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De ZuidWester!u d este

Hij is er weer onze GRATIS woningkrant 
De ZuidWester!

Niet gekregen? Wij sturen 'm graag toe.

Nieuwe dokter in praktijk Gezondheidscentrum Makkum

Makkum - Graag wil ik via deze weg met u kennis 
maken. Enkele mensen hebben mij al gezien. 
Afgelopen dinsdag ben ik begonnen met werken 
in de praktijk van Boudewijn Dierick. Mijn naam 
is Dorrit Dijksterhuis. Ik ben huisarts en heb 
geneeskunde gestudeerd in Groningen en Deventer. 
Na mijn studie ben ik een tijdje als arts-assistent 
in Emmen en Rotterdam werkzaam geweest. In 
Emmen heb ik voor de chirurgie en gynaecologie 
gewerkt en in Rotterdam voor de kinderchirurgie. 
De huisartsopleiding heb ik in Leiden gedaan en 
inmiddels ben ik zes jaar met plezier werkzaam 

als huisarts. Ruim een week geleden ben ik samen 
met mijn echtgenoot en drie kinderen naar 
Friesland verhuisd. Het is voor ons even wennen 
in een nieuw huis en nieuwe omgeving, maar wij 
wilden graag naar het noorden van Nederland en 
genieten nu van de ruimte, de rust en de prettige 
ontvangst van de mensen om ons heen. Ik heb 
altijd in een dorp als huisarts willen werken en 
zie er naar uit om dit in Makkum te mogen doen. 
Ik hoop op een prettige en langdurige samen-
werking met u  en mijn collega’s.

Toanielferiening ‘de Spegel’ spilet “Bêd en Brochje”
Makkum – Toanielferiening ‘de Spegel’ út 
Hommerts spilet op freed 11 maart om 20.00 oere 
it blyspul “Bêd en Brochje” op de boppeseal 
fan Hotel Restaurant “De Prins” yn Makkum. 
Werom spilet Hommerts no yn Makkum soene jo 
sizze? No dat sil ik efkes útlizze: It sit nammelik sa, 
der spylje fan oarsprong twa ald Makkumers yn. 
De iene is de grutte broer fan lytse Sybren, name-
lijk Haaije Poog dy’t sels as ober yn de Prins wurke 
hat. En de oare Makkumse is it lytse suske fan 
grutte Jacob (Pino) van der Weerdt. Binne jimme 
beniid nei de keunsten fan dizze ald Makkumers 
kom dan mei syn allen nei de Prins. De tagongspriis 
is 5 euro en om 20.00 oere wolle wy begjinne.

Koarte ynhald fan it stik
As heit fan twa mûnige dochters, hawwe jo it 
rjocht it net iens te wêzen mei de kar fan in 
partner en boppedat moatte jo harren wize op 
harren hâlden en dragen, dat is nochal fansels 
soene jo sizze! Mar omdat heit bûter op é holle 
hat en der twa bûtenechtlike relaasjes op nei 
hâldt, der’t ien de frou is fan syn alderbêste 
freon, is syn goed foarbyld fier te sykjen……. 
As dan ek noch beide froulju by him ynwenje 
wolle, is de hikke hielendal fan de daam, de 
fatsoensrakker sit dan folslein yn de niten!
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Kerkdiensten   
woensdag  9 maart
Van Doniakerk 
19.30 uur Bidstond ds. J. van Olffen

zondag 13 maart
Van Doniakerk 
 9.30 uur ds. J. van Olffen
      

                                  

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).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

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
Tandartspraktijk 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 / b.g.g. 06-20441818  

Info Familieberichten Agenda
Elke moarn sil de wyn wer waaie,
fleane fûgels,
bloeie blommen op ‘e nij.
Doch sil neat yn it libben
wer itselde wêze 
want myn man, ús heit en pake 
is der net mear by.

Hjirby wolle wy jimme tank sizze foar alle 
bliken fan meilibjen tiidens it siikwêzen en nei it 
ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake

Jetze de Witte
Jimme waarme belangstelling hat ús goed dien.

Hinke
Neeltje
Siem, Els, Jetse en Wytse
Gertrud, Robert, Jesse en Liza
Sietze, Marijke en Maarten
Johan, Wietske, Mark en Nynke
Henny, Jorgen, Jenneke en Femke

Makkum, maart 2011

Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar de 
felicitaties, blommen, kaarten, en telefoan-
tsjes die wy foar ús 45e houliksfeest fan 
jimme krigen  It hat ús tige goed dien. 
Ek út namme fan de bern. 

Sybolt en Baukje Attema – Ouderkerken

Makkum, maart 2011

zaterdag 12 maart
Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur 
competitie klaverjassen

Makkum – Beach Hotel De Vigilante  16.00 uur 
Buurtver. ‘Terra Nova’ voor kinderen  8- t.e.m. 
15 jaar Glow Bowlingmiddag, opgave voor 9 
maart bij Gerrie de Vries  tel. 0515 - 232080

Witmarsum – Mee-zing-dag in de Koepelkerk  
v.a. 9.30 uur , programma in Doopsgezinde kerk 
kinderzang 16.00-17.00 uur/voor meer info. 
Belboei van 23 februari.

vrijdag 11 en zaterdag 12 maart
Wons – Kerkgebouw 20.00 uur 
Premiéreconcerten Roll of Honour door chr. 
Muziekver. Hosanna o.l.v. Durk Lautenbach, ter 
gelegenheid van 75 jaar Dorpsbelang Wons 

Zondag 13 maart
Makkum - R.K. Sint Martinuskerk 19.00 uur 
Rondleiding met toelichting dit wordt georgani-
seerd door het Oec.Overleg Makkum

Klankconcert 
in Centrum Wilgenhoeve
Exmorra - In het kader van de Vrouwenweek 
Friesland vindt op zondag 13 maart tussen 15.00 
tot 17.00 uur een klankconcert plaats in Centrum 
Wilgenhoeve in Exmorra.  Even helemaal niets 
moeten, lekker op een matje liggen en je laten 
verwennen door allerlei klanken. Toon en geluid 
zorgen als het ware voor een klankmassage van 
lichaam en geest. Zij kunnen je zelfgenezend 
vermogen stimuleren en voor een diepe, weldadige 
ontspanning zorgen. Een bijzondere ervaring! 
Vrouwen èn mannen zijn welkom. Wij maken bij 
onze klankconcerten gebruik van klankschalen, 
gongs, trommels, ratels, belletjes, zang, fluiten en 
een groot aantal instrumenten met verrassende 
geluiden. En soms ook een didgeridoo.

Berne

Janna
van Dijk

3-3-20113-3-2011

3340 gram - 50 sm

Dochter fanDochter fan
Simone en Jasper

Suske fanSuske fan
Tigo en Johan

It String 12  -  8754 GS Makkum
0515 - 23 26 45
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Bekerpap, 0.5 liter....................................2e gratis

Schouderham...........................per pakje 25 cent korting

Honig Kippen- of Tomatensoep.................per pakje 79 cent

Page Keukenrollen, pak à 2 stuks.............................2.15 1.29

Washandjes....................................................2 stuks voor 1.50

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

Honig Spaghetti, 500 gram...................................nu 59 cent

Sportlife Kauwgom.....................................2 pakjes voor 1.50

Aanbiedingen geldig van do. 10/3 t.e.m. wo. 16/3

Profiteer van 10 t/m 12 maart
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel
4 Duitse Biefstuk +
gratis bakje Kartoffelsalade   
Varkensvleesvoordeel

Varkens Schnitzels
100 gram 1,40
Vleeswarenvoordeel
100 gram Runderrollade +
100 gram Boerenmetworst              samen    2,49
Sweet Honey

Kippendijtjes
iedere 4e gratis 4=3
Speciaal voor u gemaakt

Venetiaans Filetlapje
100 gram 1,45

Aanrijding met koe
Witmarsum – De politie heeft geassisteerd bij de 
afhandeling van een aanrijding tussen een auto en 
een koe. Vorige week in de nacht van maandag 
op dinsdag rond 05.30 uur waren er vanuit een 
boerderij aan de Van Aylvaweg 23 koeien ont-
snapt en deze beesten liepen op de weg. Een 
24-jarige inwoner van Achlum zag plotseling een 
koe de weg oversteken maar kon haar niet meer 
ontwijken. De koe raakte door de aanrijding 
zwaar gewond en werd door een dierenarts uit 
haar lijden verlost. De overige losgebroken koeien 
zijn weer in de stal opgesloten.
 

Invordering rijbewijs
Kornwerderzand – De politie heeft vorige week 
maandag het rijbewijs ingevorderd van een 
50-jarige inwoner van Bergschenhoek. Tijdens een 
snelheidscontrole met de laser op de Afsluitdijk 
zagen agenten dat de bestuurder reed 125 kilo-
meter per uur reed waar 70 toe is gestaan. Tegen 
de 50-jarige is proces-verbaal opgemaakt.

Spandoek verwijderd bij 
stembureau
Makkum – Twee agenten hebben vorige week 
woensdagochtend bij een stembureau aan de 
Buren een spandoek van de PVV verwijderd. Op 
het doek stonden een aantal leuzen gericht tegen 
één van de deelnemende politieke partijen aan de 
provinciale verkiezingen. Omstanders ergerden 
zich aan het doek en belden de politie. In ver-
band met de onrust die was ontstaan bij het 
stembureau besloten de agenten het doek te ver-
wijderen.
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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                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Op tv met een zuinige vrachtwagen
Makkum - Een superzuinige vrachtwagen. Die 
probeert Nico Katsburg (15) uit Makkum te 
ontwerpen voor het tv-programma Green Dream 
District van National Geographic Channel. Dinsdag-
middag kreeg hij in het Automotive Lab advies 
van expert dr.ir. Rudolf Huisman (DAF en TU/e). 
Met diens advies moet Nico’s ontwerp gekozen 
worden tot duurzaamste uitvinding van 2011. 
Twee dagen lang was een filmploeg van Green 
Dream District op de TU/e-campus om verslag te 
doen van het advies dat de aan het tv-programma 
deelnemende kinderen inwonnen van experts, 
‘Green Coaches’, van de TU/e. In totaal passeer-
den veertien uitvindingen van kinderen tussen 
negen tot negentien jaar de revue. Projecten met 
intrigerende namen als ‘Gemalen energie’, ‘Light 
in the Night’, ‘Sustainable Street’, ‘Magic Gum’, 
en dus ‘De energiezuinige vrachtwagen’. 

Nico vertelt dat hij in eerste instantie een super-
snelle vrachtwagen had willen ontwerpen: “Ik ben 
geobsedeerd door snelle gestroomlijnde auto’s.” 

Omdat vrachtwagens toch niet harder mogen 
dan tachtig kilometer per uur en snellere auto’s 
juist heel milieuvervuilend zijn, heeft hij zich 
toch maar gericht op een zuinige vrachtwagen die 
maar de helft moet verbruiken van een normale 
vrachtwagen. Uit zo’n vijfhonderd inzendingen 
is de jonge Makkumer al doorgedrongen tot de 
beste 36 inzendingen, die vanaf begin april in 
twaalf uitzendingen worden behandeld. In elke 
aflevering van Green Dream District bepaalt een 
jury wie er door mag naar de finale, met perspec-
tief op de hoofdprijs van vijfduizend euro. Nico 
hoopt van expert Huisman te leren hoe hij zijn 
tweede schaalmodel nog aerodynamischer kan 
maken en hoe hij kan berekenen hoeveel brand-
stof dat bespaart. Wellicht zien we hem over een 
paar jaar terug. “Ik ben geobsedeerd door alles 
wat met techniek te maken heeft en ik wil dat 
later ook studeren.” 

Vanaf 2 april wordt Green Dream District uitge-
zonden op National Geographic Channel. 

Slagerij Brattinga organiseert 
de spraak- en smaakmakende actie ‘Rondje Europa’
Makkum - Proef de smaak van uw favoriete 
vakantieland en win een reis bij Slagerij Brattinga 
Uw Slager! Van 14 maart t/m 2 april organiseert 
Uw Slager de spraak- en smaakmakende actie 
‘Rondje Europa’. Drie weken lang staat de winkel 
in het teken van echte authentieke lekkernijen uit 
verschillende landen in Europa. Bovendien spaart 
u voor gratis producten én maakt u kans op een 
weekendje Brussel! Traditionele, verrassende pro-
ducten voor elk eetmoment.

Met behulp van vakkennis, passie en specialisten 
heeft Slagerij Brattinga Uw Slager een selectie 
gemaakt van bijzondere producten. Producten 
met de échte smaak van het buitenland. Ze zijn 
namelijk afkomstig uit hun originele land van her-
komst en bereid volgens traditionele receptuur 
en bereidingswijzen. Met deze producten heeft 
Slagerij Brattinga Uw slager smaakvolle en ver-
rassende combinaties gemaakt, geschikt voor elk 
moment van de dag. Van verse salades en tradi-
tioneel bereide ovenbroodjes tot authentieke vlees-
waren en echte Italiaanse pizza’s.

Vers, gemakkelijk en gevarieerd
Bijkomend voordeel is dat de ruime keuze aan 

specialiteiten kant-en-klaar in de winkel verkrijg-
baar is. Zo zet u ze thuis in een handomdraai in 
de oven of op tafel. Daarnaast worden ze dag-
vers bereid met alleen de beste gezonde ingredi-
enten. Variatie op tafel, gemak en versheid zijn 
gegarandeerd.

Spaar voor gratis producten 
en win een weekendje Brussel! 
In de winkel ontvangt iedere klant een stempel-
kaart. Bij aankoop van elke speciale ‘Rondje 
Europa’ aanbieding ontvangt u een stempel. Al 
bij zes stempels kan de ingevulde kaart  worden 
ingeleverd en krijgt u een smaakvol Bistro worstje 
met bijbehorend kartelmes cadeau. Bovendien 
maakt u zo direct kans op een weekendje Brussel! 
Uw Slager laat haar klanten daadwerkelijk kennis-
maken met de hoofdstad van Europa. De winnaar 
verblijft een geheel verzorgd weekend met twee 
personen in 4-sterren hotel Leopold in het 
centrum van de stad. Bij Slagerij Brattinga Uw 
Slager staan kwaliteit, persoonlijk advies en elke 
dag lekker eten centraal. Zowel tijdens de actie als 
gedurende de rest van het jaar. Het team laat ieder-
een graag volop proeven van de Europese lekker-
nijen en informeert u in de winkel over de actie. 

Het voorjaar hangt weer in de lucht. Tijd om de 
tuin weer op orde te maken. Is de potgrond op? 
Leden van Hallelujah houden komend weekend 
hun jaarlijkse potgrondactie. Op 19 maart neemt 
Hallelujah deel aan een concours in Leek. Na dit 
concours zullen 12 leden van het jeugdorkest 
“de Notenkrakers” promoveren naar het A-orkest. 
De opbrengst van de potgrondactie zal worden 

gebruikt voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
We hebben weer een partij potgrond kunnen 
aanschaffen bij Hoveniersbedrijf Bosma. Tegen 
scherpe prijzen (1 zak 40 liter voor €4,--, 2 zak-
ken € 7,50 en 3 zakken voor € 10,--) zal de pot-
grond op vrijdagavond 11 maart en zaterdagmor-
gen 12 maart huis-aan-huis worden verkocht.

Potgrondactie Hallelujah 11 en 12 maart
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

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!

Na veel werkervaring opent Brigit Huisken “Salon Haar en Zo”

Makkum - Nadat Brigit Huisken in Makkum, 
Sneek, Grou en zelfs op Miami heeft gewerkt, 
besloot ze na een paar tegenvallers terug te gaan 
naar haar Makkum. Hier heeft ze op 1 maart haar 
eigen kapsalon geopend. Na de mavo is ze gelijk de 
kappersopleiding gaan volgen. ‘Vanaf het moment 
dat ik wist dat dit beroep bestond wilde ik het al 
worden’. Deze opleiding deed ze in BBL-vorm. 
Doordat ze een dag in de week naar school ging 
en vier dagen werkte deed ze al vroeg ervaring 
op als assistent-bedrijfsleider  De opleiding ging 
soepel: ze vroeg vervroegd examen aan en be-
haalde haar diploma binnen 2,5 jaar. 

Haar eerste werkervaring als kapster heeft Brigit 
in Sneek opgedaan. Ze begon als student, maar 
groeide uiteindelijk door als bedrijfsleider. Nadat 
ze in een kapsalon in Makkum ongeveer twee jaar 
had gewerkt. Vond ze het tijd voor een nieuwe 
uitdaging: Brigit besloot voor acht maanden als 

kapster op een cruiseschip te gaan werken. Door 
omstandigheden werden dit maar 3 maanden. 
Uiteindelijk werd haar opnieuw een baan aange-
boden als kapster op het cruiseschip. Brigit heeft 
toen voor Friesland gekozen. Terug in Sneek 
groeide ze door als bedrijfsleider. Vervolgens 
verhuisde ze naar Britsum en besloot ze hierdoor 
te stoppen in Sneek en te gaan werken in het 
meer dichterbij gelegen Grou. Maar ook hier had 
ze te maken met een tegenvaller. Achttien dagen 
voor haar zwangerschapsverlof werd haar con-
tract niet verlengd. 

Ze begon zich beseffen dat haar roots in Makkum 
lag, hier kwam haar droom uit. “Salon Haar en 
Zo” werd een feit. Met haar passie voor het vak 
en haar ruime ervarenheid staat Brigit klaar om 
een trendy kapsel te knippen. De kapsalon ver-
welkomt mannen en vrouwen, jongens en meisjes, 
‘ook vrouwen met watergolven zijn welkom!’

Opgave Leugenbollepop 2011 van start
Makkum - Vanaf nu is de opgave voor Leugen-
bollepop gestart. Vanaf de website www.leugen-
bollepop.nl kan iedere ster in spé een drietal 
nummers online invullen. De inschrijving loopt 
tot en met vrijdag 8 april. Er is dus nog tijd om 
goed na te denken over een nummer wat jezelf 
en het publiek aanspreekt. Gezien het aantal 
(jeugdige) Makkumers wat afgelopen jaar met 
muziek in aanraking is gekomen, bandjes genoeg 
in Makkum, verwachten wij voldoende opgave! 
Wees echter niet te laat en vul het formulier in op 
de site. Stichting Leugenbollepop probeert ieder 
jaar een aansprekende avond neer te zetten met 
mooie, ruige, zuivere en spectaculaire acts. 
Opvallend zijn ze altijd want opvallen lukt wel 
met een superband op het podium en 1.400 man 
publiek voor het podium!

Zoals gezegd probeert het stichtingsbestuur een 
superavond te organiseren. Binnenkort worden 

de ondernemers uit Makkum benaderd voor 
sponsoring van het leukste feestje van Makkum; 
Leugenbollepop. Als ieder jaar maken zij het 
mogelijk om deze happening te bekostigen, grote 
klasse voor zo’n klein dorp. Voor de komende jaren 
zoekt Leugenbollepop een hoofdsponsor. Een mooie 
kans voor naamsbekendheid en een gegarandeerd 
groot publiek. Geïnteresseerde bedrijven kunnen 
het bestuur benaderen via onze website. 

Ideeën genoeg voor de 22e editie wat dit jaar 
gepland staat op vrijdagavond 26 augustus 2011. 
Graag horen wij ook van jullie, het publiek, wat 
jullie vinden van de avond indeling. Laat ideeën 
achter via de site of spreek een bestuurslid aan. 
Later meer over de 22e editie Leugenbollepop. 
Houd deze krant en de website in de gaten voor 
meer nieuws.

Stichting Leugenbollepop Makkum
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Ingezonden
Onbehoorlijk bestuur 
van de nieuwe gemeente
Sudwest Fryslan?
De financiën op orde, de belastingen op elkaar 
afgestemd, de nieuwe gemeente is van start en 
dat zullen we weten. In allerlei publicaties wordt 
ons verteld dat de verhogingen mee vallen dat er 
zelfs een meevallertje bij zit bij de afvalstoffen-
heffing, dus in vol vertrouwen volgen we de start 
en verwachten we een redelijke aanslag van de 
WOZ/OZB/rioolheffing.

Maar dan volgt de ontluistering als de aanslag op 
de mat valt. Met open mond en verbijstering kijken 
we naar de cijfers; Een meevaller 25 euro terug 
terwijl ze eerst verhoogt wordt met een bijna 
identiek bedrag. Maar voor de kleine ondernemer 
is het helemaal vreselijk; Als je een winkel beneden 
bezit en een woning erboven, zelfs al zit er geen 
toilet of ander rioolaansluiting in de winkel dan 
betaal je twee maal de rioolheffing. Ook voor een 
hok een aanslag van de rioolheffing. De percen-
tages zijn dusdanig verhoogd dat het voor menig-
een de totale aanslag een zeer forse verhoging is. 
Voor een winkel met woning is dat gemiddeld een 
verdubbeling (bv in 2010 228 euro nu 530 euro) 
en dat in crises tijd waarin de middenstander het 
al zo moeilijk heeft. Dat kan toch niet! Een over-
heid die de inwoners zo belast, geen overgangs-
regeling regelt,maar gelijk de belastingen ver-
dubbeld dat is onbehoorlijk bestuur? 

Als u dat ook vindt meld dat dan bij R. Boonstra   
r.z.boonstra@planet.nl 

Aan de Burgemeester 
en Wethouders van de 
gemeente Sudwest Fryslan
 
Geachte Heren (m/v),
 
Geboren en getogen in Engeland, ik woon bijna 
viertig jaar in Makkum en ben twee keer verhuist, 
van Wonseradeel naar Wunseradiel en nou nei 
Sudwest Fryslan (myn untskuldigings foar it 
untbrekke fan lestekens in it Frysk, dakjes 
ensafuorthinne, maar ik hav krekt myn earste 
kompjoeterles hawn en safier hawwe wy net 
komme).

Vorige week kreeg ik een belastinggids van mijn 
nieuwe gemeente, maar dat boekje was niet 
afkomstig van de Gemeentelijke Belastingdienst 
maar van TEAM BACKOFFICE BELASTINGEN 
- puur steenkool Engels en dat in een gemeente 
waarvan de meerderheid der bevolking Fries en/
of Nederlands spreekt. Ik soe sizze "Praat je 
moerstaal!"

Hoogachtend,
John Hutchinson.
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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

135 jaar ”Het Mosterdzaadje”

Makkum – Op 22 februari 1876 is opgericht
de Vrouwenvereniging “Het Mosterdzaadje” te 
Makkum. Destijds was het een verlengstukje 
van de diaconie van de kerkelijke gemeente.
Je moest kunnen breien, haken of naaien. De 
gemaakte goederen werden met Kerst uitgedeeld 
aan arme gezinnen. Wat overbleef werd op een 
bazar verkocht. Van de opbrengst werd dan weer 
nieuwe wol en stof gekocht. Ook moest men 

lidmaat van de kerk zijn. Momenteel telt de 
vrouwenvereniging 35 leden, men komt  om de 
veertien dagen bijeen en doet dan aan ontspan-
ning. Het handwerk doen de dames allemaal 
thuis en dit wordt dan weer verkocht op een 
bazar. Het 135 jarig bestaan is gevierd met een 
gezellige middag met aan het slot een heerlijk 
warm buffet. Ook nieuwe leden zijn vandaag de 
dag nog van harte welkom. 

Van 13 tot en met 19 maart 2011 vindt de lande-
lijke collecte van Simavi plaats. Ook in Makkum 
zal door vele betrokken vrijwilligers voor Simavi 
gecollecteerd worden. Centraal in het werk van 
Simavi staat het ondersteunen van moeders in de 
armste gebieden van ontwikkelingslanden. Dit 

doet Simavi onder andere door het geven van 
voorlichtingsprogramma’s over hygiëne en het 
aanleggen van pompen met veilig drinkwater in 
de dorpen.  
Hartelijk dank als ook u Simavi wilt steunen met 
een bijdrage voor dit belangrijke werk!

Drachten - Zaterdag 5 maart was de 21e editie 
van Kunstbende Friesland in de Lawei in Drachten. 
Dit jaar is er een record aantal inschrijvingen 
binnengekomen. Het recordaantal inschrijvingen 
van dit jaar leidde tot een vol en spectaculair 
programma. De jury had het dit jaar weer erg 
moeilijk. Het niveau van de acts lag volgens de 
juryleden hoger dan dat van vorig jaar en de inzet 

en het enthousiasme van de deelnemers was, als 
ieder jaar, grandioos. De deelnemers konden zich 
inschrijven voor acht categorieën. Dit zijn: Taal, 
DJ, Theater&Performance, Film&Animatie, Dans, 
Muziek, Fashion en Expo. Het thema van dit jaar 
is ILLUSIE, wat veel deelnemers verwerkten in hun 
act. In de categorie Fashion was een 2e prijs De 
Fashion Illusions voor Marije Kuipers (Schraard)

Lollum - Op zondag 20 maart a.s. ’s morgens om 
half acht zingt het Seizoenenkoor o.l.v. Piet Vessies 
het eerste lied uit “The lord of the rings”. Op zich 
niks bijzonders zou je zeggen, ware het niet dat 
het gehele oeuvre in het Fries vertaald is door 
Liuwe Westra en deze vertaalde teksten worden 

getoonzet door Feike van Tuinen. Het Seizoenen-
koor is gevraagd deze liederen te vertolken met 
vandaag het eerste lied uit de cyclus “De wrâld 
wie jong”. Na dit lied zal het koor nog andere 
liederen uit eigen repertoire ten gehore brengen. 
Meer informatie vindt u op www.dezangbodem.nl 

Collecte Simavi

Kunstbende Friesland groot succes! 

Seizoenenkoor zingt wereldpremière in Lollumer muziekmarathon
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Ingezonden
Stoomtram
In een aantal pas verschenen boeken over Makkum 
en omgeving komen een aan tal onvolkomen heden 
voor. Je kunt het de schrijver(s) niet kwalijk nemen. 
Hij/zij komen van verre. Maar ook zij (het zijn 
mensen) die op de hoek van de straat wonen, kunnen 
het bij het verkeerde eind hebben. 

Zo kan je geen boek over de geschiedschrijving van 
Makkum open slaan of er staat wel een foto van 
c.q. een artikel over de paardentram in. Leuk mar 
dat is niet de juiste geschiedschrijving. Begin jaren 
’30 vorige eeuw reed er wel degelijk een stoom-
trein (mogelijk van het merk Henschel) door 
Makkum. Er bestaat één foto van en één film en 
minstens nog één levende ooggetuige en wel in de 
vorm van jan Folkertsma. Hij ging hier op school 
en at ’s middags bij zijn Beppe Werkhoven(?) onder-
aan het Heuveltsie. “Tink om de stoomtram hjer ast 
nei skoalle giest!” De stoomtram beschikte over 
een stoomfluit. Het was overigens niet de enige 
stoomloc in Makkum. Tichelaar beschikte in 18?? 
over de energieopwekking ook over een stoomloc.

Willem Draisma, Makkum

De kerken gaan open: 
We gaan bij elkaar op bezoek
Makkum – Het Oecumene Overleg Makkum orga-
niseert een serie open avonden voor de kerken. Op 
deze avonden zal er geen dienst zijn, maar is er 
gelegenheid om de kerken van Makkum eens rustig 
van binnen te bekijken. Er zal ook uitleg worden 
gegeven over alles wat er te zien is en wat het betekent. 
We beginnen om 19.00 uur. Hoe lang het duurt 
weten we natuurlijk nog niet. Na afloop is er koffie 
en dan kan nagepraat worden over alles wat we 
gehoord en gezien hebben. De eerste avond is op 
zondag 13 maart a.s. in de Sint Martinuskerk in de 
Kerkstraat. We houden u op de hoogte wanneer de 
volgen de avond is en in welke kerk.
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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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Kimswerd - Op 18 en 19 maart staat een bijzon-
dere tafel voor u gedekt. Een aantal jongeren van 
World Servants Makkum verzorgt een Fries 
benefietdiner in Herberg Greate Pier in Kimswerd. 
Ze gebruiken daarbij zoveel mogelijk producten 
uit de regio. Tijdens de avond geven de jongeren 
informatie over hun project en houden een veiling. 
De opbrengst van de veiling en het diner gaat naar 
de bouw van scholen in ontwikkelingslanden.

De actie
In de voormalige dorpscafé van Kimswerd is sinds 
een paar jaar een klein hotel met terras gevestigd. 
De nieuwe eigenaresse kookt graag met ‘eerlijke 
producten’ die zoveel mogelijk uit de eigen regio 
komen. Onder haar wakend oog maken de jonge-
ren zelf een aantal geurige en smakelijk stoof-
schotels klaar in de ovens van het gietijzeren 
fornuis dat midden in de grote open keuken staat. 
De jongens en meisjes zorgen ook zelf voor de 
bediening en presenteren hun project tussen de 
gangen door. Met een ludieke veiling wordt de 
avond afgesloten.

Zelf helpen
De jongeren doen deze actie om bouwprojecten 
van World Servants te steunen. Deze zomer reizen 
de jongeren zelf naar Zambia en India, waar ze 
helpen bij de bouw van lerarenwoningen en klas-
lokalen. De groep van Makkum hoopt dit jaar 

minimaal 12.000 euro op te halen voor dit doel. 
Dit geld wordt rechtstreeks gebruikt voor de 
aanschaf van bouwmaterialen en bijvoorbeeld 
om locale bouwhulp te kunnen betalen. Zo 
komen alle donaties op de goede plek terecht.

World Servants
World Servants is een christelijke organisatie die 
scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen 
en huizen bouwt met hulp van groepen van jon-
geren en volwassenen uit Nederland. In veel 
ont-wikkelingslanden ontbreekt het aan goede 
woningen of gebouwen voor onderwijs en 
gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen 
en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. 
World Servants wil hier verandering in brengen 
door deelnemers te activeren en fondsen te werven 
voor de World Servants projecten.

Uw steun
Steun ons en eet mee op vrijdag 18 of zaterdag 
19 maart of lever een bijzonder veilingartikel in! 
Het diner kost € 35,- per persoon inclusief 
drankjes. Uw bijdrage gaat naar een zeer goed 
doel. U kunt zich opgeven bij World Servants 
groep Makkum (Dieuwke Boonstra) 06-23182885/ 
(0515) 232439 of bij Herberg Greate Pier (0517) 
642488. Meer informatie: www.worldservants.nl 
www.herberggreatepier.nl

Fries diner voor scholen in Zambia & India

Makkum - De 2e voornwedstrijd georganiseerd 
door HSV ‘ Ons Genoegen’ werd ditmaal gevist 
in het centrum van Makkum.  De voorns waren 
volop aanwezig en iedereen ving vis. Terwijl de 
koffie en het eten bij de nummers 8,9 en 10 om 
10.00 uur al op was, kwamen ze er aan de andere 
kant niet aan toe.  Naast de 10 wedstrijd vissers 
waren er ook veel andere vissers aanwezig. 
Echter leken ze liever te lopen dan te vissen. 
1 J. de Vries Steknr 2 7950 gr.
2 H. Nauta Steknr 1 6950 gr.
3 T. Landskroon Steknr 3 5750 gr.

4 K. Bakker Steknr 5 4450 gr.
5 H. Olde Olthof Steknr 4 3450 gr.
6 P. Roedema Steknr 6 2650 gr.
7 T. Wielinga Steknr 7 1900 gr.
8 I. Idzenga Steknr 9 750 gr.
9 F. van Duinen Steknr 10 600 gr.
10 B. Altena Steknr 8 500 gr.

De volgende (1e beker) wedstrijd wordt gevist in 
de Workumertrekvaart tussen Paraga en Workum. 
Verzamelen om 07.00 uur Opgave via Idzenga in 
Makkum.

2e Voornwedstrijd grootste vangst met 7950 gram door J. de Vries
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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

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Scheidsrechter staakt Makkum – Waterpoort Boys
Makkum - Na ruim een uur spelen is de wedstrijd 
tussen de elftallen van Makkum en Waterpoort 
Boys afgelopen zaterdag door scheidsrechter 
Vinke uit Wommels gestaakt. Na een vermeende 
buitenspelsituatie voelde Vinke zich bedreigd 
door een aantal spelers van de gasten waarna de 
leidsman met nog een klein halfuur te spelen een 
voortijdig einde maakte aan de wedstrijd. In het 
verleden zijn door Makkum en Waterpoort Boys 
pittige wedstrijden gespeeld waarbij de emoties 
tussen beide ploegen nu en dan hoog opliepen. 
Daarvan was zaterdag geen sprake. Vergeleken 
met die roemruchte wedstrijden van weleer was 
zaterdag sprake van een tam potje. Het staken 
van de wedstrijd had dan ook niets met hard spel 
te maken maar was enkel het gevolg van het in de 
ogen van de scheidsrechter te fel protesteren door 
(supporters van) de gasten tegen zijn beslissingen. 
Al in de rust werd door scheidsrechter Vinke 
overlegd met beide aanvoerders terwijl het 
publiek door de speaker van dienst werd ver-
zocht zich in het tweede bedrijf te onthouden 
van commentaar op de leiding. Helaas zonder 
veel resultaat. Bij het begin van de tweede helft 
stond Makkum, dat zich weinig aantrok van alle 
opwinding bij de tegenpartij, overigens al op een 
comfortabele 2-0 voorsprong. 

Na een matig eerste halfuur waarin rommelig 
voetbal de boventoon voerde scoorde de thuis-
club binnen 5 minuten tweemaal. En hoe! Eerst 
was het Daniël Kleiterp die een vrije trap vanaf 
de zijkant van het veld prachtig over keeper 
Jordy Heerings van Waterpoort Boys krulde. 
Vijf minuten later liet Jesse Adema de supporters 
van Makkum voor de tweede keer juichen. Na 
een mooie steekpass van Feike Melchers was de 
afronding van Adema in de kruising net als het 
eerste doelpunt van hoog niveau. De grensrechter 
van Waterpoort Boys vlagde nog wel voor buiten-

spel maar de uitstekend leidende Vinke had net 
als alle toeschouwers goed gezien dat van buiten-
spel geen sprake was. Dat leidde in de rust tot 
nogal wat frustraties bij de gasten waarbij onder 
andere de kwaliteit van de reclameborden werd 
uitgetest. Die bleek prima en de borden hebben 
alle tests dan ook redelijk goed doorstaan. 

Waterpoort Boys wisselde in de rust niet van 
spelers maar op last van Vinke wel van grens-
rechter. Dat zal vast niet de reden zijn geweest dat 
de Boys na rust plotseling een stuk beter gingen 
voetballen. Met een aanvallender concept drukte 
het Makkum achteruit met als consequentie dat 
de snelle spitsen van de thuisclub wel wat meer 
ruimte kregen dan voor rust. Waterpoort Boys 
was in de eerste fase na de thee echter de gevaar-
lijkste ploeg en de aansluittreffer van Hidde 
Beukelaar na een kwartier spelen kwam dan ook 
niet uit de lucht vallen. Vijf minuten later kwam 
helaas een voortijdig einde aan de wedstrijd toen 
scheidsrechter Vinke een aanval van Waterpoort 
Boys affloot voor buitenspel waarop enkele spe-
lers van de gasten wederom furieus reageerden. 
Vinke vond het nu welletjes geweest en staakte 
de wedstrijd. Afgewacht zal moeten worden wat 
de tuchtcommissie van de KNVB beslist. Wordt 
de wedstrijd alsnog uitgespeeld of kan Makkum 
de 3 punten bijschrijven zonder dat verder wordt 
gespeeld. Ongeacht de uitspraak van de tucht-
commissie is het hoe dan ook betreurenswaardig 
dat een wedstrijd op deze manier eindigt. 

Aanstaande zaterdag speelt Makkum in Wit-
marsum de derby tegen Mulier. Dat het daar al 
meer dan een decennium niet meer wist te winnen 
is algemeen bekend. Wellicht dat daar, nu alle 
neuzen weer dezelfde kant op lijken te wijzen, 
zaterdag op sportcomplex It Fliet verandering in 
komt. 

DES turnsters uit Makkum door naar Frieskampioenschap

* Nynke de Witte en Anna van der Geest (rechts)

Lemmer -  Afgelopen zaterdag 5 maart hebben 
de meisjes van gymvereniging DES Makkum 
opnieuw prima gepresteerd. Tijdens de tweede 
plaatsingswedstrijd te Lemmer won Nynke de 
Witte wederom de eerste prijs en wist Anna van 
der Geest een tweede plaats te bemachtigen voor 
Rixt Wijnia van de Tuimelaar uit Wommels. 
Berber van der Zee uit Exmorra (DES/Makkum) 
behaalde een prima 12e plaats, een enorme ver-
betering t.o.v. haar vorige wedstrijd. 
De turnsters moesten beginnen op het toestel 
balk. Even leek het erop dat de zenuwen Nynke 
parten gingen spelen, maar na een aarzelende 
start hervond ze het zelfvertrouwen en liet ver-
volgens vier uitstekende oefeningen zien. Met 
een puntentotaal van 54,90 won ze de eerste 
prijs. Ook Anna van der Geest  van DES heeft 
vier prima oefeningen laten zien. Op haar lieve-
lingsonderdeel balk haalde ze met 13,65 zelfs de 
hoogste score. Ze eindigde als tweede met een 
puntentotaal van 54,50, een trede hoger dan de 
vorige plaatsingswedstrijd. Door dit resultaat 
plaatsen beide turnsters van DES Makkum zich 
voor het Fries Kampioenschap op 23 april a.s. te 
Beetsterzwaag.
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V.V. Makkum
zaterdag 12 maart   
14:30  Mulier 1 - Makkum 1
14:30  Makkum 2 - Nijland 2  
12:30  WWS 2 - Makkum 3  
16:30  Bolswardia 4 - Makkum 4  

11:30  Makkum B1 - ONSTOP63 B2  
  9:30  Makkum C1 - Workum C1  
  9:00  Oosterlittens C3 - Makkum C2  
11:15  SneekWit-Zwart D1 - Makkum D1  
11:00  EBC/Delfstrahuizen D2 - Makkum D2 
10:30  Makkum E1 - Renado/VVI E1  
  9:50  Heerenveense Boys E4 - Makkum E2 
10:15  Makkum E3 - Heerenveense Boys E6   
  9:00  Akkrum E5 - Makkum E4  
  9:15  Makkum F1 - Balk F1  
10:00  EBC/Delfstrahuizen F2 - Makkum F2  
  9:00  Makkum F3 - ONS Sneek F6  
12:30  Makkum DA1 - Tzum DA1  

Dinsdag 15 maart Bekerwedstrijd
20.00  Makkum 3 - Suamar 2  

TE KOOP

Cynthia Lenigestraat 13
MAKKUM

Prima onderhouden 
hoekwoning met garage, 
berging en zonnige tuin.

Vraagprijs:
€ 179.000,00 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: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.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: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

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

Voetbalprogramma

Colofon
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Skeelers m 40  € 20,-, Skeelers m 42 € 20,-, 
Nieuwe wc-bril/wit € 15,-, Kinderwagen over-
wegend zwart € 40,-, Tel. 06-43023470

Ovengedroogd haardhout, gegarandeerd droog 
en zonder schimmels! Goedkoop en echt top 
kwaliteit, v.a. € 50,- per kuub. Tel. 06-24707700

Iemand die een tuinmuurtje voor ons kan metselen 
in Makkum, tel. 0515 - 231874

Dwarsfluit leraar voor 1 uur per week, tel. 
06-46177764

Gepensioneerde die af en toe, tegen vergoeding, 
op mijn twee kleine lieve hondjes wil passen. Ik 
zorg voor voer. Omgeving Zurich. Tel 0517-
579195

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel. 0515-231687
email: a.quarre@hetnet.nl  

GEVRAAGD

GEZOCHT

Zoekertje

Makkum 1 - Waterpoort Boys 1 2-1* 
Workum 2 - Makkum 2 1-1
Makkum 3 - Rood Geel 3 3-0
Makkum 4 - Heerenveense Boys 6 3-0

SneekWit-Zwart B2 - Makkum B1 0-6
Franeker SC C2 - Makkum C1 1-4
Makkum C2 - Heeg C2 9-2
Makkum D1 - Balk D1 7-3
Makkum D2 - Sparta'59 D2 3-3
CVVO E1 - Makkum E1 2-5
Makkum E2 - Nijland E2 11-2
Oosterlittens E2 - Makkum E3 5-0
EBC/Delfstrahuizen F1 - Makkum F1 3-3
Makkum F2 - Jubbega F3 1-2
Oeverzwaluwen F3 - Makkum F3 4-1
SDS DA2 - Makkum DA1 6-1
Walde De MC1 - Makkum MC1 0-2
   
* gestaakt scheidsrechter voelde zich bedreigt 
door WPB supporters + spelers

PC/LR “De Waardruiters”

PSV de Halsbânruters, Pingjum

Zaterdag 5 februari Franker Paarden
Zaterdag werd in Franeker een dressuurwedstrijd 
voor paarden en pony’s gehouden, bij de paarden 
kwamen Iris van der Kamp en Why Not in de 
B-dressuur aan de start, een superproef, 206 (2 
winstpunten!) punten en een 1e prijs! In de 
klasse M2 startte Lotte Nefkens met Melle fan 
Makkum, 183 punten en een 3e prijs.
 
Zaterdag 5 februari Koudum Pony’s
In Koudum werd een dressuurwedstrijd voor 
pony’s verreden, hierbij kwamen Gerbrich Bosma 
en Sky Dancer uit in de B-dressuur, er konden 2 
proefjes gereden worden. De 1e proef 191 punten 
en de 2e proef 196 punten, met een totaal van 3 
winstpunten goed voor 2x de 1e prijs. 
 
Zondag 6 februari Cornwerd Pony’s
Op deze mooie dag werd op de thuisbasis van de 
Waardruiters een dressuurwedstrijd voor pony’s 
gehouden op manege de Boeyenkamp, in de 
klasse B - D/E pony’s een winstpunt voor Eline 
de Boer met Heidenshof Dion, 192 punten, en 

een winspunt en een 3e prijs voor Sophie Postma 
met Julita, 195 punten en voor Gebrich Bosma 
met Sky Dancer met een vette score van 209! 
punten een 2e prijs. In de klasse L2 - A/B pony’s 
een 1e prijs met een score van 186 punten voor 
Yara de Vries en Speedy. En voor Daphne de 
Vries met Fallingasate DEWI ook een 1e prijs 
met een score van 181 punten in de klasse M1 
D/E-pony’s.
 
Zondag 6 februari Sneek Paarden
Iris van der Kamp ging deze dag met Why Not 
naar Sneek om deel te nemen aan een spring-
wedstrijd, BB-parcours foutloos en B-parcours 
ook foutloos met een stijl van 48 punten, een 
heel goed weekend voor Iris en Why Not.
 
Zondag 6 februari Callantsoog Paarden
Klaas Gorter trok deze mooie zondag met zijn 
nieuwe troef Max de afsluitdijk over om aan de 
start te komen in Callantsoog, hier werden 2 
proeven verreden. De eerste proef 187 punten en 
de 2e proef 190 punten en een 3e prijs.

Franeker 5 maart
Cees van baden ging voor de eerste keer naar en 
wedstrijd met Nuzelma om uit te komen in de 
klasse B. Hij reed een winstpunt met 185 punten 
en won de 6e prijs.

In de klasse L1 won Lucie Boelens met Alana de 
2e prijs met de  prachtige score van 198 punten 

goed voor 2 winstpunten.

Sanna v/d Heide met Minke v/d Blokken kwam 
uit in de klasse M2 en reed een winstpunt met 
180 punten.

Wiënna van Slageren met pony Tootsie, in de 
klasse L1 cat.B 180 pnt, goed voor een 1e prijs.

Gezien in Makkum

Wist u dat...

Voetbaluitslagen VVM

de oudpapier ophalers nemen elke doos mee,of 
alles wat van papier is. dus  pas op!  Ook al staat 
het niet aan de route, bedankt papier ophalers.

Sybren

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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