aan de beurt. Maar liefst veertien 
acts hadden zich hiervoor aangemeld. Kabouter 

Plop beet het spits af en het was al bijna midder-
nacht toen Monica West het podium betrad. Het 
was een bonte aaneenschakeling van optredens. 
Met een ronkende motor kwam Jovink de tent 
binnen rijden. Piter Wilkens zong het gevoelige 
Sjungersbloed. Het duo Trees & Gees werd halver-
wege haar optreden door de jury weggestuurd 
vanwege hun tenenkrommende uitvoering van 
Wer bist do. The Mamma‘s & The Pappa‘s, Irma 
& Ingrid, Boney M en het beroemde Vliegerlied 
kwamen voorbij. Twee heren uit het publiek 
werden liefdevol toegezongen. Het publiek 
schaterde om mister Bean, die uiteindelijk 
slechts in kartonnen doos gekleed op het podium 
stond. Jongeren speelden hun ouders na, inclusief 
jaren 70 haardracht en dito bakkebaarden, in een 
bloedstollende volleybal-wedstrijd. Er werd een 
jam session gehouden die eindigde in een indruk-
wekkende gitaarsolo. Bono trad op met een wel 
zeer spannend geklede Mary J. Blige. Het oor-
deel van de jury na dit alles: een gedeelde bronzen 
plek voor Monica West en Mr. Bean, alias Wiesje 
Betlehem en Hendrik Deinum, zilver voor Ingrid 
& Irma, achter wie Dutsy Reitsma en Fokelien 
Reitsma schuilgingen en het goud en de bokaal 
gingen naar Bono en Mary J. Blige, vertolkt door 
Ronald Velzen en Pauline van Leeuwen. Daarna 
namen de dansers en drinkers het stokje tot in de 
kleine uurtjes over.

Zaterdagochtend: na een uitgebreide en druk-
bezochte brunch gaf Excelsior, het paradepaardje 
van Schraard en omstreken, een zinderend mati-
nee-concert. `s Middags traden negen teams tegen 
elkaar aan in het strijdperk tijdens een afmattende 
survival. Winnaar: het team met Anna Strikwerda, 
Pepijn Rozemuller, Arjen Visser, Adrie Heeres, 
Roelof van der Weide en Grytsje van der Woude. 
´s Avonds wist een wervelende live-show de laatste 
energie te persen uit de inmiddels vermoeide lijven. 
Maar ook nu bleef het nog tot diep in de nacht 
gezellig, want - zoals de dominee tijdens de tent-
dienst op zondagochtend constateerde- de Schraarders 
delen één groot talent: ze houden lang vol!

Makkum - De politie heeft in de nacht van zondag 
22 augustus op maandag 23 augustus twee 17- 
jarige inwoners van Nijmegen aangehouden op 
verdenking van diefstal van een leeg bierkratje op 
De Holle Poarte. Rond 01.30 uur betrapt een nacht-
waker op heterdaad de twee jongens die op dat 
moment een leeg bierkratje wegnamen uit de opslag 

van een restaurant. De man belde de politie en beide 
verdachten werden overgedragen aan de politie. 
Vervolgens zijn zij overgebracht naar het politie-
bureau waar zij voor nader onderzoek werden 
ingesloten. Na verhoor zijn beide verdachten heen-
gezonden. Er werd proces-verbaal tegen hen opge-
maakt. De ouders worden nog ingelicht. 

Jongeren aangehouden om bierkratje

Eigen fotoEigen foto
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

U krijgt GRATIS een boodschappentas
bij aankoop van de volgende produkten:

Aanbiedingen geldig van do. 2/9 t.e.m. wo. 8/9

Profiteer van 2 t/m 4 september
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runderschnitzel
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram 4,99
Vleeswarencombi
100 gram Salami +
100 gram Gebraden Runderrollade    2,69
Salade van de week

Selderij Kruidencréme
100 gram 1,25
Specialiteit van de week

Grieks Rolletje
100 gram 1,85

Keukenrol, pak à 4 stuks ................................. 1.49
Macaroni, 500 gram ......................................... 0.59
Rijstwafels, pak à 10 stuk ................................ 0.39
Zakdoekjes, pak à 18 pakjes ............................ 1.15
Filterzakjes No. 4 ............................................. 0.69
Pastasaus, 500 ml ............................................. 0.89
Koffiepads, pak à 36 stuks ............................... 1.99
Koffiemelk Halfvol, 500 ml ............................ 0.75
Appelsap, literpak ............................................ 0.79
Sinaasappelsap, literpak ................................... 0.89
 9.62

            U betaald bij ons:  9,- 

* Foto’s van het Leugenbolepop en de Opening 
 van de kunstgrasmat van de v.v.Makkum kunt 
 u bekijken op www.makkumerbelboei.nl 

* Tijdens het Leugenbollepop de Sjoerder.nl 
 aanwezig was om een filmverslag te maken 
 van deze avond. Dit is terug te vinden op 
 www.stjoerder.nl en te zien op GPTV. 
 Voor foto’s van de avond is dezelfde site of 
 www.leugenbollepop.nl te raadplegen..

Nog volop kledingstukken 
op het kaatsveld
Makkum – Komende zondag is de laatste leden-
partij van de Kaatsvereniging Makkum. Er zijn 
nog een aantal kledingstukken van het afgelopen 
seizoen blijven liggen, mist u iets kom dan zondag 
even bij de voorraad kijken op ‘Keatslân de Seize’.

KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding wil tijdens de collecte-
week van 6 tot en met 11 september een hoger 
bedrag ophalen dan vorig jaar. Een reële ambitie, 
meent Helmi Speijkers, Hoofd Programma 
Vrijwilligers. “Het gaat er niet om mensen over 
te halen meer te doneren, want mensen geven 
altijd gul. We moeten wel langs meer deuren. En 
daar hebben we meer collectanten voor nodig”. 
Al jarenlang prijst KWF Kankerbestrijding zich 
gelukkig met grote opbrengsten tijdens de col-
lecteweek. Onze trouwe groep van duizenden 
collectanten zal moet groeien.

U kunt zich opgeven bij L. v.d. Heide, 
tel. 0515-232107.

Wist u dat...
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Vraagprijs  195.000,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 49

Vraagprijs  695.000,- k.k.

Workum, Noard 23 

Vraagprijs  349.000,- k.k. 

Makkum, Zwanenbalg 20

Vraagprijs  225.000,- k.k.

Makkum, De Kamp 3

Vraagprijs  235.000,- k.k.

Makkum, Molenrak 16

Vraagprijs  149.000,- k.k.

Makkum, Lieuwkemastr. 10

Vraagprijs  175.000,- k.k.

Workum, Noard 23a

Vraagprijs  479.000,- k.k.

Dronrijp, Keimptilsterdyk 18

Vraagprijs  196.500,- k.k.

Sneek, Eekmolen 16

Vraagprijs  390.000,- k.k. 

Makkum, Scheurrak 1

Vraagprijs  279.500,- k.k.

Koudum, Barchjeblom 4

vraagprijs  498.000,- k.k.

Workum, Sanbank 24

Makkum, Voorstraat 1, Tel 0515 233664

Kijk voor ons actuele aanbod op onze site "www.kingmawalinga.nl"
of vraag onze woningkrant "De ZuidWester" aan.

Wij hebben tijdens uw vakantie niet stil gezeten!

verkocht o.v.

verkocht o.v.

verkocht o.v.

verkocht o.v.

aangekocht

verkocht 

verkocht 

verkocht 

verkocht 

verkocht 

verkocht 

verkocht 

Lemmer Makkum
Kortestreek 21 Voorstraat 1
T. 0514 - 563 637 T. 0515 - 233 664
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Kunstgrasveld VV Makkum officieel in gebruik genomen

Makkum - Een altijd egaal veld, zonder modder-
poelen of kaalgespeelde gebieden en zowel in de 
zomer als in de winter bespeelbaar. Een droom 
van vele voetbalclubs ging deze zomer in ver-
vulling bij VV Makkum. Op het hoofdveld van 
de voetbalvereniging is in kort tijdsbestek kunst-
gras gerealiseerd. Afgelopen zaterdag werd na 
de bekerwedstrijd Makkum 1 - SDS 1 het nieuwe 
veld officieel in gebruik genomen. Het veld straalt 
professionaliteit uit, biedt optimale trainings-
faciliteiten en rekent voor eens en voor altijd af 
met afgelaste wedstrijden bij slechte weersom-
standigheden. Voor de spelers zijn de voordelen 
eveneens onmiskenbaar. Slidings, tackles, schwalbes 
en “buikvluchten” na winst kunnen zonder het 
minste schrammetje  worden uitgevoerd op de 
nieuwe kunstgrasmat.

Volgens wethouder Sinnema is Makkum een bij-
zonder geval geweest. Dit keer kwam het initiatief 
niet vanuit de vereniging maar vanuit de gemeente. 
Sinnema: “Yn de sportnota fan de gemeente 
Wûnseradiel stiet dat der foar de weryndieling noch 
wat dien wurde moatst foar Makkum en Mulier. 
En de gemeente hie noch in tafaltsje út ien of oar 
potsje. Keunstgers allinne op it trainingsfjild wie 
foar Makkum net foldwaande en dêrom is it haad-
fjild oanpakt”. Naast de goede samenwerking met 
het bestuur van VV Makkum roemde Sinnema 
ook al de vrijwilligers die vele uurtjes in de huidige 
accommodatie hebben gestoken. Banken, dug-outs, 
tegelpaden en een nieuw elektronisch scorebord 
van de club van 100 kwamen tot stand door vrij-
willigerswerk. Tjitske Altena bedankte eveneens 
al die vrijwilligers voor hun tomeloze inzet want:  
“Makkum kin der net sûnder”.

Ze stonden al geruime tijd te trappelen van onge-
duld. Sjirk Rolsma: “Elkenien stjert fan de senuwen. 
Inkelen binne al 5 kear nei it húske ta west”. 
Nestor Haye Tjeerdema liet zich met zijn klein-
zoon Ruben voor de wedstrijd nog even portret-
teren. De shirts roken nog naar de frisse geuren 
van Ariel maar daar zou spoedig verandering in 
komen. Na de toespraken en de ballonwedstrijd 
voor de kleintjes konden ze dan eindelijk in actie 
komen. Het publiek keek er naar uit. Gezamenlijk 
met de kabouters van de vereniging betraden de 
oud spelers van Makkum het nieuwe veld. 
Siepie de Witte, sponsor van een nieuwe tv in de 
kantine, verrichte de aftrap. De wedstrijd stond 
o.l.v. Libbe Terpstra. Hij floot in de geest van de 
wedstrijd. 

Zonder een oud speler te kort te doen sprongen 
enkele individuele acties van oud spelers meteen 
in het vizier. In kansrijke positie maaide Tjeerd 
Lutgendorff over de bal heen: “En ik hie my dochs 
in skot yn ‘e gedachten”. Jan Koornstra, voor de 
wedstrijd nog even tussen de toeschouwers weg-
geplukt, “wy ha noch in keeper nedich”, verrichtte 
miraculeuze reddingen in het doel. Haye Tjeerdema, 
alleen voor doel, miste op een haar na. Otto Gielstra 
is nog altijd goed voor een splijtende pass. De 
oude garde wist met gepassioneerd voetbal het 
publiek twee keer een half uur te vermaken. Want 
de oud spelers van Makkum zijn per definitie 
nooit afgeschreven of versleten, ze beschikken 
juist over ervaring en uitstraling. En dat werd 
afgelopen zaterdagmiddag fijntjes weer even in 
praktijk gebracht. In de pauze werd er een wed-
strijd gespeeld van de Makkumer kabouters, de 
toekomst van VV Makkum.
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Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  11895,-
Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  11450,-
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 C3 1.4i,airco,cruise,63dkm   11-2007  €   9945,-
Hyundai Getz 1.4-16v,5drs,airco, 18dkm  2007  €   8995,-
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,cruise,84dkm 2004  €   8995,-
Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm  2004  €   8950,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   4850,-
Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000  €   4750,-
Peugeot 206 diesel,3drs,st.bekr,cpv,apk 1999  €   2350,- 
Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999  €   1950,-
Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk 1 996  €   1495,-

Grijs kenteken:
VW Transporter TDI,Dubb.Cabine,LWB,trekhaak
Cruisecontrol,el.ramen/spiegels, 66dkm  2003  €  8450,-ex 

Hyundai Getz 1.4i
Dynamic Sport,5drs,Zilvermett, 
airco,LM.velgen,mistl.voor
Cpv+afst.bed,r-cd
18 dkm  bj 2007

Nu  8995,-
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

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. 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.

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 opening-
stelling het orgel bespeeld.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 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 poppenhuizen-
tentoonstelling 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 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 pre-
sentatie, 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

Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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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

Nieuwe hoofdveld v.v. Makkum officieel geopend
1e competitiewedstrijd op nieuw veld
Makkum - Met het symbolisch doorknippen 
van een lint door wethouder Wigle Sinnema is het 
nieuwe kunstgrasveld van de voetbalvereniging 
Makkum afgelopen zaterdag officieel voor geopend 
verklaard. Na speeches van wethouder Sinnema 
namens de gemeente Wûnseradiel en de ereleden 
Siebe Stellingwerf en Tjitske Altena namens de 
voetbalvereniging werden door de jongste jeugd-
leden van de vereniging rode en witte ballonnen 
de lucht in gelaten. Hierna was het de beurt aan 
de oude cracks van weleer om, op een half veld, 
hun kwaliteiten aan de vele toeschouwers te tonen. 
Dat dat niet altijd lukte had, zo bleek uit de reacties 
van de spelers na afloop, in de meeste gevallen 
te maken met het feit dat het lichaam niet altijd 
meer de opdrachten uitvoerde die door het hoofd 
werden gegeven. Toch lieten de 50-plussers en 
enkele ‘dispensatiespelers’ zo nu en dan zien het 
voetballen nog niet geheel te zijn verleerd al 
waren er supporters die van mening waren dat de 
kabouters het in de rust toch echt niet veel minder 
deden dan de vedetten van weleer. Zonder anderen 
tekort te doen was een ieder er na afloop wel over 
eens dat voormalig goalgetter Haye Tjeerdema 
uitgroeide tot ‘man of the match’. Dit niet in de 
laatste plaats door de prachtige panna waarmee 
hij, tot grote hilariteit van het publiek, een van 
zijn tegenspelers (uit piëteit wordt de naam van 
het slachtoffer niet in dit verslag genoemd) door 
de benen speelde. Uiteindelijk won de ploeg van 
Tjeerdema afgetekend met 4-1. Eerder op de 
middag had zoon Reimo de eerste twee doelpunten 
op het fonkelnieuwe electronische scorebord (in 
de clubkleuren van de vereniging) gezet. Mede 
door zijn goals versloeg Makkum 2 het tweede 
elftal van Workum met 4-0. 

Na de wedstrijd van Makkum 2 en nog voor de 
officiële opening van het nieuwe veld speelde 
het eerste elftal van de vereniging zijn laatste 
wedstrijd in de voorronde van de beker tegen 
SDS uit Oosterend. Voor Makkum betrof het de 
derde en laatste wedstrijd in een poule van 4 
ploegen. SDS speelde pas zijn eerste wedstrijd. 
Aangezien Makkum zijn eerste twee wedstrijden 
ruim won van vierdeklasser De Wâlde (2-5) en 
vijfdeklasser Oudega (liefst 12-0) zou zelfs de 
kleinst mogelijke overwinning volstaan om 
Makkum een ronde verder te brengen. Het in de 
tweede klas uitkomende SDS bleek evenwel een 
lastiger opponent voor de gehavende thuisploeg 
dan de eerste twee tegenstanders. Na een 0-0 
ruststand eindigde de gelijkopgaande strijd uit-
eindelijk in een 1-1 gelijkspel. 

Na afloop van alle feestelijkheden was er in en om 
de kantine van de vereniging nog een receptie 
waarbij het bier rijkelijk vloeide terwijl op de 
door Handelsonderneming De Witte geschonken 
LED-televisie een diapresentatie werd vertoond 
van foto’s uit het archief van de vereniging. Al 
met al een heugelijke dag voor de voetbalvereni-
ging Makkum die na de realisatie van het nieuwe 
hoofdveld inmiddels beschikt over een prachtige 
accommodatie die minimaal tweedeklas waardig 
is. Of het vlaggenschip van de vereniging mee zal 
kunnen strijden om een plek in die tweede klasse 
zal komend seizoen blijken. Op het vernieuwde 
sportpark ‘De Braak’ en onder leiding van de 
nieuwe trainer Hylke Schrale speelt Makkum 
aanstaande zaterdag de eerste competitiewedstrijd 
van het seizoen tegen Bolswardia. Aanvang van 
de wedstrijd: 15.00 uur.

*  Jens Visser en René de Haan

Pingjum - Kaatsvereniging Jan Reitsma in 
Pingjum organiseerde zondag 22 augustus jl. 
twee KNKB Welpen jongens-partijen. In de 
A-klasse stonden 6 tweetallen op de lijst en in de 
B-klasse waren dat er 18, zij speelden met ver-
liezersronde. 

Na de poule-fase van de A klasse, waarin de 
punten werden verdeeld, stond het duo Jens 
Visser uit Oosterbierum en René de Haan uit 
Franeker tegenover het tweetal Gabe Jan van 
Popta uit Lollum en Hedse Mud uit Wergea. Met 
een vrij gemakkelijke 5-2 en 4-6 overwinning 

lieten Jens en René zien wie de sterkste Welpen 
A kaatsers van deze dag in Pingjum waren.

Welpen Jongens B-klasse:
Er werd op 22 augustus naast de Welpen Jongens 
A ook een Welpen Jongens B wedstrijd met ver-
liezersronde gespeeld. In de Finale stond het 
tweetal: Niels Miedema (Idsegahuizum) en Jesse 
de Jong (Grou) tegenover Dennis Strikwerda en 
Pieter Jan Leijenaar beiden uit Exmorra. Niels 
en Jesse pakten met een mooie overwinning de 
eerste prijs in deze B-klasse.

Uitslagen:
1e.  Niels Miedema (Idsegahuizum) 
 en Jesse de Jong (Grou)
2e.  Dennis Strikwerda (Exmorra) 
 en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
3e.  Lars Bijlsma (Franeker) 
 en Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum)
1e verl:  Ruben Brouwer (Berlikum) 
 en Arnout Meijer (Wommels)
2e verl:  Pieter Bonnema (Winsum) 
 en Wessel van Wier (Peins)
3e verl:  Jorrit Polsma (Arum) 
 en Mark Polstra (Menaldum).

KNKB welpen jongens overwinning 
voor Jens Visser en René de Haan

Eigen fotoEigen foto
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V.V. Makkum
zaterdag  4 september
Makkum 1  - Bolswardia 1 15.00 uur
Makkum 2  - Knickerbockers 5 12.45 uur
Balk 4   - Makkum 4 14.30 uur

Makkum A1    - LSC-1980 A2  15.00 uur
Sleat B1     - Makkum B1   11.00 uur
Makkum DA1   - LSC-1980 DA2   12.30 uur
Makkum C1    - ONS Top 63 C2  10.45 uur
Makkum C2   - Arum C1        9.00 uur
AVC D1     - Makkum D2     10.15 uur
QVC D2   - Makkum D3      9.00 uur
Makkum E1   - Heeg E1         10.30 uur
Makkum E2   - Scharnegoutum E2 10.15 uur
Gorredijk E4  - Makkum E3     10.20 uur
Heerenveen E11 - Makkum E4         10.00 uur
Makkum F3    - Jv Bolsward F6   9.00 uur

woensdag 8 september
Nijland 3     - Makkum 3        19.00 uur

Penjumer Merke 
op 3, 4 en 5 september
 
Pingjum - Het 1e weekend in september is ingeruimd 
voor de Penjumer Merke. Het is een van de laatste 
dorpsfeesten in deze omgevingen we rekenen op 
mooi weer dit weekend. Op vrijdagochtend beginnen 
we met de spelletjes voor de kinderen van de basis-
school. De middag is ingeruimd voor een balspel, 
waaraan iedereen kan meedoen. Daarna is er een 
zeskamp op het feestterrein, waar iedereen aan mee 
kan doen. De vrijdagavond is ingeruimd voor het 
Mega Piraten Festijn. Veel Pingjumers kruipen in 
de huid van een Nederlands of Friestalige artiest. 
Men kan playbacken of zelf zingen. Na afloop kunnen 
de voetjes van de vloer met de swingende band 
Stars Like Us. 

Zaterdag begint de traditionele merkepartij om 10 uur. 
Dames, heren en jeugd kaatsen in diverse klassen. 
Op zaterdagavond is er een geweldige top100 band, 
D-Sign die tot in de kleine uurtjes doorgaat. Uit de 
weide omgeving van Pingjum komt het publiek en 
we maken er met zijn allen een gezellig feest van. 

Zondagochtend moet het veld klaargemaakt worden 
voor de kaatsers van de Heren Hoofdklasse. Zij 
beginnen om 11 uur aan de Heren Hoofdklassepartij, 
waarbij ondermeer gestreden wordt om de konings-
prijs “De Zilveren Tulp”. Na afloop van het kaatsen 
wordt de Penjumer Merke afgesloten met een fan-
tastisch optreden van Rintje Kas en Band (v/h Lays).

De Flevosanghers gaan weer 
zingen
 
Makkum - Vanavond start het I.K.M. de Flevo 
Sanghers weer met de wekelijkse repetities om acht 
uur in k.c. “Het Anker”. Het koor telt momenteel vijf 
en twintig leden, versterking is gewenst! Denkt u eraan 
om ook bij een mannenkoor te willen gaan zingen, 
met of zonder ervaring, u bent altijd welkom. Kom 
gewoon eens naar een repetitieavond. Wilt u meer 
informatie bel dan met de secretaris tel. 06 54908513.

Voetbalprogramma
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Ouder – Kind kaatspartij te Pingjum

Pingjum - Op een warm veld werd zaterdag 21 
augustus jl. de Ouder – Kind partij in Pingjum 
verkaatst. De jeugd moest hiervoor op zoek naar 
een ouder, wat inhield dat er menig kind werd 
geadopteerd. De wedstrijd werd met de zachte 
bal verkaatst, waardoor veel trik-trak situaties 
plaatsvonden en aantrekkelijk kaatsen werd ver-
toond. Spannend werd er gekaatst met twee keer 
een wedstrijd waarbij ‘alles aan de hang’ kwam. 
Deze dag hadden we ook een speciale regel dat 
het voor de ouder niet is toegestaan de bal in één 
keer over de bovenlijn te slaan. De uiteindelijke 
winnaar had enige moeite met deze regel, toch 
kon dit hun niet tegenhouden. In de finale wonnen 

Ruben Siemensma en Theun Folkertsma met 5-3 
en 6-4 van Marianne en Geke Reitsma. De kransen 
werden gesponsord door de hoofdtrainer Albert 
Reinsma. Met een barbecue werd dit kaatsfeest 
afgesloten.

Uitslag: 
1. Ruben Siemensma en Theun Folkertsma; 
2. Marianne Reitsma en Geke Reitsma; 
3. Isa Siemensma en Iwan Siemensma. 

Verliezersronde: 
1. Rinse Bouke Reitsma en Nolle Reitsma; 
2. Joël Kuipers en Nadia Cornelissen.

Cornwerd - Al sinds 1990 wordt het nachtkeatsen 
georganiseerd in Cornwerd. Een klassieker, waar 
mensen van heinde en ver komen om mee te 
kunnen doen met deze wilde partij. Op de lijst 
van 19 parturen stonden dit jaar opvallend veel 
Harlingers en wat minder Makkumers dan 
gebruikelijk, en verder natuurlijk veel Cornwerders 
en Wonsers. Het was nogal donker bewolkt weer 
met wat regen en hier en daar een onweerklapje. 
Eigenlijk lekker fris keatsweer. Er werd rustig 
door gekaatst en tussen de omlopen kon men 

even bijkomen in de grote feesttent op het veld. 
Ook kon iedereen van de jaarlijkse ringrijderij in 
de tent een beschut plekje vinden, en met de muziek-
kist van Joop van der Werf op de achtergrond 
was het gezellig vertoeven. 
De eerste omloop van de wedstrijd werden er 
een paar spannende partijen gespeeld waarna 
sommige verliezers nog bijgeloot werden. In de 
tweede omloop moest Maaike de Jong de hand-
doek in de ring gooien toen zij geblesseerd 
raakte. Geerie Mensonides werd bijgeloot, maar 
helaas kon deze nieuwe samenstelling van het 
partuur de partij niet winnen. In de derde omloop 
een spannende wedstrijd tussen het partuur van 
Michel Nesse tegen het partuur van Brian 
Zeilmaker. Deze partij werd gewonnen door 
eerstgenoemden. In de halve finale werden zij 
toch verslagen doordat de wedstrijd met een 
kwieke bovenslag werd beslist, gemaakt door Ottje 
Kooistra, die één dag voor haar verjaardag nog net 
in haar “roaring twenties” zat. Ook in de finale 
deed zij het voortreffelijk, samen met haar broer 
Jouke Abe Tilstra en Andrys Osinga. Zij versloegen 
het partuur met Eddy Sjollema, Jelle Attema en 
Yde Stegenga op een stand van  5-3, 6-2. Het was 
spannend omdat het vaak 6-6 werd, waar het 
eerst meestal naar de winnaars van de nacht ging. 
Andrys Osinga uit Pingjum werd tot koning uit-
geroepen en kreeg van voorzitter Sjaak Kooistra 
een prachtige zilveren kaatsbal omgehangen. 
Natuurlijk kreeg Ottje een dikke tút van Sjaak 
voor haar overwinning. De zilveren bal is door 
Willem Tuinstra uit Koudum aangeboden, de 
skat…Bedankt hiervoor! Het was weer een 
leuke nachtkeats partij, die dit jaar haar twintig-
ste jubileum vierde. Tot volgend jaar! 

Nachtkeatsen en ringrijderij in Cornwerd

Eigen fotoEigen foto

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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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

Bezorgbakker Marten Hoekstra sponsort Ouder-Kind kaatspartij

Een geslaagde Freule voor “Tije yn ien”

* Dooitze met zoon Melle de Boer en rechts sponsor Bezorgbakker Marten Hoekstra

Wommels/Gaast-Ferwoude - Na een mooi sei-
zoen komt er een eind aan het “jongenspartuur-
boek” van Auke Geert Ybema, Meindert Attema 
en Gerben Stellingwerf. Deze drie jonge kaatsers 
van Kaatsvereniging “Trije yn ien” hebben dit 
jaar een geweldig seizoen gekaatst. In de afdelings-
partijen, waar iedere vereniging een partuur mag 
afvaardigen, hebben ze Gaast/Ferwoude op de 
kaart van de kaatsdorpen weten te zetten. De heren 
slaagden er zelfs in als outsider voor de Freule te 
worden gezien. Voor Auke Geert was dit zijn 
laatste jaar waarin hij uit mocht komen in de 
jongens klasse. De jongens waren dan ook extra 
gebrand dit seizoen te pieken en dan uiteraard 
het liefst op de Freule. 

11 augustus was het zover, de dag der kaatsdagen. 
De loting was geen meevaller. De eerste omloop 
stond Witmarsum op de lijst. Een degelijk partuur 
met een aantal klasse kaatsers. Toch waren de 
jongens, zoals eerder vermeld scherp en lieten 
niks aan het toeval over. Auke Geert wist de eerste 
drie eersten achter elkaar op te slaan en alle drie 
de bordjes in het voordeel aan de telegraaf te 
krijgen. Dat is een manier om duidelijk te maken 
wat je wilt op deze dag. In het perk was het een 
idem verhaal. Voor in het perk bij de boomlange 
Meindert was niet een bal vertrouwd. Deze partij 

werd dan ook binnen no-time beslist. Na deze 
zeer goede overwinning moesten de jongens het 
opnemen tegen Franeker. Een partuur dat evenals 
onze jongens, dit jaar een aantal prijzen hebben 
weten te bemachtigen. Een geduchte tegenstander. 
De goede lijn van de vorige partij wisten de 
jongens in het begin van de partij door te zetten. 
Weinig fouten maken en op het scherpst van de 
snede kaatsen. Het ging redelijk gelijk op tot 4-3 
6-6 en een kleine kaats. De bal werd “vliegend” 
opgeslagen door Auke Geert. Het perk wist de 
bal te retourneren maar Gerben Stellingwerf 
stond, zoals altijd, precies op de juiste plaats en 
wist het eerst binnen te halen en de nekslag uit te 
delen aan Franeker. Na deze twee zware patijen 
werd de derde lijst behaald. Op de derde lijst was 
de tegenstander Sint Jacobiparochie. Helaas bleek 
al vroeg in de partij dat de vorige twee duels hun 
tol hadden geëist. Er werd kansloos verloren. 
Een domper op een dag waar de jongens uitein-
delijk alleen maar trots op kunnen zijn. De vele 
meegereisde supporters zullen dit zeker bevestigen. 
Zo is er een einde gekomen aan een seizoen 
waarin de kaatswereld Gaast/Ferwoude heeft 
leren kennen, waar we als jongenspartuur met 
pijn in ons hart afscheid nemen van Auke Geert, 
maar waar we terug kijken op een heel succesvol 
en gezellig seizoen.  

Gaast - Afgelopen zaterdag bezorgde huis aan 
huis Bezorgdbakker Marten Hoekstra kaats-  
vereniging “Trije In Ien” de ouder-kind partij! 
Een unieke partij waarin de jeugdleden samen met 
een ouder een partuur vormen. Bij deze speciale 
partij zijn speciale spelregels van toepassing, zo 
wordt het perk in tweeën gesplitst, een vak voor 
het kind en een vak voor de ouder. De kinderen 
slaan altijd voor best op en de ouders moeten er 
bij de opslag voor zorgen dat de bal in het vak 
van de ouder van de tegenpartij terecht komt.

Rond 11.00 uur melden zich 15 koppels op kaats-
veld “Boppeslach”. Het werd een prachtige kaats-
dag, met spannende partijen. Tussen de partijen 
door konden de ouders even bijkomen onder het 
genot van een kopje koffie en heerlijke verse 

broodjes van de sponsor, waarna ze door de kin-
deren weer bij de les gebracht werden voor de 
volgende partij. In de loop van de dag nam ook 
het fanatisme bij de ouders die nooit of nauwelijks 
kaatsen toe, dit zorgde voor hilarische taferelen! 
Elk koppel kaatste 3 tot 4 partijen en uiteindelijk 
werden van alle partijen de gewonnen punten 
opgeteld om tot een winnaar te komen. 

Bezorgbakker Marten Hoekstra bezorgde maar 
liefst vijf prijzen, deze werden uitgereikt aan de 
volgende parturen:
1.Dooitze en Melle de Boer 
2. Christian Koning en Jan Stellingwerf
3.Ruth en Sierd Henk Stellingwerf 
4. Rick de Vries en Doekele Terpstra
5. Tom en Thomas Oostenveld.

Eigen fotoEigen foto



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 1 september 2010

TE KOOP

Bleekstraat 22a
MAKKUM

Keurig driekamer-
appartement met 
zonnig dakterras. 
Zo te betrekken!

Vraagprijs:
€ 145.000,00 k.k.

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

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

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

Colofon

Groene Toyota Starlet 1998, 137.500 km. met 
stuurbekrachtiging, verkeerd in goede staat. Prijs 
n.o.t.k., tel. 06-38743074

Een mooie 3 kleur bordercollie pup, tel 0517-532107

Dikke jas + broek geïsoleerd, maat 50 € 100.-; 
Leren damesjas met capuchon XL € 100.-; Fax + 
telefoon € 100.-, tel. 0515-336605

Senioren bed + nachtkastje 90x200 cm. verstelbare 
lattenbodem met matras € 100.-; 2-persoons ledi-
kant 200x200 cm. verstelbare lattenbodem z.g.a.n. 
€ 150.-, tel. 06-29383609

Konijnenhok lang 150 cm, breed 50 cm. € 20.-,
tel. 0515-579312

Mooie Centrifuge, werkt nog goed € 20.-, 
tel. 0517-532586 Witmarsum

Mooie robuuste jongensskelter € 60.-, tel. 0515-232393

Zware swifter stamboek dekrammen. Gekeurde en 
ongekeurde, dubbel ARR-ARR, Zwoegervrij, en 
minimaal enkelvoudige miomax. Rotkreupelvrij. H 
Drayer Ferwoude, tel. 0515-542616 bgg 06-53540964

Sinds 2 jaar wonen wij in Friesland en willen graag 
Fries leren verstaan, lezen en eventueel schrijven. 
Wie kan ons les geven? tel. 06-44200352

30 stuks stoeptegels 30x30 cm., tel. 0515-232392

TE KOOP

GEVRAAGD

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648 of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

GRATIS AF TE HALEN
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Wie wil er, tegen betaling, ma t/m do tussen 12.00 
en 13.00 uur mijn hond uitlaten? Bleekstraat 22a, 
Makkum, voor meer info, bel. 06-51380549

Ik zoek een man of vrouw van ± 70 jaar, die met 
mij wil klaverjassen en/of fietsen. Reacties naar de 
redactie, tel. 0515-231648

Wij zoeken een plekje voor onze 3 jonge konijntjes. 
Ze zijn nu 5 weken oud en alle drie zwart van kleur, 
tel. 06-12376039
 
Schoonmaakster voor vakantiehuizen in Makkum, 
tel. 06-43114634

Een enthousiaste huishoudelijke hulp voor 3 of 4 
uur in de week, tel. 0515-230336 of 06-41801722

GEZOCHT

GEVRAAGD

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648 of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
38e Koninklijke Tichelaar Partij yn Makkum

Makkum – Snein 22 augustus ‘Goed keatswaar’ 
op it keatslân ‘De Seize’ yn Makkum. Sa no en 
dan in lyts buike mar it koe der op troch. Op it 
programma foar dizze snein stie de partij foar de 
‘Heren Senioren Vrije Formatie’ op de agenda. 
De 4 priizen foar dizze partij, sierierdewurk mar 
ek de kransen, waarden oanbean troch ‘Koninklijke 
Tichelaar Makkum’. In partij mei 15 partoer op’e 
list. Ek in partij sûnder ferliezersronde, dus de 
mannen moasten drekt op skerp.

De earste partij yn de heale finale stie partoer 2: 
Jelmer Hofstee, Jacob Zaagemans en Aloys Freitag 
tsjinoer partoer 4: Gosse Beeksma, Hendrik Jan 
van der Velde en Frederik van der Meij. De partij 
waard wûn mei 5-1 troch it partoer fan Gosse 
Beeksma. It partoer fan Jelmer Hofstee hie yn it 
perk te folle kweaslagen en twa kear mei seis gelyk 
gie it earst nei it partoer fan Gosse Beeksma. 

De twadde partij yn dizze heale finale stie partoer 
7: Bauke Triemstra, Hillebrand Visser en Hendrik 
Kooistra tsjinoer partoer 12: Arnold Zijlstra, 
René Anema en Thomas van Zuiden. Unferwacht, 
mar al rille gau, in foarsprong foar it partoer fan 
Bauke Triemstra. Mei in bûtenslach fan Arnold 
Zijlstra wûn it partoer fan Bauke Triemstra, dit 
seizoen foar de earste kear, de partij tsjin it par-
toer fan Arnold Zijlstra mei in stân fan 5-2. Sa 
kaam it dat it partoer fan Gosse Beeksma in de 
finale kaam te keatsen tsjin it partoer fan Bauke 
Triemstra. It gie gelyk op yn dizze finale mar it 
iene partoer joech wol mear lûd as it oare par-
toer. ‘Net te benaud allee brâne’, sa stjoerde Bauke 
syn maten oan. It waard in spannende partij mei 
5 earsten gelyk. Mei in boppeslach fan Hillebrand 
Visser lûkte  partoer 7 de oerwinning nei him ta!  
Alwer in moaie keatsdei op keatslân ‘De Seize’ 
yn Makkum.

Eigen fotoEigen foto



<<
  /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


