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27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1381 - 16 maart 2011

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Deelnemer NVM Open Huis 
zaterdag 26 maart a.s. 11.00-15.00 uur

Vrijstaand, nieuwe keuken + badkamer, tuin O. 
Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Makkum, Bleekstraat 1a

Muzikaal eerbetoon in Wons

Wûns - De grenzen van Fryslân maken de Friese 
literatuur onwenselijk klein. Echter, met een gevoel 
dat je in een reservaat leeft is het steeds weer 
verbazingwekkend hoe veelzijdig en rijk deze 
literatuur is en kan zijn. Het meest bedreigende 
van het Fries is dat de taal steeds minder onver-
sneden wordt gesproken en dus ook gelezen. Op 
termijn is het trouwens niet uitgesloten dat de 
Nederlandse taal in Europa hetzelfde lot beschoren 
zal zijn. En toch zijn er altijd weer dichters en 
schrijvers die hun gevoelens in hun eigen taal 
uitdrukken en dat ook moeten blijven doen. Jan 
Cornelis Pieter Salverda (Bolsward 1783 – 
Wons 1836) behoort tot de eerste dichters van de 
literaire romantiek in Fryslân. In het Nederlands 
verklaarde Salverda ooit zijn liefde aan de Friese 
taal die “zoo om hare eerbiedwaardige oudheid, 
onnavolgbare rondheid, kracht van uitdrukking, 
en rijkdom, als om hare meeste oorspronkelijk-
heid, met fierheid mag rondzien naar een mede-
dingster om de eerste plaats”. En, zeg nou zelf…. 
sis no sels! We moatte súnich wêze op ús Fryske 
taal, dichters en skriuwers. De taal foarmet de 
grûn fan it Fryske besteansrjocht. 

It ôfrûne wykein waard yn Wûns omtinken jûn oan 
dat literêre Frysk en benammen oan de dichter 
J.C.P Salverda. Hy wie skoalmaster yn Wûns en 
omdat yn dy tiid soks net goed betelle waard, 
wie hy ek koster en foarsjonger yn de tsjerke. 

Salverda waard op muzikale wize betocht om 
syn literêr neilittenskip. Yn 1977 kaam syn 
“Samle Dichtwurk” út. In oantal fan syn gedichten 
binne op muzyk setten troch Jacob de Haan en 
útfierd troch it korps “Hosanna”, it Wûnser 
“Woldinghekoar” en de Makkumer oargelist 
Gerben Tilstra. De binende teksten waarden 
útsprutsen troch Willem Noordhuis, (ek in âld 
skoalmaster fan Wûns) en skepper fan it Wûnser 
doarpsliet “Mank dyk en griene greiden”. Nei it 
literêre part fan de jûn kaam it fanfarekorps 
“Hosanna” û.l.f. Durk Lautenbach mei de pre-
miêre “Roll of Honour” (betsjut Earelist). Doe’t 
buorkundich makke waard dat de gemeente 
Wûnseradiel opgean soe yn in gruttere gemeente, 
ûntstie by de muzykferiening it plan om in kom-
posysje meitsje te litten oer Wûnseradiel. Jacob 
de Haan waard frege om it wurk te skriuwen. Hy 
liet him ynspirearje troch de skiednis weryn de 
oarloch, it fertriet en treast, befrijing en betinking 
in muzikale ynterpretaasje krigen hat dat op ym-
posante wize útfierd waard troch it fanfarekorps.
As in reade trie rûn de skiednis troch de muzikale 
jûn wer’t ek de skoallebern in wichtich ûnderdiel 
yn tabedield krigen. Wûns woe minsken fan 
eartiids mar ek fan no op muzikale wize earje en 
dat is ôfrûne freed en sneontejûn bard op in 
stylfolle wize.  

Sjirk Wijbenga
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Kerkdiensten   
zondag 20 maart
Van Doniakerk 
9.30 uur  mevr. J. Swieringa-Dijkstra 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur Zr. F. Visser-van Enkhuizen

  
                                 

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

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

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
vrijdag 18 maart
Zurich – HCR De Steenen Man v.a. 19.30 uur
Maatbiljarten  voor dames en heren d.e.l. 
opgave voor 17maart tel.0517 - 579282

Zaterdag 19 maart
Makkum – K.C. “Het Anker”(Buren 17) 19.45 uur 
Gezinsbingo Buurtver. Terra Nova

zondag 20 maart
Zurich – HRC De Steenen Man v.a. 13.30 uur
Maatbiljarten voor dames en heren d.e.l.
opgave voor  do.17 maart tel. 0517-579282

dinsdag 22 maart
Witmarsum – Gekroonde Roskam 19.45 uur 
afd. Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel. Een 
avond verzorgd door een z.g. ëéndagsbestuur, 
nieuwe leden en gasten zijn hierbij welkom

* De rommelmarkt in Makkum in k.c. “Het Anker” 
 dit jaar op zaterdag 14 mei is.  Heeft u spullen 
 hiervoor belt u dan met Titia van der Heide 
 tel 0515-232834 en wij halen het bij u vandaan

* Hemelvaartsdag 2 juni in Cornwerd weer de 
 jaarlijkse rommelmarkt gehouden wordt, u kunt 
 uw spulletjes al vast brengen, bel dan even 
 met Vera tel. 0515-232261 of met Hammy 
 tel. 0515-233204

* De Watersport Vereniging Makkum ook dit jaar 
 weer zeillessen verzorgt voor kinderen vanaf 
 8 jaar…

* Er nog enkele plaatsen vrij zijn…

* Voor meer informatie of een opgaveformulier 
 stuurt u een e-mail naar f.groen50@home.nl

Voorjaar-/zomerkleding 
gevraagd voor kledingverkoop
Makkum - Van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod, 
op woensdag 6 april van 19.00-20.30 uur in het 
MFC.  Kleding inbrengen kan op de peuterspeel-
zaal tot 31 Maart. Wanneer 50% van de opbrengst 
gewenst is graag een naam en email adres erbij 
doen, zonder e-mail adres kunnen wij niet uitbe-
talen!!!  Meer informatie over het inbrengen  van 
kleding bel met Angela tel. 0515 - 232965, 
Barbara 0515- 231279 of Gretha 0515- 233515.

Hallo, hallo…….
Een blondine stapt boos een winkel binnen: 
“Awel, ‘k probere older al meer of drei doagen 
te bellen met numero 0800-1730. En woaromme 
antwoorde gulder nie?  
Antwoord de vrouw achter de balie; 
“Sorry juffrouw, maar dit zijn onze openingsuren!

Jesse
is berne op 10 maart 2011, om 19.46 oere
Hy weaget 3250 gram en is 51 sm lang.

Wiard en Pietsy Altena-Poortstra
Kofstraat 18

8754 AS Makkum

Mem en soan rêste fan 12.00-15.00 oere 
en nei 20.00 oere. 

Wolle jo langskomme, 
graach earst efkes belje, 0515-859146.

It is echt wier
Dizze berne Makkumer wurd

Saterdei 30 jier.

Wist u dat...

Zoa Vluchtelingenzorg
 
Help vluchtelingen in Afrika en Azië In de week 
van 21 maart - 27 maart komen de collectanten 
weer bij u aan de deur. 

Wereldwijd leven er ruim 35 miljoen vluchtelingen 
en ontheemden, het merendeel (95%) in Afrika 
en Azië, in dreiging van oorlog en angst en 
geweld. Ze zijn verdreven van huis en haard, 
gevlucht voor oorlogsgeweld, honger of natuur-
rampen. Geef a.u.b. gul aan dit goede doel!

Voor het goede doel
De collecte voor het Reumafonds heeft in Makkum, 
Zurich en Cornwerd € 1485,64 opgebracht. 
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage 
aan de Reumabestrijding in Nederland. 
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, 1 liter......................................................1.49
Bakje Paté, diverse soorten, 100 gram.......................99 cent
Honig Lasagne bladen + saus.................................samen 1.99
Honig Lasagnesaus......................................per pakje 79 cent
D.E. Koffie Snelfiltermaling, 250 gram............................2.39
Broccoli, 500 gram......................................................79 cent
Bakje Druiven Seesless, 500 gram.....................................1.99

Van de Warme Bakker

Heale Wise Bôlle (suiker- & krentestukje)...........nu voor 1.99

Aanbiedingen geldig van do. 17/3 t.e.m. wo. 23/3

Profiteer van 17 t/m 19 maart
van dit smakelijke voordeel

Rondje Europa
Bij elk product een stempel. 

Bij een volle kaart, naam en adres erop, inleveren en dan?
Hongaars

Gevulde Hongaarse Biefstuk
100 gram 2,20
Italiaans

Italiaanse Braadworst
iedere 4e gratis 4=3
Spaans

Catalaanse Kipschotel
portie 400 gram 4,89
Geheel Europa

Verschillende buitenlandse vleeswaren

Materiale schade vernielen 
straatmeubilair 600,- euro

Makkum - In één maand is het al tweemaal 
voorgekomen, dat een grote betonnen bloembak 
op de Markt ter hoogte van Hotel ‘De Waag’  & 
“Brasserie De Eerste Rang” is gemolesteerd, 
beter gezegd helemaal vernield. Het lijkt mij dat 
je een bak van honderd kilo niet in je eentje 
omver gooit en dan ook nog een paar sinaasap-
pels er bij achterlaat, zegt eigenaar Lex Moerke.  
De totale schade wordt geschat op € 600,-. Het 
opruimen ervan, het straatbeeld en de onnuttige  
tijd die er in zit is niet goed voor de toch al rustig 
wordende dorpskern van Makkum!  

De eigenaar doet de oproep of de grote “held” 
die dit heeft veroorzaakt zich durft te melden om 
eens een eerlijk gesprek aan te gaan.

eigen fotoeigen foto
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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.

Makkum – Zoals vorige week al is geschreven 
speelde Toanielferiening de Spegel uit Hommerts 
“Bêd en Brochje” afgelopen vrijdagavond in de 
Prins. Het publiek heeft genoten van het op-
treden van de spelers, temeer daar er enkele oud-

Makkumers op de planken stonden. Haaie Poog, 
die in het verleden ober was in De Prins, en de 
zus van Jacob (Pino) van der Weerdt. Hoewel
de belangstelling wel iets groter had mogen zijn, 
de sfeer was er niet minder om.

Toanielferiening de Spegel uit Hommerts in De Prins

Forcys lost computerproblemen bij de pc-gebruiker thuis op
Parrega - Computergebruikers blijven nogal eens 
met vragen en problemen zitten waar ze zich geen 
raad mee weten of waar ze geen tijd voor hebben 
om ze op te lossen. Het werken met computers 
verandert dan van een lust in een last. Forcys komt 
bij de mensen thuis, lost problemen op, geeft 
advies en beantwoordt alle mogelijke vragen. Hier-
door ervaren bijvoorbeeld ouderen dat computer-
problemen wel degelijk opgelost kunnen worden 
en beleven zij meer plezier aan hun pc.

Forcys is een computerspecialist voor zowel 
particuliere als zakelijke klanten en heeft vestig-
ingen in Sneek, Parrega, Coevorden, Hardenberg 
en Klazienaveen. In de computerwinkel is alles 
verkrijgbaar op het gebied van computers, internet 
en bellen via internet (VoIP). Zakelijke klanten 
kunnen daarnaast bij Forcys terecht voor ICT 
diensten en automatisering. Dit jaar heeft Forcys 
de titel Computerwinkel van het jaar 2010 
gewonnen. Het bedrijf won de titel vanwege de 
excellente ICT kennis van medewerkers en de 
uitstekende service. Forcys gaat op prijsniveau 
de concurrentiestrijd aan met internetverkopers, 
maar biedt wel de betrouwbaarheid en de service 
van een lokale winkelier. Ook een mystery shopper 
nam afgelopen jaar de proef op de som en 
beloonde Forcys daarbij met dikke voldoendes. 
Forcys scoorde op klantbeleving en winkel-
beleving een 9, op de verkoopvaardigheden van 
de verkoper een 8 en op productkennis van de 
verkoper maar liefst een 10.

Forcys levert apparatuur en diensten, maar komt 
ook bij de mensen thuis voor installatie of het 

oplossen van problemen. “Wij zien in de praktijk 
dat mensen een pc aanschaffen, een computer-
cursus volgen, maar niet weten hoe zij bijvoor-
beeld hun computer kunnen beschermen tegen 
virussen. Raakt de computer vervolgens geïnfec-
teerd en treden er rare verschijnselen op, dan 
ontmoedigt dit het gebruik van de pc. Simpelweg 
omdat men niet weet hoe te handelen. Het is 
zonde als computergebruikers op deze manier 
hun interesse verliezen en daarom helpen wij de 
mensen thuis met het oplossen van problemen, 
het beantwoorden van vragen en het geven van 
advies”, motiveert Enne Riemersma eigenaar 
van Forcys. Ook voor computergebruikers die 
wel de kennis hebben van computers, maar het 
louter aan tijd ontbreekt is deze thuisservice 
ideaal. Riemersma: “Door snel en deskundig 
handelen zorgen wij ervoor dat ook de ervaren 
computergebruiker wordt geholpen. Gebrek aan 
tijd is namelijk een veelvoorkomend verschijnsel 
en op deze manier hoeft er minder tijd in de 
computer gestoken worden en blijft er meer tijd 
over voor andere zaken.”

Forcys installeert internet, sluit computers aan 
en installeert programmatuur, verwijdert virussen, 
maakt back-ups, stelt netwerken en thuiswerk-
plekken in, ontwerpt en onderhoudt websites. 
Naast de thuisservice beschikt Forcys ook over 
een telefonische helpdesk. “De telefonische help-
desk helpt computergebruikers op afstand. We 
kunnen bijvoorbeeld meekijken met de computer 
thuis en zo de vragen van klanten beantwoorden 
en problemen oplossen. Zo zijn we op afstand, 
maar toch dichtbij.”
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Jan Nadema ruim 40 jaar in de scheepsbouw 
waarvan 1 april 14 jaar in Polen 

Makkum/Polen - Het zal begin 1997 zijn geweest 
toen mij werd gevraagd om de casco bouw te 
begeleiden in Polen. Na een 27 jaar naar de ‘hel-
ling’ te zijn gefietst verlegde mijn werkterrein 
zich buiten de Nederlandse grens. Het werk van 
een aluminium opbouw voor een Amels-jacht 
werd al (geheel/gedeeltelijk) uitbesteed aan 
derden in Nederland. Ik bezocht dus al met regel-
maat,  onderaannemers in diverse uithoeken van 
Nederland. Het controleren en begeleiden van het 
werk bij de onderaannemers was mij daarom niet 
onbekend. Maar Polen is toch wel iets anders als 
bv. Nieuw-Lekkerland of Heijen. Mijn eerste reisje 
naar Gdynia was op 1 april 1997. Gdynia, een 
stad aan de Oostzee een 30 km boven Gdansk. 
De werf was niet meer dan een werkplek, van een 
echte werf kon je niet spreken. Kennis makende 
met de mensen op de werf en kantoor, waar ik 
mee te maken zou krijgen, voelde gelijk heel 
goed aan. Het eerste Jacht-casco uitbesteed aan 
Damen-Gdynia werd  als een ‘bouwpakket’ door 
Amels toegeleverd. Ik ging in die begin tijd 
samen met Wessel de Vries en later ook Tonny 
Verwey de controle/begeleiding doen. Dus in de 
avond uren hadden we aanspraak aan elkaar wat 
wel leuk is als je zo in den vreemde bent.

De eerste casco’s waren ook echt kale casco’s  
wat inhield dat alleen het zo genaamde hete 
werk in Polen werd gedaan. In Makkum moest 
de huid of dek weer open om de machinekamer 
te vullen en later de aluminium opbouw erop 
plaatsen. De eerste casco’s waren dus ook niet zo 
zwaar en konden met de drijvende bok “Maja” te 
water worden gezet (tegenwoordig gebeurt het 
in een dok) daarna door een sleper versleept  
naar Makkum voor de verdere totale afbouw. Ik 
ging voor 1 casco naar Polen wat 7 maand aan 
tijd zou kosten, maar het bleef niet bij eentje. 
Werk er nu nog steeds en op dezelfde locatie. Op 
1 april aanstaande is dat dus dan 14 jaar. 

De vervolg casco’s van de jachten werden steeds 
weer bij Damen-Gdynia gebouwd en door de 
jaren werden ze ook steeds completer. Zo werd 
al snel ook de aluminium opbouw ook uitbesteed 
in Polen en wel op verschillende werfen in Gdansk. 
Ik(wij) werd(en) in de begin jaren steeds gereden 

door iemand van de Damen-werf. Deze man was 
bijna een privé chauffeur. Je hoefde maar te vragen, 
en hij reed mij (ons) waar we naar toe wilden. 
Tegenwoordig rijd ik rond in een ‘eigen’ bedrijfs-
auto en ben geheel niet meer afhankelijk van 
iemand. Ging in de begin jaren altijd op de 
maandag (met de eerste vlucht) naar Polen en 
kwam terug op de donderdagavond. De vrijdag 
was er dan voor overleg op de werf in Makkum. 
De jachten werden ook completer maar mijn col-
lega’s (Wessel & Tony) werden van de projecten 
afgehaald doordat ze andere functies binnen het 
bedrijf kregen, dus ik bleef alleen over. Ook 
daarin kwam na een tijdje weer een wijziging. 
Doordat de machinekamer ook bijna compleet 
wordt ingebouwd kon ik dat niet alleen meer 
begeleiden dus kwam Rob Schulz (oud werknemer 
van Jachtwerf De Vries) dit werk doen. Amels 
Makkum had inmiddels ook een vestiging in 
Vlissingen waar ook de Amels- jachten worden 
gebouwd. Dus daardoor werd het  steeds drukker 
in Polen. Niet alleen met het werk maar ook met 
het reizen. Het bleef niet alleen bij Makkum– 
Gdynia   –Makkum maar nu ook bezoeken aan 
Vlissingen.

In 2005 werd jammer genoeg de Amels–Holland 
werf in Makkum gesloten en de Amels jachten 
worden alleen nu nog in Vlissingen afgebouwd. 
Momenteel zijn we hier in Gdynia met 3 Amels-
Jachten tegelijk bezig, alle projecten bij elkaar 
opgeteld dan zijn we nu met de 25ste begonnen. 
Ben dus nog steeds werkzaam onder de naam 
Amels en heb zodoende ook  40 jaar die naam op 
m’n loonstrook. En het bevalt nog steeds heel 
goed die naam te dragen.

Jan Nadema.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Even voorstellen Juliette Werkhoven:
It Iepen Stee, mijn indruk als nieuwe directeur

Makkum - U heeft de afgelopen periode al over 
verschillende ontwikkelingen binnen It Iepen Stee 
kunnen lezen. Een groene school, straks een nieuw 
schoolplein. En een nieuwe directeur, Juliette 
Werkhoven. Een mooi moment om de balans eens 
op te maken over de school, door een nieuwkomer.

Verwarmend
Als je de school voor een eerste keer bezoekt, voel 
je meteen de sfeer op een school. Niet alleen als 
ouder maar ook als nieuwe medewerker. Bij mijn 
eerste bezoek aan It Iepen Stee, voelde ik me 
meteen op mijn gemak in school. Op mijn eerste 
werkdag heb ik met alle klassen kennisgemaakt 
en het ontvangst door de kinderen was verwar-
mend. Dat zie je ook als er nieuwe kinderen op 
de school komen, daar wordt goed voor gezorgd 
door de andere kinderen. 

Drietalige school
Als nieuwe directeur op deze school, kom ik in 
een team dat elkaar goed kent, goed samenwerkt 
en heel veel vernieuwingen in gang heeft gezet. 
Het is een team dat een hart heeft voor de kinderen 
en voor onze school. De school heeft in overleg 
met de ouders gekozen om een drietalige school 
te worden. De school zet in op alle aspecten van 
lezen en taal. Er is aandacht voor Nederlands, 
Fries en Engels in alle groepen. Een taal leer je 
nog beter door ook onderling in de taal te spreken. 
Op maandagmiddag spreken we de hele middag 
Fries. Op vrijdag, in de tweede helft van de ochtend, 
spreken we Engels met elkaar. Een heel mooie 
manier voor mij om mijn Fries op te halen.

Projectonderwijs
It Iepen Stee is een school met projecten. De 
leerlingen passen hun kennis, hun vaardigheden 
en hun creativiteit toe in vieringen en projecten. 
Juist het toepassen van wat is geleerd, vind ik 
belangrijk en is een goed punt van deze school. 

Als nieuwe directeur heb ik al enkele maand-
vieringen mogen meemaken. En dat is erg leuk! 
Het optreden van de kinderen sluit aan bij datgene 
waar ze mee bezig zijn, het wordt vol enthousiasme 
gedaan. Het is een moment waarop de hele 
school bij elkaar is. 

Betrokkenheid van de ouders
De school richt zich op taal, wat aansluit bij de 
wensen van ouders. De plaats die ouders hebben 
op de school vind ik een heel positief punt van 
de school. De ouders zijn goed betrokken bij onze 
school. Er wordt een open en eerlijk gesprek 
over de ontwikkeling van de kinderen gevoerd 
tussen ouders en leerkracht. Door die goede samen-
werking kan het team veel voor de kinderen 
doen. 

Kwaliteit van onderwijs
Het team van It Iepen Stee is zich bewust van het 
belang van het bewaken van de kwaliteit. De 
voortgang van de leerlingen wordt nauwkeurig 
in de gaten gehouden. Als nieuwe directeur zie 
ik het als mijn taak om de vernieuwingen die 
zijn gerealiseerd, in stand te houden. Ook zijn er 
nog punten die kunnen worden verbeterd. Een 
van de onderwerpen waarmee we ons nu gaan 
bezighouden is het rekenonderwijs. We gaan op 
zoek naar een nieuwe methode. Daarbij blijven 
we goed kijken naar het welbevinden van kinderen 
en de resultaten die we als school realiseren.

Mocht u meer willen weten over de school, dan 
kunt u altijd langskomen. Op dinsdagmiddag 22 
maart is er een open dag, mocht u op een ander 
moment willen langskomen, dan kunt u een 
afspraak maken met mij of met een van de leer-
krachten.

Juliette Werkhoven, 
Directeur openbare basisschool It Iepen Stee
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 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Inprotech B.V. Makkum op 
zoek naar goede medewerkers
Makkum -  Inprotech B.V. uit Makkum heeft 
een tweetal grote opdrachten verworven voor de 
installatie van roestvast stalen procesunits in de 
food-industrie. De nieuwe opdrachten bestaan 
uit een uitbreiding van de procesinstallatie bij 
een saladeproducent en de bouw van een nieuwe 
fabriek waar emulgatoren geproduceerd zullen 
worden. De opdrachten vertegenwoordigen een 
omzet van bijna 3 miljoen euro. 

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden van 
de laatste jaren heeft Inprotech gekozen voor 
innovatie met de focus op kwaliteit en vernieuwing. 
Om in te spelen op de toenemende kwaliteitseisen 
van de food-industrie heeft Inprotech daar fors 
in geïnvesteerd. Zowel in de verbetering van de 
installatietechniek met het elimineren van moge-
lijke verontreinigingbronnen als in de software 
voor de engineering voor het verbeteren van het 
ontwerpproces en het vergroten van de traceer-
baarheid van de installatiedata. Met de verwerving 
van deze opdrachten, als resultante van de inves-
teringen, heeft Inprotech een forse stap gezet 
voor haar marktpositie als partner voor proces-
installaties  van de toonaangevende concerns in 
de food-industrie. Mede door deze nieuwe 
opdrachten is Inprotech op zoek naar goede 
medewerkers, zowel voor de uitvoering van 
projecten als ook voor de engineering en werk-
voorbereiding in Makkum. 

Help mee om de tuinen 
mooi te maken 
Makkum - Op 19 maart organiseert het Oranje 
Fonds NL DOET. NL DOET activeert heel Neder-
land om een dagdeel de handen uit de mouwen 
te steken voor een ander. Ook MFC Maggenheim  
zoekt vrijwilligers om samen de tuinen weer mooi 
te maken rondom Multifunctioneel Centrum 
Maggenheim. Om deze klus te klaren hebben we 
ons opgegeven voor NL Doet, de nationale vrij-
willigersdagen. We kunnen nog wat vrijwilligers 
gebruiken op zaterdag 19 maart van 09.00 – 
13.00 uur. 

Heeft u zin om deze dag mee te helpen geef u dan 
snel op! Dit kan via de website www.nldoet.nl of 
via e-mail info@mfcmaggenheim.nl of via tele-
foonnummer 0515 – 231688. 
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Drukke tijden voor Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Rode Kruis zoekt binnen de oude gemeentegrens Wûnseradiel

Kornwerderzand - In de aanloop naar het nieuwe 
museumseizoen, maakt het Kazemattenmuseum 
een periode van grote drukte door. Op woensdag 
23 maart a.s. wordt het ingrijpend verbouwde 
bezoekerscentrum geopend door de Staats-
secretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer 
Joop Atsma. Dit betreft een uitbreiding met een 
filmzaal van ca. 70 m2, terwijl ook het restaurant-
gedeelte meer ruimte en faciliteiten heeft gekregen.

Op 2 en 3 april is het 30ste Nationaal Museum-
weekend, waarin ook weer allerlei bijzondere 
attracties zijn te zien en te beleven. Zo is er weer 
de rondvaartboot van de Koninklijke Marine, 
“De Nieuwe Diep”, waarmee de bezoekers een 
tochtje van een half uur op het IJsselmeer kunnen 
maken, de mijnenvegen “Hr.Ms. Sittard” van de 
Harlingse Zeekadetten ligt ter bezichtiging in de 
kolk voor het museum afgemeerd en is er een 

aantal authentieke militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog aanwezig, waarmee de jeugd 
een tripje kan maken. Als klap op de vuurpijl is 
er een verkenningsvoeruig van het type “Vennik” 
van de Koninklijk Landmacht aanwezig, dat 
dienst heeft gedaan in Afghanistan. Dit voertuig 
werd gebruikt door de 44e Gemechaniseerde 
Brigade, Regiment Johan Willem Friso uit Havelte. 
Dit onderdeel zal tijdens de komende missie 
wederom dienst doen in Afghanistan. Enkele 
militairen van deze brigade zijn aanwezig om 
uitleg en demonstraties te geven. Tenslotte: ook 
de palingroker uit Parrega ontbreekt  deze keer 
niet.

Het motto van dit Nationaal Museumweekend 
is: “Laat je trakteren door een museum !”. Op 2 
en 3 april is het Kazemattenmuseum geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Wûnseradiel - Vutters opgelet! Lesgevers  
jeugd-ehbo m/v. Bent u/jij begaan met kinderen 
en u/jij kunt uw/jou vrije tijd combineren met 
bepaalde schooltijden: Dan is dit vrijwilligers-
werk voor u/jou wellicht een nieuwe uitdaging! 
Jeugd-ehbo is al meer dan 25 jaar de grootste 
activiteit voor onze Rode Kruisafdeling. Dit willen 
we graag behouden maar er moeten wel voldoende 
lesgevers zijn om de taken te kunnen vervullen. 
Uiteraard is affiniteit met de EHBO een eerste 
vereiste! Toch is het niet zo dat u beslist in het 
bezit moet zijn van een EHBOdiploma. Een combi-
natie van twee lesgevers is meestal aan de orde. 

Verbandleer: van hoe leg ik een verbandje aan 
om de vinger, hand, brandwonden en hoe zorg ik 
er voor dat het slachtoffer blijft ademhalen(stabiele 
zijligging) en het alarmeren van deskundige hulp 

enz. zit allemaal verwerkt in de cursus. Ook 
wordt er via een jeugd-ehbo cursusboek gewerkt 
om hun theoretische kennis te vergroten. Daarin 
kan de leerkracht van de groep een belangrijke 
rol spelen. De cursus wordt meestal aan het 
begin van de nieuwe schoolperiode(aug-sept.) of 
na de kerstvakantie(jan.) gestart. Elke week komt 
de lesgever 1 uurtje op de school gedurende een 
periode van 10 tot 13 weken, waarna er een heus 
examen volgt. Tegenover uw/jou inspanning staat 
een zeer kleine vergoeding. Reiskosten worden 
wel vergoed.

Hebt u, heb je belangstelling? We hebben jou/u 
hard nodig! Informeer verder bij Corrie Nota  
tel. 06-40881892 of Aly Wijbenga tel. 0515-
232623 Of email uw vragen naar: corrie.nota@
home.nl of  alywijbenga@solcon.nl

Elahuizen - In het kader van NL Doet gaan op 
18 en 19 maart aanstaande werknemers van de 
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland als vrij-
williger aan de slag in ‘It Sailhûs’ in Elahuizen. 
Met hun inzet dragen zij bij aan de ontwikkeling 
van het huidige Packhuys tot It Sailhûs: een voor 
Europa uniek watersportcentrum dat vakanties 
biedt aan mensen met een handicap, samen met 
hun familie en/of vrienden.  

Op vrijdag 18 maart gaan de Rabobank vrijwil-
ligers aan de slag om het pand leeg te ruimen. 
Op zaterdag 19 maart van 9.00 tot 14.00 uur 
worden de spullen ten bate van het goede doel 
verkocht tijdens een rommelmarkt  in It Sailhûs, 
gevestigd in het voormalige Commandeurshus 
en ’t Packhuys aan de Mardyk te Elahuizen. De 
opbrengst wordt gebruikt voor de verbouw en 
renovatie van de accommodatie. Iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis. 
 
Onlangs heeft de Vriendenloterij een bijdrage 
van 350.000 euro toegekend om de centrale 

ruimte te renoveren en in te richten. Doel is om 
het project te realiseren zonder rentedragende 
financiering. Bedrijven en particulieren kunnen 
op verschillende manieren ‘meebouwen’. Deze 
bijdragen zijn noodzakelijk om It Sailhûs daad-
werkelijk mogelijk te maken. 

Afhankelijk van de resultaten van de fondsen-
werving zal de eerste steen van It Sailhûs worden 
gelegd in het voorjaar 2012. Het centrum zal 
bestaan uit een aangepaste groepsaccommodatie, 
zorgappartementen en vaarmateriaal. Er kunnen 
zowel individuele als groepsvakanties geboekt 
worden. Bovendien is het altijd mogelijk om 
extra verpleegkundige hulp of thuiszorg te krijgen. 
Waar nodig worden boten voorzien van een dub-
bel besturingssysteem, joystickbesturing, lieren 
of een aangepast tuigage. Tevens is ‘It Saillhûs’ 
de nieuwe ligplaats van Catamaran Beatrix.  De 
activiteiten van Sailwise met de Beatrix worden 
tijdelijk vanuit het voorhuis aangeboden in 
afwachting van de definitieve realisatie van It 
Sailhûs.

Gehandicaptensport organiseert met een bijzondere rommelmarkt
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Vijf kennismakingslessen 
Tai Chi in Makkum
Makkum - Iedereen uit Makkum e.o. wordt 
vanaf donderdag 7 april in de gelegenheid 
gesteld kennis te maken met de bewegingskunst 
T’ai Chi, een van oorsprong Chinese bewegings-
vorm die goed is voor (een soepel) lichaam en 
(een soepele) geest. Deze serie van vijf kennis-
makingslessen wordt gegeven door Sportclub F 
en F The Inner Way uit Sneek. Gecertificeerd 
Buqi-therapeut Frank Liew-On en de vier andere 
instructeurs van Sportclub F en F The Inner Way 
weten onder andere uit eigen jarenlange ervaring 
dat het ontspannen beoefenen van T’ai Chi goed 
voor ze is. Daarom wordt in Makkum vana 7 
april a.s. in Het Anker een serie van vijf kennis-
makingslessen gegeven.

T’ai Chi is geen magie, maar een manier om het 
lichaam – en daarmee de geest – soepel te maken 
en te houden. Het benut de natuurkrachten – het 
zogenaamde chi – binnen en buiten het lichaam. 
Zodat je lekkerder in je vel zit, je innerlijke rust 
versterkt en werkt aan je vitaliteit. Deze vijf lessen 
zijn een introductie. Elke donderdagavond vanaf  
7 april van 19.30-20.30 uur worden de lessen 
gegeven in Het Anker in Makkum. De kosten 
voor deze vijfweekse kennismaking bedragen 55 
euro per persoon. Aanmelding vooraf is nood-
zakelijk, liefst voor 4 april, via telefoonnummer 
0515-432030 of via info@sportclubfenf.nl.

100.000ste bezoeker voor 
heitenmem.nl
Leeuwarden - In een jaar tijd is de website 
www.heitenmem.nl zo’n 100.000 keer bezocht. 
De tweetalige website voor heiten en memmen 
en papa’s en mama’s ging in maart 2010 in zijn 
huidige vorm online en trekt op dit moment 
gemiddeld 9124 bezoekers per maand.
 
‘Wy binne hjir fansels hiel bliid mei!’ zegt Dieuwke 
van der Meer, webredacteur van heitenmem.nl 
van de Afûk. ‘Wy binne begûn mei de webside 
om oansteande âlders te ynformearjen oer mear-
talich opfieden. Mar no is de webside útgroeit ta 
safolle mear.’ Naast het bieden van allerlei inte-
ressante informatie en artikelen voor ouders van 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar, organiseert 
heitenmem.nl ook regelmatig prijsvragen en 
acties. Een fotowedstrijd bijvoorbeeld, is altijd 
goed voor veel verkeer naar de website. Het 
record is ongeveer 2000 bezoekers op één dag. 
‘Dit is wol in sukses‘, zo zegt Dieuwke van der 
Meer: ‘De minsken komme foaral nei de website 
foar de Fryske foarnammen en de Fryske berte-
gedichtsjes. Mar ek de fotorubryk ‘De Poppe fan 
de moanne’ is hiel populêr.’

Heitenmem.nl is een initiatief van de Afûk. 
Naast de website verschijnt drie keer per jaar het 
tijdschrift ‘Heit & Mem’. Het eerste tijdschrift 
van dit jaar wordt begin april verwacht. Op heit-
enmem.nl is te zien waar het tijdschrift gratis te 
krijgen is.
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V.V. Makkum
zaterdag 19 maart   
15:00 Makkum 1 - Balk 1
12:30 Makkum 2 - ONS Sneek 3  
14:30 Blauw Wit '34 5 - Makkum 3  
14:00 Joure SC 6 - Makkum 4  

14:30 Franeker SC A2 - Makkum A1  
12:15 IJVC B1 - Makkum B1  
13:00 Makkum C1 - Frisia C3  
  9:00 Makkum C2 - Franeker SC C4  
10:45 Makkum D1 - Wolvega FC D1  
11:30 Makkum D2 - Franeker SC D5  

11:00 Nieuweschoot E1 - Makkum E1  
  9:00 OudegaHJSC E2 - Makkum E2  
10:15 Makkum E3 - SneekWit-Zwart E6  
  9:00 Makkum E4 - SneekWit-Zwart E7  

  9:15 Makkum F1 - Scharnegoutum'70 F1  
  8:45 Heerenveense Boys F4 - Makkum F2  
10:00 JV Bolsward F7 - Makkum F3  
14:45 Makkum DA1 - Oudega DA1  
10:30 SVM MC1 - Makkum MC1  

dinsdag 22 maart
bekerwedstrijd
20.00 Minnertsga a1 - Makkum a1

zaterdag 12 maart  
Mulier 1 - Makkum 1 3 - 6
Makkum 2 - Nijland 2 4 - 1
WWS 2 - Makkum 3 3 - 9
Bolswardia 4 - Makkum 4 5 - 3

Makkum B1 - ONSTOP63 B2 4 - 2
Makkum C1 - Workum C1 2 - 2
Oosterlittens C3 - Makkum C2 0 - 3
SneekWit-Zwart D1 - Makkum D1 10 - 0
EBC/Delfstrahuizen D2 - Makkum D2 0 - 4

Makkum E1 - Renado/VVI E1 2 - 3
Heerenveense Boys E4 - Makkum E2 4 - 4
Makkum E3 - Heerenveense Boys E6 3 - 3
Akkrum E5 - Makkum E4 2 - 8
Makkum F1 - Balk F1 1 - 4
EBC/Delfstrahuizen F2 - Makkum F2 0 - 8
Makkum F3 - ONS Sneek F6 1 - 4
Makkum DA1 - Tzum DA1 1 - 6

Voetbalprogramma

Voetbaluitslagen VVM

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 
06-53542243

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm  2008  €  11645,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   4850,-

Fiat Stilo 1.6-16v,3drs,zwart,airco     2003  €   5445,-

Fiat GR Punto 1.4i,5drs,airco, 64dkm    2008  €   9945,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm  2008  €   6645,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  12745,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm      2007  €   8445,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   9245,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  10945,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €  10445,- 

Peugeot 207SW 1.6Vti,zilver,airco,30dkm 2008  €  13645,-

Renault Scenic 1.6-16V RT, 112dkm,apk   2000  €   3450,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008  €   8945,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004 €   8945,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  10945,-

Toyota Corolla Verso 1.8i-16V,Luna      2005  €   8995,-

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit  2007  €  13945,- 

VW Jetta 1.6i 75KW
Trendline business, Zilvermetallic, 
Climatecontrole, Origineel radio-cd, 
Cpv+afst bediening
93 dkm  bj 2006

 10945,-
uniGar Horjus

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 
www.garagehorjus.nl

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
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Makkum excelleert in Witmarsum
Witmarsum - Voor het eerste sinds het seizoen 
1996-1997 heeft Makkum zaterdag de altijd 
beladen uitwedstrijd tegen Mulier in winst weten 
om te zetten. Na een 3-2 achterstand bij rust 
veegde de ploeg van trainer Hylke Schrale na 
rust de vloer aan met de thuisclub en won de 
derby afgetekend met 3-6. Man of the match was 
zonder twijfel Feike Melchers. Met twee doel-
punten en 3 assists stond de snelle rechtsbuiten 
aan de basis van de overwinning. De schrijver van 
het voorwoord in het programmablad van Mulier 
had het goed voorzien. “We kunnen vandaag weer 
genieten van de mooiste derby van het seizoen” 
aldus de auteur en hij kreeg het gelijk zaterdag-
middag geheel aan zijn zijde. Mooi weer, veel 
toeschouwers, een aantrekkelijke wedstrijd, strijd 
van de eerste tot de laatste minuut en niet in de 
laatste plaats 9 doelpunten maakten de derby tot 
een van de vermakelijkste van de laatste jaren. 
Al binnen een halfuur was er viermaal gescoord. 

Zoals meestal het geval is liet Mulier Makkum 
ook zaterdag weer het spel maken en trachtte het 
counterend toe te slaan. Waar Makkum gedurende 
een groot deel van de eerste helft het initiatief 
had en de meeste aanvallende ploeg was ging de 
thuisclub, zoals meestal tegen Makkum, uitermate 
effectief om met de kansen die het kreeg. Van de 
4 doelpogingen die in de eerste 45 minuten zette 
het 3 om in een doelpunt. Gezegd moet worden 
dat het daarbij wel tweemaal opzichtig hulp 
kreeg van Makkum. Al na vijf minuten konden 
de supporters van de thuisclub voor het eerst 
juichen toen een vrije trap achter doelman Nota 
werd gekopt. Lang kon Mulier niet van de voor-
sprong genieten. Binnen 3 minuten na het openings-
doelpunt was het alweer gelijk toen Feike Melchers 
na doorkoppen van Daniël Kleiterp prachtig de 
1-1 binnenschoot. Waar Makkum in ieder geval 
optisch de bovenliggende partij was, was het de 
thuisclub die weer op voorsprong kwam toen 
doelman Nota twijfelde bij het uitkomen en een 
der Witmarsumer voorwaartsen er als de kippen 
bij was om de 2-1 op het scorebord te zetten. 
Zeker toen een foutje van Rick van As werd 
afgestraft en de thuisclub zelfs op een 3-1 voor-
sprong kwam leek een nieuwe nederlaag voor 
Makkum aanstaande. Daar dachten de spelers 
van Makkum echter heel anders over. Zij bleven 

de thuisclub onder druk zetten en creëerden nog 
voor rust een aantal prima kansen. Uit 1 daarvan, 
na de mooiste aanval van de eerste helft, was het 
Kleiterp die na 35 minuten de aansluitingstreffer 
scoorde. Vlak daarna was het Jesse Adema die 
de gelijkmaker op zijn schoen had maar keeper 
Hasta van Mulier redde ternauwernood. 

Waar Makkum gezien het spelbeeld al voor de 
thee minimaal op gelijke hoogte had moeten staan 
duurde het tot een kwartier na rust voordat het 
via opnieuw Melchers langszij kwam. Daarbij 
was wel de medewerking van keeper Hasta 
nodig die zich volkomen verkeek op de boogbal 
van Melchers: 3-3. Makkum rook na de gelijk-
maker bloed, greep de tegenstander bij de strot 
om die gedurende de rest van de wedstrijd niet 
meer los te laten. Aanval na aanval golfde rich-
ting het doel van keeper Hasta van Mulier en het 
was wachten op het moment dat Makkum voor 
het eerst in de wedstrijd een voorsprong zou 
nemen. Die kwam er uiteindelijk toen een scherpe 
voorzet van Melchers door een van de verdedigers 
van Mulier in eigen doel werd gegleden. Dat 
bleek geenszins het sein voor Makkum om achter-
over te gaan leunen. Ook na de voorspong bleef 
Makkum de aanval zoeken en via Kleiterp en 
Adema –beide keren wederom op aangeven van 
Melchers– werd nog wat extra zout in de Witmar-
sumer wonden gestrooid. 

De vreugde-explosie bij de spelers van Makkum 
na het laatste fluitsignaal van de goed leidende 
scheidsrechter Keulen was logischerwijs groot. 
Niet alleen vanwege de dik verdiende overwinning 
op de aartsrivaal maar zeker ook omdat Makkum 
voor het eerst sinds 29 januari, de gestaakte wed-
strijd tegen Waterpoort Boys niet meegerekend, 
weer eens 3 punten kon bijschrijven. Door de 
overwinning is Makkum geklommen naar de 
vijfde plaats op de ranglijst. De komende vier 
weken zal duidelijk worden of Makkum de wissel-
valligheid voorbij is en daadwerkelijk een aantal 
stappen heeft gezet heeft dit seizoen als het aan-
treedt tegen achtereenvolgens de nummers 1, 2, 
3 en 4 (!) van de competitie. Als eerste is komende 
zaterdag aanstaand kampioen Balk zaterdag te 
gast op sportcomplex De Braak, als altijd begint 
de wedstrijd om 15.00 uur.

Makkum - Zaterdag 26 februari vond het jaar-
lijkse toernooi van Badmintonvereniging Makkum 
plaats in sporthal Maggenheim. Er waren dit jaar 
24 leden die de uitdaging aan durfden te gaan, 
wat resulteerde in een spannend toernooi. Ieder-
een heeft 5 wedstrijden van 20 minuten gespeeld. 
Er werd met veel strijd en passie gespeeld.  
Helaas leverde deze fanatieke strijd ook vervelende 
blessure op van Rudy Lindeboom. Hij kon hier-
door niet verder spelen. Aan de ene kant waren er 
wedstrijden waar met grote verschillen gewonnen 
werd en aan de andere kant werden er wedstrijden 
in de laatste seconden beslist. De partij tussen 
Leendert Kooistra/Menno de Vries tegen Joop 
Borggreve/Wopke Brander was een prachtige 
partij. Deze partij was een goed voorbeeld waar-
bij de jongsten het niet altijd voor het zeggen 
hebben. Aan het einde van een zeer geslaagde 
middag werd de balans opgemaakt. 

De uitslag was als volgt.

Bauke Risselade: 
10 punten (264 wedstrijdpunten);

Berry Aalders: 
10 punten (233 wedstrijdpunten); 

Harmen Haarsma: 
10 punten (212 wedstrijdpunten);

Jelle Smit: 
8 punten ( 238 wedstrijdpunten);

Saskia van Zelst: 
8 punten (225 wedstrijdpunten);

Herman Genee: 
8  punten (220 wedstrijdpunten).

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

Colofon

Opnieuw recordaantal 
bezoekers op Vrouw! 
 

Leeuwarden  – Dat het WTC Expo Leeuwarden 
afgelopen weekend het domein van de vrouw was 
is niet te ontkennen. De beurs Vrouw! is door 17.327 
bezoekers bezocht. Dit is een stijging drieëntwintig 
procent ten opzicht van vorig jaar, toen 14.103 
bezoekers een bezoek aan de beurs brachten. Vrouw! 
mag inmiddels dan ook een begrip in Noord-
Nederland genoemd worden.  De stijging is volgens 
de beursorganisatie te verklaren door de kwaliteit 
van de beurs en het jaarlijks groeiende aantal expo-
santen. Het aanbod is gevarieerd waardoor de 
bezoeker zich uren kon vermaken, sommige vrouwen 
hadden zelfs niet genoeg aan één dag. Met de lente 
voor de deur is Vrouw! dé plek om de nieuwste 
zomerkleding aan te schaffen, het voorjaar in huis 
te halen en je klaar te maken voor de zomer met een 
beautybehandeling of nieuwe coupe. Exposanten 
waren zeer tevreden, de eerste aanmeldingen voor 
volgend jaar zijn dan ook al een feit. Tijdens de 
Vrouw! modeshow werden de nieuwste lente- en 
zomertrends gepresenteerd. De gratis proefles 
motorrijden van Tilstra zat dagelijks helemaal vol-
geboekt. Zondagmiddag bracht Denise Rivera haar 
nieuwe cd, Latin Female Vocal ten gehore, de kap-
sters van Dora’s haarmode hebben geen moment 
stil gezeten en de bezoeksters liepen met tassen vol 
en een glimlach weer naar buiten. 

eigen fotoeigen foto
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Electrische ventilatorkachel 2000 W nw in doos 10 
euro, telefoonantwoordapp nw in doos 5 euro, 
babybadje creme met stop 5 euro, stalen ledikant 
120x190 cm  10 euro, 4-pitsgasstel als nw 15 euro, 
tel 0517-579213

Fonkel nieuwe nog nooit gebruikte harde kunstleren 
koffers, ca. 50-30-20 cm. Prijs per stuk € 12,50, tel. 
06-4743 6393

Nespresso koffiezetapparaat Magimix Essenza  
M100A. Weinig gebruikt, incl. assortiment koffie-
cups, 35 euro. tel. 0517 – 57 99 22

Oven gedroogd haardhout, gegarandeerd droog en 
zonder schimmels! Goedkoop en echt top kwaliteit, 
vanaf € 50,- per kuub. Tel. 06-24707700

3 delig kaststel Delfts blauw (polychroom). Het is 
nieuw heel mooi en 30 cm hoog. vr.pr. € 250,-  tel. 
06-4743 6393

Babybox opwieltjes, incl. boxkleed, tel. 0515-231923

2 nieuwe dubbele fietstassen new look, nooit 
gebruikt samen voor 50,- euro, tel. 06 3071 5064

Per 01-04-2011 wegens verhuizing: Satelliet-
schotel, Triax met smart card Canal Digitaal, t/m. 
31-11-2011 compl. Schotelset compl. 175,- euro.  
Tel. 0515 – 231618 of 06 – 5595 2508

Onze grote, zwarte, lieve hond houdt heel er van 
gezelligheid. Wij zoeken een adresje waar hij kan 
verblijven als wij eens een lange dag of weekend 
weg zijn. Vergoeding mogelijk. Margo Konings, 
Krommesloot 11, tel. 0515 - 859055

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

tel. 0515-231687 / email: belboei@makkum.nl

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

Na het zandstraalen het skutsje weer terug in Makkum.

Prijzenregen voor Witmarsumer judoka's!

Róchelle Lindeman, Rens van der Kooij, Rienk 
Tholen (assistent trainer), Eva van der Kooij, 
Senah Oostenveld en Wybren Walinga

Tzumarrum - Afgelopen zaterdag was er in 
Tzumarrum het jaarlijks Koka toernooi voor 
judoka's van 12 jaar en jonger. Van Judo Witmar-
sum namen er 12 judoka's deel aan dit toernooi 
en wel met veel succes.

Senah Oostenveld (9 jaar, -34 kg) liet ook in 
Tzumarrum keurig judo zien. Drie partijen werden 
met technisch ippon (10 punten) binnen de wed-
strijdtijd in volle winst omgezet. Helaas ging er 
ook een partij verloren. Senah nam een mooie 
tweede prijs mee naar Witmarsum.

Rens van der Kooij (9 jaar, -50 kg) was de lichtste 
judoka in de poule. Rens liet ook nu weer zien 
een leuke partij te kunnen judoën. Na twee winst 
partijen was er helaas ook een verlies partij voor 
Rens. Ook voor Rens was er een tweede prijs 
mee te nemen naar Makkum.

Freark de Lange (8 jaar, -29 kg) liet zien dat het 
harde trainen duidelijke vruchten afwerpt. In de 
poule wist Freark met aanvallend judo twee par-
tijen met ippon, voor houdgreep, in volle winst 
om te zetten. De derde partij was heel spannend 

maar werdt door Freark met een yuko (5 punten) 
gewonnen. Helaas ging de laatste partij verloren 
waardoor ook Freark een tweede prijs meenam, 
nu naar Zurich.

Luke van Palmhoven (9 jaar, -45 kg) zat ook in een 
pittige poule. Door een niet goed doorgezette 
heuptechniek ging de eerste partij verloren. Luke 
liet zich echter niet kennen en ging de strijd weer 
sportief aan. Hij wist de andere twee partijen te 
winnen waardoor ook Luke met een tweede prijs 
naar Makkum terug ging.

In de klasse (9 en 10 jarige jongens) - 34 kg was 
het een Witmarsumer prijzen festijn. Dennis van 
Malsem wist in zijn poule een derde prijs te 
bemachtingen. In de andere - 34 poule was er 
volop strijd. Samir begon met een verlies partij 
op beslissing maar wist daarna drie partijen met 
ippon (volle winst) te behalen. Harmen Bisschop 
was de verassing van de dag. De eerste twee 
partijen gingen vlot in technisch ippon winst 
naar Harmen doordat hij mooie heuptechnieken 
wist te maken. De onderlinge partij tegen Samir 
ging verloren ook de laatste partij tegen een 
wedstrijdjudoka ging verloren. Samir nam een 
tweede prijs mee naar Witmarsum en Harmen in 
dezelfde sterke poule een derde prijs.

Eva van der Kooij (8 jaar, -30 kg) wist in de 
poule twee partijen te winnen met mooi judo. 
Helaas ging er ook een twee-tal partijen verloren 
wat Eva een derde prijs opleverde.

Róchelle Lindeman (9 jaar, -42 kg) liet leuk 
aanvallend judo zien. In de poule werden er twee 
partijen gewonnen en gingen er helaas ook twee 
verloren. Ook voor de Makkumse Róchelle een 
derde prijs.

Sasker Yntema (11 jaar, -50 kg), Leon Rinia (9 
jaar, -46 kg) en Wybren Walinga (8 jaar, -42 kg) 
lieten goed aanvallend judo zien maar werden 
helaas in de voorronde's al uitgeschakeld.

PSV de Halsbânruters 
Sneek springen paarden 6 maart
Tonny Leeuwen reed met Zamira in de klasse B en 
won in he teerste parcours de 4e prijs. Met Ucelia -a 
kwam zij uit in xde klasse L en won in het klassiek 
met barrage de 8e prijs. In het L klassiek op tijd won 
Tonny met Ucelia -a de 4e prijs. Regina leeuwen 
won de 5e prijs met Amolgo Sow in het L klassiek 
direct op tijd.

Hippolytuspoef 13 maart
Sanna v/d Hiede ging met Teade van Tritsum de 
afsluitdijk over om daar flink wat winstpunten weg 
te kapen. In de 1e proef won zij de 1e prijs met 199 
punten en in de 2e proef ook de 1e prijs met 201 
punten samen goed voor 4 winstpunten. Met deze 
punten erbij heeft Sanna nu de punten in de L1 
bijelkaar en mag nu in de klasse L2 uitkomen.

Warga 12 maart
Annemarie Wietsma kwam hier uit voor de 1e keer 
in de klasse Z1 met Schelte-Evert K. Zij won de 2e 
prijs met 204 punten goed voor 1 winstpunt.
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