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Finale Seaside Lagoon Cup 2009
Marijke Bonthuis met paard Welldone winnares beste combinatie
dat goed was voor een 3e plaats. De snelste tijd, nl
28,98 seconden, was voor Auke de Jong met Zora
Velvet van team Seaside Lagoon, maar door een
hindernisfout op de laatste sprong een 4e plaats.

Sneek - Voor de finale om de Seaside Lagoon Cup
2009 een aanvang zou nemen in het ruitersportcentrum te Sneek, werd er eerst nog een 4e ronde
verreden. In deze 4e ronde kwamen er voor elk
team 5 combinaties aan de start, waarbij het minste
resultaat geschrapt kon worden. Het door Lieuwe
Dijkstra ontworpen parcours werd door de deelnemers gezamenlijk opgebouwd, waarna de wedstrijd
kon beginnen met de klasse B. Eigenlijk kende deze
ronde om de Seaside Lagoon Cup weinig verrassingen. Team Yro Keukens, zonder Maarten
Dijkerman als teamlid, maar aanwezig als coach,
reed wederom met 4 foutloze parcoursen een sterke
wedstrijd en trok net als in voorgaande omlopen de
overwinning naar zich toe. Door de overige teams
werd er hevig gestreden om de broodnodige punten.
De spanning in de wedstrijd keerde volledig terug
toen de combinaties van team Rabobank te veel
fouten maakten en uiteindelijk 4e werden. De strijd
tussen team Seaside Lagoon en team Brouwer
eindigde in deze ronde onbeslist en zij deelden de
punten voor de 2e en 3e plaats. Met de finale nog
te gaan stonden de teams er als volgt voor. Team
Yro keukens op eenzame hoogte met 38 punten, op
plaats 2 team Rabobank Sneek met 18 punten en
met slechts 2 punten achterstand op het 3e stek
team Brouwer en team Seaside Lagoon. Er kon nog
van alles gebeuren. Er waren in de finale immers
dubbele punten te verdienen.
Dagprijs
Na het ombouwen van het parcours werd er door
de deelnemers en aanhang gezamenlijk geluncht.
Verschillende tactieken en de gereden ritten werden
ondertussen geëvalueerd en van allerlei commentaar
voorzien. Na de lunch hadden de paarden en de
ruiters duidelijk wat aan scherpte ingeleverd. Slechts
6 van de 22 deelnemers bleven in de finaleronde
zonder fouten. Zij streden uiteindelijk in een afsluitende barrage om de dagprijs, die gewonnen werd
door Margreet Gnodde op Don Alfredo van team
Yro Keukens. Zij bleven in de barrage wederom
foutloos in de hele snelle tijd van 29,58 seconden.
2de in de barrage werd Harmen Zwerver met zijn
enorme Wilson van team Rabobank, 0 fout in 32,40
seconden. Marijke Bonthuis met Welldone van team
Seaside Lagoon liet eveneens alle balken in de lepels
liggen en liet de klok stoppen op 32,70 seconden,

De finale
Voor de finale werd er besloten te rijden zonder
schrapresultaat, dat betekende dat alle 5 teamleden
reden voor het eindresultaat. De moed zonk team
Seaside Lagoon diep in de schoenen toen hun eerste
ruiter met 27 strafpunten aan de finish kwam. Auke
de Jong zette daar wel weer een nul rondje tegenover,
maar de toon was gezet. De overige teams kwamen
er ook niet zonder kleerscheuren af. Zelfs het altijd
sterk rijdende team Yro Keukens eindigde met een
totaal van 16 strafpunten. De schrik sloeg bij team
Rabobank om het hart toen bij hun 2de ruiter de
teller op 27 strafpunten bleef staan, maar haalden
opgelucht adem toen bleek dat het ging om hun 6de
en dus de reservecombinatie en deze vooralsnog niet
meetelde voor het eindresultaat. Spannend bleef
het echter wel. Alle teams sprokkelenden meerdere
fouten bij elkaar. Na elke gereden combinatie zag
de tussenstand er weer anders uit. Na iedere rit werd
er dan ook door de teams en aanwezige toeschouwers
druk gerekend hoe de volgende combinatie moest
rijden om toch nog goed te eindigen in het eindklassement! Toen de rook eenmaal was opgetrokken
kon de definitieve uitslag worden opgemaakt. Met
16 strafpunten in de finale, maar ongenaakbaar in
de voorrondes, werd de Seaside Lagoon Cup 2009
gewonnen door team Yro Keukens met een totaal
van 58 punten. Team Rabobank herstelde zich prima
na een mindere 4e ronde en eindigde als 2de met 30
punten. Het derde stek was voor team Seaside Lagoon
met 24 punten en de rij werd gesloten door team
Brouwer met totaal 20 punten in het eindklassement.
Beste combinatie
Tijdens de prijsuitreiking van de teamwedstrijd,
waar-bij alle deelnemende combinaties te paard in
de ring verschenen, onthulde de organisatie een
extra prijs voor de beste combinatie van de competitie. Voor deze prijs over alle wedstrijden werd het
minst verreden resultaat geschrapt. Voor winnares
Marijke Bonthuis met haar paard Welldone van
team Seaside Lagoon werd dat de wedstrijd die zij
niet gereden had! Alle overige omlopen, inclusief
de finale en de barrage om de dagprijs waarin zij
derde werd, bleef Marijke met Welldone foutloos.
De zeer geslaagde strijd om de Seaside Lagoon
Cup werd afgesloten met een gezamenlijk buffet
verzorgd door ruitersportcentrum Sneek. Velen vonden het spijtig dat het alweer afgelopen was en een
heel jaar moesten wachten om weer mee te kunnen
doen. Echter de organisatie denkt al aan een zomereditie Seaside Lagoon Cup 2009, maar zoekt nog
concoursen die de 24 deelnemers wil onderbrengen
in hun programma. Geïnteresseerde concourscommissies kunnen contact opnemen met info@ronhenze.nl

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 8 maart
Van Doniakerk
9.30 uur pastor G. Visser

Familieberichten
No de sinne net mear skynt
En it de hiele dei tsjuster is,
Is it tiid om te gean.
‘t is goed sa.

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
Vesperdienst
19.00 uur in de Vermaning (Doopsgezinde kerk)
georganiseerd door het Oecumene Overleg Makkum

woensdag 11 maart

Van Doniakerk
19.30 uur ds. J. van Olffen, Biddag voor gewas en arbeid

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Tige ferslein, mar ek o’sa tankber foar
de wize wêrop ús heit ús grut brocht hat
en altyd op syn eigen wize foar ús soarge
hat, litte wy witte dat nei in slimme sykte
is ferstoarn ús leave heit en ús leave pake

EELKE REINSMA
* Wûns
10 jannewaris
1931

Makkum
25 febrewaris
2009

Yn leafdefolle neitins, ús mem
Gerbrig Hoekstra ( 2 septimber 1973)

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

Steenwijk: Froukje en Dirk
Melvin
Gerbrig

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Makkum:

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 S. van Houten,
Reinier Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 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. 0517533336, 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. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Trijntsje
We willen de familie veel sterkte toewensen.

R.K. Kerk
9.30 uur gezamenlijke viering te Workum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. van Hyum, Kollumerzwaag + H.A.

Onverwacht is overleden onze altijd vriendelijke
buurvrouw

René en Yvonne
Eelke
Abe

Yn leafdefolle neitins,
ús heit syn libbenskameraat
Rinske Reen († 2 maart 2006)
Mûnein:

Geartsje en Wiebe
Jaap Jan
Renske en Oane

Damwâld: Klaas en Tineke
Teake Jan
John
Marten en Ymkje
Gerrit
Wat hat ús heit een goed plak hawn yn
it hospice te Snits.

Jelle en Sjirkje Attema
Familie van der Gaast
Hans en Rietje Yntema
Anneke en Duco Mellema
Wiebren en Geertje
Sandra en Joost Visser
Siepy Elgersma

(rectificatie)
Van het adres van Feddy Zantinge
niet 76 maar
Stationsweg 74
Voltawerk B 74
8401 DT Gorredijk
Bedankt voor al de kaarten die
Feddy al heeft ontvangen,
allemaal de groeten.

Graag wil ik iedereen bedanken die mij
heeft geholpen na mijn val op de groentemarkt op 10 januari j.l. Sinds 24 februari
ben ik weer thuis uit Bloemkamp.
Ook veel dank voor alle kaarten en
attenties, dit was hartverwarmend.
Tjam Koornstra-Schaafsma
Makkum, maart 2009

Heerenveen 8 maart 1944

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 2 maart om
14.00 uur in de Van Doniakerk
aan de Kerkeburen te Makkum.
Correspondentieadres:
René Reinsma
De Zalm 35, 8754 AZ Makkum

Stil zijn we nu onze vrienden hun vader, schoonvader en pake

Eelke Reinsma
moeten missen.
Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig
wat we kunnen zeggen.
Wij wensen René, Yvonne, Eelke, Abe en verdere
familie veel sterkte toe.
Tom en Harmina
Tjitte en Annemieke
Tineke
en kinderen

Makkum 8 maart 2009
Stuur maar een kaartje....

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 7 maart wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in dozen aan de weg te zetten. Wilt
u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan en kaatsveld.
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Agenda
vrijdag 6 maart
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 tot
16.30 uur soos in het restaurant

zondag 8 maart
Makkum - Sporthal 13.00 uur
Kaatsver. Makkum, ledenpartij
schooljeugd, pupillen en welpen

maandag 9 maart
Makkum - Hotel De Prins 20.00 uur
Nazorgvergadering Vogelwacht Makkum e.o.

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Boordevol Fruityoghurt, 500 ml.........................nu 1.39
Osseworst, 200 gram..........................................................1.59
Gesneden Komijnen Kaas, 150 gram................................1.59

Wereldgebedsdag
Makkum - De viering van Wereldgebedsdag 2009
wordt gehouden op vrijdag 6 maart om 19.00 uur
in de Vermaning (Doopsgezinde kerk). Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld
rond. Ieder jaar opnieuw, ongeveer 170m landen
doen hieraan mee en honderdduizenden voelen
zich door gebed verenigd. U bant van harte uitgenodigd voor deze korte samenkomst.

Karvan Cevitan Vruchtensiroop, 750 ml...........................2.29

van de Warme Bakker
zak à 6 kadetten..............................................nu 5+1

gratis

Johma Beenham-borrel-salade, 160 gram..........................1.39

Zing Mee....
Makkum - ”Samen in de naam van Jezus”.
Zondagavond 8 maart a.s. worden er weer bekende
geestelijke liederen gezongen, in de grote zaal van
Zorgcentrum ”Avondrust”. De zang wordt begeleid
op het orgel door de heer Age Couperus. De toegang
is vrij, aanvang 19.30 uur. Voor meer info: A. Otter,
tel. 0515-542126 en D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Elstar Appels, kilo..................................................nu 99
Aanbiedingen geldig van do. 5/3 t.e.m. wo. 11/3

Rundvleesvoordeel

Entrecôte
100 gram
Profiteer van 5 t/m 7 maart
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Makkumer Steak
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Gebraden Runderrollade +
100 gram Snijworst

100 gram

Salade van de week

Javaanse Kipsalade
100 gram
Specialiteit van de week

Uw Slagertje
100 gram

70

1,
40
1,
40
2,
20
1,
45
1,
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Raad Wûnseradiel wil bij opheffing gemeente inwoners
cadeautje geven
Witmarsum - Herinneringsboeken en CD aan
Wûnseradiel verdeelden de raadsleden in voor en
tegenstanders van deze cadeautjes. Het college had
besloten dat er ter herinnering aan de gemeente,
die waarschijnlijk per 1 januari 2011 opgeheven
zal worden, de inwoners iets moeten hebben wat
een blijvende herinnering is. Er is voorgesteld
hiervoor € 200.000,- voor uit te trekken. Voor het
boek heeft het communicatiebedrijf van Klaas
Jansma al een voorzet gegeven. Het stripboek voor
de jeugd wordt gemaakt door Aart Cornelissen en
Otto Gielstra en de CD zal gemaakt worden door
Guus Groot van de stichting Artum uit Witmarsum.
De meeste raadsleden vonden dat er erg veel geld
voor uitgetrokken is. Enkele raadsleden hebben
zelfs bewoners van dorpen aan de deur gehad
die hun verontrusting over deze grote uitgaaf
uitgesproken hebben. Enkele raadsleden zijn bang
dat het boek wel eens in de boekenkast kan verdwijnen en dat er nooit een letter in gelezen wordt.
Het stripboek is voor allen geen probleem en het
proefdrukje wat uitgereikt is vinden allen leuk.

Over CD is de mening helemaal anders. Wat heeft
dit voor zin. Er moet een andere opzet komen.
Alle dorpen hebben wel een koor of korps en
gebruik deze muzikale talenten om er iets moois
van te maken. ProWûn was zelfs van mening dat
er geschiedkundig boek hoeft te komen. Doe bij
de CD maar een boekwerkje met leuke anekdotes.
Zij waren zelfs verbijsterd dat ze het initiatief en
het bedrag in de krant moesten lezen, voordat ze
er in een commissie iets over gehoord hadden.
Het werd een lange discussie en Burgemeester
Piersma probeerde op alle mogelijke manieren
het idee te verdedigen.
Uiteindelijk werd er besloten dat er maar
gestemd moest worden. De twee mensen van
ProWûn verlieten de raad en wilden niet aan de
stemming deelnemen, omdat ze geen voorstander
zijn en het niet met de gang van zaken eens
waren. Ook het VVD raadslid, die aanvankelijk
geen voorstemmer leek te zijn stemde voor het
geschiedkundig boek en het stripboek en over de
CD zal nadere informatie verschaft worden en
dit blijft nog onduidelijk.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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

Herindelingsontwerp wordt herindelingsadvies
Bolsward - Het herindelingsontwerp gemeente
Súdwest Fryslân heeft tot en met 13 februari 2009
ter inzage gelegen. Bij de individuele gemeenten
zijn verschillende zienswijzen binnen gekomen.
Bolsward 9, Nijefurd 462, Sneek 6, Wûnseradiel 12
en Wymbritseradiel 8. Dit werd meegedeeld door
Harm Bruin Slot op een presentatie van 27 februari
te Bolsward. Een stuurgroep, die begeleid wordt
door Marjan van Ewijk van Twijnstra en Gudde,
bereidt reacties op deze zienswijzen voor. Voor
de gemeenten, waar slechts enkele zienswijzen
binnengekomen zijn is dit niet zo grote klus.
Daarbij komt nog dat voor alle gemeenten
dezelfde instanties zienswijzen ingeleverd zijn.
Dit zijn geen negatieve zienswijzen, maar vaak
punten waarvan men graag wil dat deze goed
meegenomen worden.
In Nijefurd ligt dit anders. Hier zijn zelfs een groot
aantal exemplaren wel negatief en opvallend is
dat er voorgedrukte formulieren door de actie-

groep uitgedeeld zijn en dat voor het indienen
van de zienswijze alleen de naam en adres ingevuld hoefden te worden. Gelukkig zijn ook in
Nijefurd positieve zienswijzen. Zodat niet alle
462 zienswijzen negatief zijn. Harm Bruin Slot
was een beetje verbaasd omdat in Nijefurd al
van 2005 over een herindeling gepraat wordt en
ook hier de burgers hun inbreng konden hebben.
Van de uitnodiging mee te praten, hebben
weinigen gebruik gemaakt en nu verwijt men de
raad het niet luisteren naar de burgers. Hij is
geraakt door de uitspraak ondemocratisch. De
ontwikkelingen in onze maatschappij vragen om
kwaliteit en een grotere gemeente zal die kunnen
leveren. Ook de ontwikkelingen kan men niet
tegen houden en de insteek van alle betrokkenen is
om het voor de burgers zo aantrekkelijk mogelijk
te maken. In april zullen nadere mededelingen
over de voortgang gedaan worden en zo houden
de burgers in de betreffende gemeenten zicht op
de ontwikkelingen.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Ingezonden
Gemeente Wûnseradiel heeft het plan opgevat
om zijn eigen opheffing te vieren met o.a een cd.
(€ 200.000,-) (Ter info: een cd’tje in een redelijke
oplage, pers je tegenwoordig voor 15 cent per stuk.)
Maar liefst 17 liedjes over elk dorp waarvoor
‘professionele’ songschrijvers zullen worden
benaderd. Nu ben ik met meer dan 20 liedjes in
de top 100 een redelijk professioneel songschrijver
maar niet benaderd. Toch schieten mij spontaan
enkele songtitels te binnen: ”Kom vrouw, we gaan
stappen in Longerhou” ”In Allingawier liggen
herdenkingsboeken bij het oud papier” of ”Nei dy
nacht yn Ferwâlde waard ik nea wer de âlde”.

steekplaats buiten Makkum of een donatie aan alle
muziekcorpsen in de gemeente. Iedereen weet dat
dit soort amateur - cd’s het aanhoren niet waard
zijn en door niemand zullen worden gedraaid.
En wie toch de behoefte niet kan onderdrukken
om de gemeente in zang te bejubelen: zet uw
”Praise-Wûnseradiel-chanson” op internet. Tegen
betaling van 1 euro te downloaden zodat er (bij
voldoende belangstelling natuurlijk) een leuke
cent aan kan worden verdiend. Het geld kan
natuurlijk ook worden besteed aan een geweldig
opheffingsfeest - en van feesten, daar weet ik
alles van!

Maar alle gekheid op een stokje: besteed dit geld
alsjeblieft aan een goed doel, bv een veilige over-

Arie Kuipers, Slotmakersstraat 24
8754 EM Makkum. tel. 0515-232085

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

AFHAALMENU
voor MAART
z Babi Pangang
z Roergebakken Kip Kerry
z Tomaten soep
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Riemke en Ynske interview over levertransplantaties
opgeleverd. Beide gaven aan dat het ondanks
hun grote verdriet ook troost geeft om op deze
manier ‘het leven’ door te kunnen geven.

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

Ynske en ik staan nu allebei op een punt in ons
leven dat het vertrouwen in onze lijven en onze
toekomst weer sterker aan het worden is. We
hebben beide ervaren dat ‘ziek zijn’ je overkomt, en het wennen aan gezond zijn, na alle
jaren van ziek zijn en mentale strijd, nog lang
niet altijd even makkelijk is. Maar nu Ynske en
Folkert hun eerste kindje verwachten en Bernard
en ik zo intens genieten van onze driejarige zoon
Janick zijn we zo dankbaar voor de kans die ons
gegeven is om ons leven te leven! Zonder de
moedige beslissing van onze donors willen waren
wij er beide niet meer geweest... en zie nu! Zo
dankbaar dat we er nog mogen zijn en mogen
genieten van onze partners, ouders, broers en
zussen, neefjes en nichtjes, familie en vrienden.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Verse Knoflook
1 streng voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere Gold Kiwi's
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Volgende week wordt het interview over onze,
Riemke en Ynske, levertransplantaties gepubliceerd in FLAIR 11 (verkrijgbaar vanaf 6 maart).
Voornaamste reden voor ons om hier aan mee te
willen doen is dat we op deze manier aandacht
kunnen vragen voor het in ieder geval nadenken
over wel of niet donor willen zijn!
Met dit interview kunnen we laten zien dat twee
jonge vrouwen nog een kans op een toekomst
hebben gekregen, doordat er mensen (in onze ogen
helden!) bereid zijn geweest om na te denken over
het doneren van hun organen en/of de organen van
hun dierbaren. Ynske en ik hebben onbeschrijfelijk
veel respect voor de keuze die door de donorfamilie op een voor hun zo bijzonder moeilijk
moment gemaakt moest worden. We zijn ons
bewust van het feit dat er partners, familie en
vrienden zijn die een groot verlies met zich meedragen, terwijl wij op datzelfde moment een
nieuw levensperspectief hebben gekregen!
Beide hebben wij na onze transplantaties een
brief geschreven aan de nabestaanden van onze
donoren om onze dankbaarheid en respect te
tonen. Beide hebben we hier positieve reacties
van hen opgehad en heeft het toestemming
geven voor orgaandonatie voor beide families
een gevoel van dankbaarheid en zingeving

We willen benadrukken dat we van niemand
verwachten donor te willen/moeten zijn, maar
wij vinden het des te belangrijker om er in ieder
geval over na te denken en het kenbaar te maken
in je omgeving! Je weet nooit of je onverwacht
voor deze vraag komt te staan en daarom is het
zo belangrijk dat je omgeving weet wat je wilt!
Als we er met mensen over spreken horen we de
meerderheid zeggen dat men best bereid is om
donor te zijn, maar dit niet heeft laten registreren.
In de praktijk betekent dit vaak dat er op het
beslissende moment dan geen toestemming
wordt gegeven! Zo zonde voor de mensen op de
wachtlijst, die hopen op dezelfde kans die Ynske
en ik wel gekregen hebben!
Laat je eens goed informeren, veel mensen haken
af op basis van onjuiste en/of onvolledige informatie! Wij hopen hiermee en met het interview in
de FLAIR dat mensen in onze omgeving eens stil
staan bij orgaandonatie, u ook? Meer informatie of
je registreren als donor: www.donorvoorlichting.nl
Wil je op ons verhaal reageren of vragen stellen,
dat kan!
Riemke: rquarre@hotmail.com
Ynske: ynskequarre@hotmail.com
Vriendelijke groet,
Riemke Quarré en Ynske Boermans-Quarré

Hoofdprijs Krite Makkum gevallen
Makkum - Vier keer heeft Krite Makkum het stuk
”Bûnzjen fan Boppen” gespeeld. Zoals gewoonlijk
vindt er elke keer een loterij plaats. Elke avond
werd er één lootje getrokken voor de hoofdprijs.
Na vier voorstellingen waren er dus vier namen
bekend, die kans maakten op die hoofdprijs. De
rijke moeder uit de voorstelling, Cornelia Theodora
Amalia Sterkendam, had een testament gemaakt.
De winnaar van de loterij, zou de enigste en
algehele erfgenaam worden, met een waarde van

€ 100.- te besteden bij ”De Prins” te Makkum.
De laatste avond is door begrafenis ondernemer
de heer D. en mevrouw T. uit die vier namen de
winnaar getrokken en dat is geworden de heer
P. Doedel uit Makkum. Hij is de erfgenaam van
Cornelia geworden en kan rekenen op een
”moordmaal” van Sietze en Koert......
En tot besluit wil de Krite Makkum de bezoekers
hartelijk bedanken voor het afnemen van de lootjes.

Afgestudeerd aan de Hanzehogeschool te Groningen
voor de Opleiding tot Fysiotherapeut
Marten Elzinga, afkomstig uit Makkum
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Wist u dat...
* de vereniging Reuzengilde ”Greate Pier” weer
nieuwe leden kan gebruiken, voornamelijk
mannen, maar dames zijn natuurlijk ook van
harte welkom
* wij een reuze gezellige vereniging zijn
* wij 1 à 2 keer per jaar in optochten lopen,
meestal in het Zuiden des lands
* u inlichtingen kunt krijgen op telefoonnummer
0515-232433
* Aisykjen dit jaar weer is toegestaan
* met het zachte weer van deze week het eerste
ei niet lang op zich laat wachten?
* het eerste ei gemeld dient te worden bij
A. Oostenveld, Bleekstraat 7, Makkum?
* het zoeken naar dit ei wel onder een aantal
voorwaarden valt?
* via de oproep van de Vogelwacht Makkum
hier meer duidelijkheid over gegeven wordt in
deze krant?
* maandagavond 9 maart de Nazorgvergadering
door Vogelwacht Makkum gehouden wordt in
De Prins?
* hier de broedresultaten van vorig jaar modern
via een beamer gepresenteerd worden?
* de zaal open is vanaf 20.00 uur

KAATSVERENIGING MAKKUM

Uitnodiging

Maart 2009, Aan de leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING welke gehouden
zal worden op VRIJDAG 13 MAART 2009 in Café-Rest. “ De Zwaan “ te Makkum. Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de Najaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2008.
5. Bestuursverkiezing: Lolkje Abma (2e secr.) (aftredend), Wytze Koopmans (aftredend),
Jacob v.d. Weerdt (aftredend), voor deze functies hebben zich beschikbaar gesteld respectievelijk
Doutzen Ouderkerken, Sietse de Vries en Jeroen Adema.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
6. Besluitvorming contributieverhoging: De contributie wordt in 2009 verhoogd naar € 30,= voor de senioren
en € 20,= voor de jeugd. Dit gebeurt vanwege de verhoging van de afdracht aan de K.N.K.B.
7. Vaststellen wedstrijdprogramma 2009 en bekendmaking parturen.
8. Financieel verslag 2008.
9. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
10. Begroting 2009.
11. Wedstrijdcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
12. “Club van 25“: Financiële informatie en voorstellen.
13. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
14. Keurmeesters NK’s.
15. Voortgang verbouw kantine.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
Secr. Strânwei 17, 8754 HA Makkum. Tel. 0515-231377 / E-mail: alpha@ayc.nl / www.kv-makkum.nl

Opgave LBP 2009 geopend
Makkum - Geef je nu op via www.leugenbollepop.nl of via de opgavenstrookjes te vinden in
de lokale kroegen. Kies je favoriete nummer en
sta op het podium 28 augustus 2009!
Leugenbollepop 20 jaar, daar doe jij aan mee!

Voor het goede doel
De in Makkum gehouden collecte voor Amnesty
International heeft in totaal opgebracht € 1741,01.
Makkum € 1246.70, Witmarsum € 373.29 en in
Wons € 110.87. Vorig jaar € 1609.67.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank.

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 8 maart.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618
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Oproep Vogelwacht Makkum e.o.

Makkum - Dit jaar mag er onder voorwaarden
weer naar kievitseieren gezocht worden. Via een
SMS systeem wordt een quotum van maximaal 15
eieren per Aaisyker bijgehouden. Iedere aaisyker
kan via www.aaisykjen.nl zichzelf aanmelden.
Via deze website wordt een wachtwoord toegezonden waarmee de aaisyker toegang heeft tot
de website. Deze aaisykers kunnen hun eigen pas
uitprinten. Voor diegene die hier niet mee om kan
gaan helpen wij. Vogelwacht Makkum verstrekt
de aaisykerskaart aan diegene die de volgende

gegevens aanleveren bij de nazorgcoördinator:
Reimo Tjeerdema.
* Naam en Adres,
* Geboortedatum,
* Telefoonnummer (vast en mobiel),
* Emailadres.
Na het inleveren van bovenstaande gegevens bij
de nazorgcoördinator wordt de aaisykerskaart en
nazorgpas door Vogelwacht Makkum uitgeprint.
Daarnaast verstuurt Vogelwacht Makkum via
een emailbericht de instructie m.b.t. het SMS-en.
Maandagavond 9 maart is de pas af te halen bij
de Nazorgvergadering in Hotel de Prins. Wilt u
eerder zoeken zorg dan dat u hulp vindt bij het
inloggen op de site. Voor nieuws kunt u terecht
op: www.bfvw.nl
Wilt u dit jaar het land in dan moet u zo spoedig
mogelijk de bovenstaande gegevens doorgeven
aan: Reimo Tjeerdema, Schar 27 te Makkum.
Correspondentie via het emailadres:
rtjeerdema@hotmail.com

Jeugdkrite Fugelwacht Makkum e.o.

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

Net als vorig jaar heeft Vogelwacht Makkum in
samenwerking met familie Mulder-Reitsma uit
Allingawier een stuk land ingericht als Jeugdkrite.
Het is de bedoeling dat er alleen naar kievitseieren
gezocht wordt door kinderen tot en met 12 jaar.
Kinderen van de basisschool dus. De kinderen uit
de scholen van Makkum, Exmorra en Bolsward
zijn welkom op deze drassige maïsakker achter
de boerderij van familie Mulder-Reitsma aan de
Meerweg 7 in de polder onder Allingawier. Net
als vorig jaar wil Vogelwacht Makkum een middag
organiseren waarbij de kinderen onder begeleiding van ervaren aaisykers een educatieve middag
over het aaisykjen en de weidevogels in het

Hallelujah en de World Servants. In de week van
14 tot 21 maart brengen wij in deze gezamenlijk
actie de potgrond bij u thuis. Deze potgrond is
verpakt in zakken van 30 liter.
1 zak potgrond kost € 3,50.
2 zakken voor € 6,00
4 zakken voor slechts € 10,00

UNIL SMEERMIDDELEN

* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Vogelwacht Makkum e.o.

Gezamenlijk potgrond-actie van World Servants en Hallelujah

en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

algemeen organiseren. De exacte datum volgt via
de basisscholen en deze krant. Met behulp van de
net aangeschafte leskist voor basisscholen wil
Vogelwacht Makkum de jeugd meer betrekken
bij de natuur rondom Makkum. De leskist is
voor basisscholen inzetbaar als lesmateriaal over
weidevogels. Tot uiterlijk 31 maart 2009 mag
er gezocht worden naar kievitseieren. Aaisykers
mogen maximaal 15 eieren per persoon meenemen. Vanaf april begint voor alle aaisykers de
nazorg. Hierbij wordt op ruim 1.000 ha. aan
nest- en kuikenbescherming gedaan.

Een paar jaar terug kwamen de World Servants
bij u langs met zakken potgrond. Vorig jaar heeft
muziekvereniging Hallelujah deze actie voortgezet.
Dit jaar wordt het een gezamenlijke actie van

U kunt ons overal in de gemeente Wûnseradiel
verwachten. Zaterdag 21 maart staan we ook met
zakken potgrond op de parkeerplaats voor de
Jumbo in Makkum.

Surveillancehondengeleider met auto te water, hond overleden
Gaast - Een surveillancehondengeleider van politie
Fryslân is vorige week woensdagavond op de Zeedijk tussen Piaam en Gaast met zijn voertuig met
daarin zijn surveillancehond te water geraakt.
De politieman was onderweg naar een melding
in Gaast waar een vechtpartij gaande was. In een
scherpe bocht is hij, door nog onbekende oorzaak, met zijn auto in de slip geraakt, waarna hij
de macht over het stuur verloor. Hij kwam daarbij

met zijn voertuig op de kop in de ‘dyksfeart’
terecht. Met veel moeite kon hij zich uit zijn auto
bevrijden en zich tijdig in veiligheid brengen.
Toen de politieman éénmaal uit zijn voertuig was
wilde hij zijn surveillancehond redden. Helaas
kwam de hulp voor de hond te laat.
Bureau Verkeersongevallenanalyse stelt een onderzoek in naar de oorzaak van dit eenzijdige ongeval
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VAN DER WAL

Het vierde boek van Dirk H.A. Smoor komt uit DE KNAL
roman De Vlag Uit. Voordien kwamen twee dichtbundels uit. Hij wil de lezer meenemen in zijn
denkwereld. Tijdens het schrijven voelt hij zich
steeds meer verwant met het wel en wee van de
hoofdpersoon. Hij werkt vaak in een soort trance.
Uren achtereen schrijft hij voort. Naast boeken
schrijft hij sinds kort artikelen voor diverse
kranten. Dirk Smoor is woonachtig in Exmorra.

(eigen foto)

Half half maart zullen de eerste exemplaren van
De Vlammende Maan, geschreven door Dirk H.A.
Smoor, van de drukpersen rollen. Dirk Smoor
schrijft al jaren, in 2007 verscheen zijn eerste

Dirk Smoor schreef deze psychologische roman
op verzoek van de nabestaanden van Joris en Ilona.
Hij kon beschikken over authentiek materiaal:
talloze brieven en aantekeningen vormden de basis
voor dit boek. Het fictionele element in dit werk
vindt u vooral in de beschrijving van de gedachtewereld van de hoofdpersoon. Eveneens heeft de
schrijver bij dialogen en bij belangrijke momenten
van zelfreflectie zijn interpretatie in de tekst verweven. Dit boek is de spiegel van de ziel van de
hoofdpersoon, die zijn leven lang op zoek was
naar zijn grote liefde. Hij was lange tijd niet in
staat zijn gevoelens onder controle te houden,
die drang beheerste zijn leven.

VAN

Markant
Patat frites

0.69

Kilozak

Doos
Scharreleieren
maat S

geen 1.49 nu

0.75

ige aanbiedingen
voor al onze over
zie www.coop.nl

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum

Collecteweek Reumafonds
De jaarlijkse, landelijke collecte van het reumafonds staat voor de deur. In de week van 8 tot en
met 14 maart zal een van de collectanten ook bij
u langskomen om geld in te zamelen voor de
bestrijding van reuma. Een ingrijpende, vaak
onzichtbare ziekte die in Nederland een op de vijf
mensen boven de twintig jaar treft. In totoaal
ruim 2,3 miljoen mensen, die als gevolg van reuma
leven met pijn, vermoeidheid en stijfheid. En met
belastend medicijngebruik en frequent bezoek
aan behandelaars. Onderzoek en ontwikkeling van
behandeling en medicijnen kunnen op termijn
leiden tot genezing. Daar is nog veel geld voor
nodig. Ook uw steun.

met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt de
levenskwaliteit. De gevolgen van deze ziekte
zijn vaak op het eerste oog niet te zien. Daarom
heet reuma ook wel de onzichtbare ziekte.

Onzichtbare ziekte
Reuma is de verzamelnaam voor diverse zeer pijnlijke aandoeningen aan gewrichten, pezen en
spieren. Ruim 2,3 miljoen mensen in Nederland
moeten rekening houden met hun ziekte bij alles
wat ze doen. En dat geldt niet alleen voor oudere
mensen: 3.000 kinderen in Nederland hebben
geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma.
Zij kunnen niet vrijuit spelen met leeftijdsgenoten
door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het vaak zware medicijngebruik

Steun van iedere Nederlander nodig
Reuma zo snel mogelijk de wereld uit helpen is
alleen mogelijk met voortdurend onderzoek naar
medicijnen en behandelmethoden. Er is veel
bereikt, dankzij het hoge niveau van Nederlands
reumaonderzoek. Het Reumafonds financiert dit
onderzoek, geeft voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht voor de ziekte. Voor deze
inspanningen krijgt het Reumafonds geen overheidssubsidie. Daarom is het geld dat met de
jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig.

Maatschappelijke gevolgen
Reuma beperkt zich niet tot patiënten en hum
om-geving. Tweederde van alle reumapatiënten is
jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en
de zorgverlening kosten zo’n 13 miljard euro per
jaar. Kortom: reuma is een maatschappelijk probleem waarvan we ons nog te weinig bewust zijn.

Collecte Jantje Beton
In de week van 2 tot en met 7 maart komen de
ouders van de Makkumer peuters weer bij u
langs voor de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton.
De helft van de opbrengst van deze collecte is
bestemd voor peuterspeelzaal ‘it Krobbeguod’
in Makkum. De andere helft is voor het nationale
jeugdfonds ‘Jantje Beton’. Jantje Beton steunt
honderden projecten van speeltuinen, vakantiecomités, kinderboerderijen, jeugdorganisaties,
buurthuizen en nog veel meer. Jantje Beton
besteedt daarbij extra aandacht aan kinderen die
het moeilijk hebben en komt vooral in actie voor
kinderen die wonen daar waar de ‘speelvraag’
het grootst is en het ‘speelaanbod’ het kleinst.

Zo zorgt Jantje Beton er bijvoorbeeld voor dat
jaarlijks duizenden kinderen op vakantie kunnen,
en dat veel kinderen in de zomervakantie kunnen
deelnemen aan allerlei kindervakantie-activiteiten
in hun eigen buurt. Maar ook dat er voor die
kinderen veilige speelmogelijkheden zijn ‘op de
hoek van de straat’. Met uw gift steunt u dus
zowel de peuters van Makkum en diverse kinderprojecten in de rest van ons land. We rekenen
dan ook op uw gift! Namens onze peuters alvast
hartelijk dank!
Bestuur en leidsters
van peuterspeelzaal ”it Krobbeguod”

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

Wij zoeken voor de weekenden en
de vakantie periodes medewerkers
voor in de bediening.
Wil jij bij ons komen werken
neem dan contact op
bel. 0515-231510
b.g.g. 0515- 233214
of kom langs.
Sietze Bouma

Maak je eigen Sjamanentrommel
Exmorra - Op 17 maart en 21 april wordt in
Centrum Wilgenhoeve weer de 2-daagse workshop
‘Maak je eigen Sjamanentrommel’ gegeven. Van
oudsher is een Sjamanentrommel een heel persoonlijk instrument. Overleed een Sjamaan dan
werd zijn trommel gebroken of met hem mee
begraven of verbrand. Deze band tussen mens
en trommel begint op een fysieke manier door
het zelf maken van de trommel.
Deze cursus wordt gegeven door Taco Blom en
Carolyne Reyneveld die jarenlange ervaring
hebben in het bouwen van trommels. Zij weten als
geen ander met respect en humor een verbinding te
leggen met het materiaal waarmee gewerkt wordt.
Carolyne: ‘De kracht van onze cursus is dat
mensen zich werkelijk verbinden met de boom, het
dier en de ziel van de drum. Het is een prachtig
proces waarin de materiële en spirituele wereld
elkaar ontmoeten. Elke trommel heeft een eigen

verhaal en karakter, en als je goed kijkt en luistert,
kan de spirituele wereld zich uitdrukken via
jouw drum.’ Voor je aan deze workshop begint,
maak je een keus voor een houtsoort en de huid
die je wilt gebruiken. Welke houtsoort past bij
jou? Met welke boom voel jij je verbonden?
Welk dier spreekt je aan? Van dat hout maak je
tijdens de eerste dag het frame voor je trommel.
Tijdens de tweede bijeenkomst span je de huid
op het frame. Jouw persoonlijke band met het
materiaal, het hout en de huid, jouw boom en
jouw dier, staat centraal. Op deze manier ontstaat er een uniek, bezield instrument dat keer op
keer als je het bespeelt jouw verhaal vertelt.
De workshop begint om 10.30 uur en eindigt
rond 17.00 uur. Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169
of info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

PSV De Halsbânruters

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Pingjum - Zaterdag 28 februari werd de 2e
onderlinge wedstrijd gehouden van de Halsbânruters/Wellerutersen de Sj.Liauckemaruiters. Er
warenweer heel wat Halsbânruters die een winstpunt bij konden schrijven. In de klasse B 2e groep
ging de 1e prijs naar Annemarie Wietsma met
Schelte-Evert K met 194 punten 1 winstpunt. De
2e prijs ging naar Sanna v/d Heide die voor de
1e keer met Bennie een wedstrijd reed met 193
punten 1 winstpunt. In de klasse L1 ging de 2e
prijs naar Sanna v/d Heide die ook met Minke
v/d Blokken haar 1e wedstrijd reed. Zij reed 190
punten bijelkaar goed voor 1 winstpunt. In de
klasse L2 ging de 2e eprijs naar Tineke Wietsma
met Lisa Karna met 184 punten 1 winstpunt.
Jannie Strikwerda reed een winstpunt met
Uniek-Diene met 181 punten. Ook Sharona
Vallinga reed een winstpunt met Vie-Power met
190 punten. In de klasse M1 ging de 1e prijs
naar Krista Koomen met Watou Mon Amie met
188 punten 1 winstpunt. In de klasse M2 ging de

1e prijs naar Anna Goinga met Wisper met 191
punten 1 winstpunt. Sharona Vallinga reed ook
een winstpunt met Versace met 186 punten. In
de klasse Z2 was er een winstpunt voor Bobbien
Ydema met Parlein met 204 punten en Tineke
Wietsma met Red Pebbles Gorra met 208 punten.
De 3e wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 4
april in de manege te Franeker.
Yvonne Philipse deed met Just do it mee aan de
halve finale voor de Nederlands Kampioenschappen ZZ licht.De beste 35 combinatties over
3 wedstrijden werden hiervoor uitgenodigd. Dat op
zich is al een hele goed prestatie. In de 1e proef
was de score 57,4% een 29e plaats. In de 2e proef
ging het beter en was de score 60,88% wat een
15e plaats opleverde. De beste 20 combinaties
mogen aan de start komen op de NK in Ermelo.
Yvonne en Just do it kwamen net wat puntjes te
kort om dit te halen. Wel mag ze weer een winstpunt bijtellen. En op naar de volgende keer!!

De Waardruiters

Na een fikse verbouwing is het dan
eindelijk zover.
Mijn nieuwe kapsalon gaat
op vrijdag 6 maart open.
Een ieder is van harte welkom
een kijkje te komen nemen.
De koffie staat klaar!
Ik sta tot uw beschikking van dinsdag
tot en met zaterdagmiddag 13.00 uur.
Kom langs bij:
Patricia Huisman
Arumerweg 16
8748 AD Witmarsum
Tijdelijk tel.nummer is 06-13470225

Cornwerd - Zondag 1 maart organiseerde LR/
PC de Waardruiters te Cornwerd een dressuurwedstrijd voor paarden in de klassen B, M en Z.
In de klasse B startte Paulien Wielsma met 2
paarden. Met Hiskelien scoorde ze 184 punten.
Met haar nieuwe crack Mindert behaalde ze het
fraaie puntenaantal van 194 waarmee ze de 3e

prijs won. Beide proeven leverden haar een
winstpunt op. In de klasse Z-1 waren er winstpunten voor Debra Wilcox met Replay Burga
met een score van 208 punten en voor Jacob van
der Heide met Renardeau door een score van
204 punten en met Sylke door een score van 202
punten.

Stoeterij Beijemastate Arum
Franeker 28 februari:
Z2 Dressuur Tineke Wietsma
met Red Pebbels Gorra 208 punten
Z1 Dressuur Anja Oudendag
met Gitta fan e Beijemastate 209 punten 2e prijs
Hanneke Hiemstra met Vivant 208 punten
M2 Dressuur Anna Goinga
met Whisper 191 punten 1e prijs
M1 Dressuur Wieke Zondervan
met Hinrik 195 punten
goed voor twee winstpunten en een 1e prijs.
Miranda de Ruiter met On Time 184 punten

L2 Dressuur Tineke Wietsma
met Lisa Karna 184 punten tweede prijs
L1 Dressuur Anja Oudendag
met Odin fan e Beijemastate 184 punten 3e prijs
Anja Oudendag met Meinte kz 180 punten
B Dressuur Feikje Algra
met Frotie 184 punten 5e prijs
Cornwerd 28 februari:
M1 Dressuur Wieke Zondervan
met Hinrik 183 punten 2e prijs
B Dressuur Feikje Algra met Frotie 186 punten
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Makkum kansloos tegen Delfstrahuizen

Makkum - Slechts heel even mocht Makkum
afgelopen zaterdag hopen op een beter resultaat dan
de stand die het scorebord na 40 minuten spelen
aangaf. Vlak voor rust, bij een 0-2 achterstand,
kreeg de ploeg 2 grote kansen terug te komen in
de wedstrijd. Eerst miste aanvoerder Reimo
Tjeerdema op 5 meter van de goal een 100%-kans,
2 minuten later zag Daniël Kleiterp 2 medespelers
over het hoofd die klaarstonden de bal in het lege
doel te schuiven. Tot dat moment had de thuisploeg, in zijn eerste competitiewedstrijd na de
winterstop, voornamelijk achter de tegenstander
aangelopen. Nu was er wel een excuus voor het
matige spel van de thuisclub aan te voeren. Wat
heet. De ploeg van trainer Sjouke de Bos miste
liefst 4 basisspelers, en niet de minsten. Andries
Smink en Jan Hiemstra ontbraken vanwege een
schorsing terwijl spits Jesse Adema in de
gewonnen, op kunstgras gespeelde oefenwedstrijd
tegen tweedeklasser Trynwaldster Boys geblesseerd was geraakt. Ook de langdurig geblesseerde
Piter Genee was nog niet van de partij.
Ploeg in vorm Delfstrahuizen, een week eerder
werd titelkandidaat Balk met liefst 5-2 verslagen,
profiteerde optimaal. Al na 3 minuten spelen lag
de bal achter keeper Scheepvaart in de Makkumer
goal. Na een snelle aanval over de rechterkant
belandde de bal bij waarschijnlijk de snelste speler
van de vierde klas Lukie Jetten die de inkomende
Kees Boon op maat bediende: 0-1. Delfstrahuizen
bleef het eerste halfuur de bovenliggende partij,
was ook continu dreigend, maar tot uitgespeelde

kansen leidde het overwicht niet. In de 38e
minuut kwam de ploeg toch op 0-2. Na een
ongelukkige handsbal van Teake Elgersma kon
de goed fluitende scheidsrechter Hoekstra niet
anders dan de bal op de stip leggen. Zoals zo vaak
stopte specialist Scheepvaart ook deze strafschop
prima maar de Makkumer goalie had pech dat
de bal in de rebound weer voor de voeten van
strafschopnemer Albert van der Veen kwam die
in tweede instantie het net wel deed bollen.
Gedurende een vijftal minuten na de 0-2 was
Makkum even de bovenliggende partij met de
eerder beschreven kansen tot gevolg. Na het
jammerlijk missen hiervan gooide Delfstrahuizen
op slag van rust de wedstrijd definitief in het slot.
Een scherp aangesneden vrije trap werd door
Kevin Strampel koppend tot doelpunt verlengd.
De tweede helft, waarin de ploegen meer aan
elkaar gewaagd waren, leverde beide teams nog
wel enkele kansen op maar gescoord werd er
niet meer.
Door de nederlaag is Makkum, na een voortvarend
begin van de competitie, teruggezakt naar de
vijfde plaats op de ranglijst. De laatste overwinning
dateert van 25 oktober toen QVC met 0-1 werd
verslagen. In de zes wedstrijd hierna werd
slechts tweemaal gescoord en driemaal met 0-0
gelijkgespeeld. Om aansluiting met de top 3 te
houden zal Makkum aanstaande zaterdag de
thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Tonego absoluut moeten winnen. Op sportpark De Braak wordt
afgetrapt om 14.30 uur.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Meisjes DES namen deel gymnastiekwedstrijden in Lemmer

Lemmer - Op zaterdag 28 februari te Lemmer
waren er weer gymnastiekwedstrijden voor

meisjes van niveau 11 tot en met 14. Evelien v.d.
Land (foto), Marleen Schippers, Marrit Nijboer,
Tessa de Jong, Sita de Vries, Lysbeth en Berber
v.d Zee, Marte Oostenveld, Rixt v.d Bles, Silke
Bruinsma, Nynke de Zee, Annick Gerritsma,
Jildou Valkema en Loes Attema van gymnastiekvereniging DES Makkum namen deel aan deze
wedstrijd. Evelien v.d Land met 35,35 punten en
Lysbeth v.d Zee met 34,20 punten hadden allebei in hun eigen categorie een derde prijs. De
overige deelnemers van DES Makkum hadden
goede cijfers, maar kwamen niet in aanmerking
voor een prijs. Het was een geslaagde dag.

Voetbalprogramma

Sporthal

(eigen foto)

V.V. Makkum
zaterdag 7 maart
Makkum 1
Makkum 2
GAVC 5
Makkum 4
Makkum B1
Joure C2
Makkum D1
ONS D2
Aengwirden E1
Makkum E2
Makkum E3
Ons/Sneek E5
Makkum F1
SDS F1
Makkum F3

- Tonega 1
- CSL 2
- Makkum 3
- Zeerobben 4
- Makkum C1
- Makkum C1
- LSC D3
- Makkum D2
- Makkum E1
- Lemmer E1
- SDS E2
- Makkum E4
- Heeg F1
- Makkum F2
- Franeker F7

NeVoBo-competitie
vrijdag 6 maart
14.30 uur
12.30 uur
15.00 uur
10.30 uur
9.00 uur
9.00 uur
11.30 uur
9.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
10.30 uur
10.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

20.15 uur
ZJGA Makkum MA 1
20.15 uur
D3Q Makkum DS 4
21.30 uur
D2P vc Bolsward DS 4
21.30 uur
D4Q Makkum DS 5
21.30 uur
D3Q vc Bolsward DS 6

Nieuw Nieuw Nieuw
- SV De Walde MA 1
- CZN DS 2
- SV De Walde DS 1
- BEO DS 3

Vanaf 2009 kunt u bij de Leliehof terecht
voor algehele voetbehandelingen.
Pedicure, voetreflex en voetpakkingen.

Tegen inlevering van deze advertentie
een pedicurekennismaking behandeling
van € 18.50 Voor € 15.00

- CoVos DS 5

zaterdag 7 maart
17.00 uur
D1A Makkum DS 2
17.00 uur
DPA Makkum DS 1

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

- DSB-Balk DS 2
- De Roeken/DVC MC

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Medaille kast Grenen hout zelf gemaakt erg mooi,
2 deuren met glas, halogeen verlichting en een
koof bovenop 110 br. 90 h. 30 d. Gaat weg i.v.m.
ruimte te kort, misschien iets voor een Sportkantine,
Kaats of voetbal bekers € 50.-. Kom kijken dan kan
je zelf oordelen, tel. 0517-532099 / 06-27374840
Hangkast gemaakt van blauw linnen l. 140. br. 75.
d. 50 cm, als nieuw € 10.-, tel. 0515-579346
Zwarte leren herenjas, mt 58 met grijze afritsbare
kraag, Knoop en ritssluiting, 3/4 € 40.-, tel. 0517532099/06-27374840
Tafelmodel vrieskast; 24” Batavus meisjesfiets
met 3 versnellingen; 20” jongensfiets; paardrijlaarzen maat 36, tel. 0515-231069
Schemerlamp messing voet, kap bruin/ beige
gemêleerd, je kan er altijd een andere kap op kopen
€ 5,-, tel 0517- 532099/06-27374840

TE KOOP

Bananendoos vol met boeken als nieuw. Alle boeken
bij elkaar € 15.-; Kookboeken, informatieve boeken,
romans en thrillers. Voor ieder wat wils!,
tel. 0515-232272
Electra draad alle kleuren, deurdrangers in doos en
wat gereedschap, + de nodige spijkers schroefjes
enz, t.e.a.b.; Rommelmarkt spul, hoofdzakelijk
glas, t.e.a.b., tel. 0517-532099/0627374840

Pruikmakershoek 16
MAKKUM

Astra Flexx One vouwfiets, nauwelijks gebruikt,
met verlichting t.e.a.b., Wons, tel. 0517-531551 of
06-21553441

Keurig onderhouden,
monumentaal
grachtenpand
met zonnig terras.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 415.000,00 k.k.

Opel Astra Station 1.6-16v
Business, blauwmetallic Airco,
Opel radio-cd Cruisecontrol,
el.rmnCpv+af.st bediening
55 dkm bj 2005

uniGar Horjus
VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm
VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,63dkm
Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm
VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm
Suzuki Ignis 1.3i freestyle,27dkm
VW Bora Tdi,comfortl,104dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm

2006
2006
2005
2005
2007
2006
2003
2003
2005

Nu € 12.950,-

€ 15950,€ 13850,€ 12950,€ 12900,€ 10850,verkocht!
€ 9950,€ 8950,verkocht!

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c
Nissan Primera SLX Automaat,
Nissan Micra Automaat,grijsmet

2004
2003
2005
2000
2000
1997
1997

Verwacht;Citroen Saxo 1.1i,125dkm 1997

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl
Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.

€
€
€
€

7950,7950,7950,5400,verkocht!
verkocht!
verkocht!

Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP
Soepele witte scheepstouwen, zijn paar x gebruikt.
Lengtes: 16 meter, 13 en 11 meter € 10.- per stuk, alle
3 bij elkaar € 22,50, tel. 0515-232272

GEVRAAGD
Paardrijspul, cap m 52, Broek m 152, Laarzen m 37,
tel. 0515-232980

GEVONDEN
Batavus damesfiets met ligstuur aan de Suderseewei,
tel. 0515-231069
Fiets heren jongens, tel. 06-42617996

VERLOREN
Mijn cadeau (kandelaar) in cadeau verpakking.
Wie heeft deze gevonden? tel 06- 4299 9828

TEHUIS
Ik moet naar een verzorgingstehuis. Ik heb twee mooie,
lieve katten, moeder en dochter, allebei gesteriliseerd.
Het gaat me genoeg aan m’n hart, maar wie geeft ze
een nieuw, prettig tehuis. Ze zijn het waard en graag
buiten. De Wyting 52 Makkum, tel.0515-233424

