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Gevarieerd programma opening MFC Maggenheim Makkum

Makkum - Met als hoogtepunten een gedenk-
waardige klucht van de Doarpskrite Makkum op
vrijdagavond en een Promsconcert van Hallelujah
m.m.v. Sytze Haima en Gaivs op zaterdag kreeg
het MFC Maggenheim een gedenkwaardige
officiële opening. 

De laatste tien jaar was een periode van niet de
makkelijkste tijd. De realisatie van het Multi-
functionele Centrum ging niet bepaald van een
leien dakje. Het kostte tien jaar van meevallers
en tegenslagen. Er is om de bestaande sporthal
heen gebouwd. Op de plaats van de oude kantine
en keuken zitten nu de peuterspeelzaal en de
buitenschoolse opvang. Dit deel wordt door een
gang verbonden aan de nieuwbouw op de oost-
zijde van de Klipperstraat De entree tot MFC en
sporthal is niet meer aan de Lieuwkemastraat,
maar aan de Klipperstraat. Behalve zaalruimte
voor culturele activiteiten tot 200 bezoekers biedt
het MFC ook oefenruimte voor muziekcorps

Hallelujah en ruimte voor de jeugdsoos. De zaal-
ruimte staat direct in verbinding met de sporthal
waardoor ook grotere manifestaties mogelijk zijn.
Er is overleg met de begrafenisvereniging over de
bouw van een aula op de westzijde van het centrum. 

Het multifunctionele centrum is ontworpen
door architect Lieuwe Zijlstra uit Bakhuizen.
Aannemer was Bouwbedrijf Van der Meer BV te
Sneek. Installateur was Installatiebedrijf Lukkes
te Arum. De bouw is begeleid door woningcor-
poratie Welkom te Sneek die de dagelijkse bege-
leiding heeft opgedragen aan BCN te Drachten.
De realisatie van het MFC Makkum is mogelijk
geworden met bijdragen van de gemeente
Wûnseradiel, het Sociaal Investeringsfonds pro-
vincie Fryslân, het Leaderproject, de bijzondere
dorpshuizenregeling van de provincie Fryslân,
diverse fondsen en een eigen bijdrage van
opdrachtgever Stichting Nieuw Maggenheim.
Met de bouw is 1.2 miljoen euro gemoeid.
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 17 januari  

Van Doniakerk 9.30 uur Mevr. G. Brouwer-Bakker

R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur geen dienst O.O.W. dienst   

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur br. P. Witteveen  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- 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   

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” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901

www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

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

woensdag 13 januari
Makkum – K.C. “Het Anker” 14.00 uur 
uitnodiging door PCOB/ANBO/KBO voor lezing
door verhalenverteller Meindert Wijnstra, afge-
wisseld met muziek en zang door Joop de Jong

vrijdag 15 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant

zaterdag 16 januari
Cornwerd – Manege Boeyenkamp 13.00 uur
“Wilde partij” voor leden en niet-leden door
K.V. Meiinoar Ien

dinsdag 19 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaarten in het restaurant

woensdag 20 januari
Makkum – Doopsgezinde kerk 9.15 – 11.45 uur
Mediteren en creëren door docent Monique Mak

Vrijwilliger gezocht
Avondrust
Makkum – Eens per week wordt er in Zorg-
centrum Avondrut een zangmiddag georganiseerd.
Dit onder begeleiding van een organist. Wegens
vertrek van de huidige organist, zijn we op zoek
naar een nieuwe organist. 

Houdt u van orgelspelen en vindt u het leuk om
dit samen met oudere mensen te doen? Of wilt u
eerst eens meer informatie?
U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met
Mevrouw A. Hilhorst, tel. 0515-231655.

Altijd positief, zo sterk en zo gedreven
Alles en meer heb jij ons gegeven
Lieve Jaap, pap en opa rust nu maar zacht
Wij moeten door, jij geeft ons kracht

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve echtgenoot en onze
vader en opa: 

Jacob Bos
(Jaap)

Dat hij mag rusten in vrede.

* Glimmen, † Roden,
29 juni 1935 10 januari 2010

Janny Bos – Staal

Jurrien en Rommie
Marja
Manon

Gerhard en René
Jan Jaap en Olga
Emma
Nick

Correspondentieadres:
Mevr. J. Bos-Staal
De Klencke 34, 9301 SZ  Roden

De uitvaartdienst zal worden gehouden op
vrijdag 15 januari om 13.30 uur in gebouw
Op De Helte te Roden waarna de ter aarde-
bestelling zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Roden. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid 
tot condoleren in gebouw Op De Helte,
Helterbult 20 / Kanaalstraat 8,
9301 LW, Roden.

Tankber en tige bliid binne wy mei de
berte fan ús jonkje en myn broerke

Jelle
Berne op 3 jannewaris 2010

weaget 3890 gram en is 50 sm lang

Nico, Nynke en Marije Elgersma
Weersterweg 4, 8754 JD Makkum

0515-231170

Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van onze dochter

Margje
3 januari 2010 - 4140 gram - 52 cm

De trotse ouders zijn:
Willem Miedema en Sjoukje de Lang

Kooireed 6   8756 JN Piaam
0515-231501

Na een moeilijke periode is van ons heen-
gegaan onze enthousiaste zangersvriend

Jaap Bos
Sinds de oprichting van de Flevosanghers in
1978 hebben wij als oprichtingsbestuur altijd
fijne contacten onderhouden.

Wij wensen Jannie, de kinderen 
en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Makkum : Evert † en Wally Bruinsma 
Makkum : Sipke en Marie Horjs
Harlingen : Marten en Alida Jongema

Roden, 10 januari 2010
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Goudse Kaas Jong Belegen gesneden, 150 gram.........nu 1.79
Slagers Achterham.............................nu 25 cent korting
Campina Yoghurt & Vla, 1 liter.................................voor 1.29
Boerenkool gesneden, 500 gram........................................0.79
Aardappels (kruimig) 3 kilo...............................................1.29
Every Day Chocolade Tabblet              melk       puur      noot
2x 200 gram..........................................2.29   2.19  2.79
San Francisco Naturel, 300 gram.......................................1.29

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 14/1 t.e.m. wo. 20/1
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Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
21 januari 2010, borduurwerken van mevr. M. Vos
uit Wons. Deze zijn te bezichtigen op de eerste
verdieping

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
23 februari exposeert Wietske Sietzema uit
Makkum een serie olieverfschilderijen. Zij schildert
dieren, mensen, voorwerpen, maar schildert ook
in opdracht. U kunt de schilderijen bezichtigen
op de begane grond. U bent van harte welkom.

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

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-
winterperiode geopend op woensdag en vrijdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

NeVoBo
vrijdag 15 januari
20.15 uur Makkum A1 MA1 - Staveren A1 MA1
20.15 uur Makkum 5 DS5 - XXL2 DS2
20.15 uur Makkum 2 DS2 - Punt Ut1 DS1
21.30 uur Makkum 1 HS1 - NOK/BEO 1 Hs1

Familievolleybal toernooi
Makkum – Het jaarlijkse familievolleybal toer-
nooi wordt dit jaar gehouden op zondag 31 januari
in sporthal Maggenheim te Makkum, van 11.00
uur tot 18.00 uur. Voor inlichtingen en inschrij-
vingen kunt u contact opnemen met Francis
Koornstra, tel. 0515-231117.

De toernooicommissie, Rommie & Francis.

Uit eigen regio

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J A N UA R I
 Koe Lu Kai
 Foe Yong Hai
 Tjap Tjoy
 Witte rijst

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

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

Laatste Nieuwjaars toespraak voor Wûnseradiel
Witmarsum - Het laatste jaar is ingegaan voor
de gemeente Wûnseradiel. Als de plannen door-
gaan, zoals ze in elkaar gezet zijn, dan is 1 januari
2011 de gemeente niet meer zelfstandig. In alle
betrokken gemeenten was 2/3 meerderheid van
de raden voor herindeling. Binnen de provinciale
politiek was wel wat politiek gezeur over de her-
indeling, maar het hele pakket is doorgestuurd
naar het kabinet en hier zal de eind beslissing
moeten vallen. Binnenlandse zaken zal 29 januari
in het gebied van Zuidwest Friesland komen, om
een goed beeld te krijgen over deze herindeling. 
Burgemeester Piersma verbaasde zich erover dat
de actiegroep, die tegen de herindeling is, niet
op de Nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig was. Zij
hebben de colleges en de raden beschuldigd van
leugens en zullen deze partijen voor de rechter
dagen. Op 24 november zullen alle betrokken
raden tegelijk een uitspraak doen over de nieu-
we gemeentenaam. 

Mede dankzij Sander de Rouwe het CDA kamer-
lid uit Bolsward zal 1 miljoen op het kleed
komen om het Makkumerdiep op de vereiste
diepte te houden. Het resterende bedrag moet
van de provincie en gemeente komen. Het aan-
tal inwoners van de gemeente is nu 11.849. Dit
is minder dan vorig jaar, maar hierbij moet wel
gekeken worden naar de inwoners van Aylva-
state die tijdelijk naar Bolsward verhuisd zijn.
De praktijk wijst uit dat enkelen terug komen

naar hun eigen stek, maar anderen een ander
bestemming tegemoet gaan. De oud en nieuw
viering is bijzonder rustig verlopen en heeft
weinig schade aangericht. Dit is wel eens anders
geweest. Complimenten voor de jeugd. 

De financiële toestand in de gemeente is goed.
Wel wordt in de toekomst veel minder geld uit
Den Haag ontvangen en de uitspraak van gede-
puteerde Galama noemt Piersma niet handig.
Hij zei dat 19 van de 31 gemeenten er financieel
slecht voor staan. Wûnseradiel hoort bij de
gemeenten die de zaken op orde hebben en
liever had hij gezien dat de gemeenten, die het
moeilijk hebben en waarvan enkele wel bekend
zijn, ook bij naam genoemd waren. Het is duidelijk
dat de nieuw te vormen gemeente 3 miljoen Euro
minder in kas krijgt. De nieuw te vormen gemeente
krijgt wel een soort start subsidie van 18 miljoen,
om de nadelige effecten van de herindeling op te
kunnen vangen. Er zijn nu 5 burgemeesters en
14 wethouders en dat aantal zal in de nieuwe
gemeente aanmerkelijk lager worden. Er zijn
personen die dan wachtgeld krijgen en dat moet
ergens vandaan komen. Het zal bestuurlijk en
ambtelijk en druk jaar worden. 

Dit is ongeveer globaal het verhaal wat Burge-
meester Piersma in de Nieuwjaarsreceptie aan
de aanwezigen vertelde. Het jaar 2010 is begonnen
en zal veel uitdagingen met zich mee brengen.

Makkum - Ook in Makkum e.o. zoekt stichting
AFS Nederland gastgezinnen voor buitenlandse
studenten uit allerlei landen van het zuidelijk
halfrond. Zij komen vanaf 12 februari voor een
uitwisselingsjaar naar ons land om de taal en
cultuur te leren kennen. De vrijwilligersorganisatie
AFS zoekt nog gastgezinnen voor een deel van
deze jongeren zoals Federico of Maria Jose uit
Argentinië, Beatrice uit Nieuw-Zeeland, Jessica
uit Brazilië of Zudik uit Costa Rica. Het kan
voor hen een heel bijzonder en leerzaam jaar in
hun leven worden, maar dat geldt net zo goed
voor de leden van een gastgezin. Zij krijgen een
andere cultuur in huis; aan tafel en op de bank. 

Boerenkool met worst
De uitwisselingsstudenten draaien mee in het
gewone gezinsleven en krijgen dezelfde rechten
en plichten als de andere kinderen in huis. Dat
kan betekenen dat ze de tafel dekken of afruimen,
hun eigen kamer netjes houden en wel eens de hond
uitlaten, of meegaan op familiebezoek. Vooral vlak
na aankomst zullen ze nog veel moeten leren
over het land en de cultuur met allerlei aspecten
waar wij allang aan gewend zijn. Boerenkool
met worst en boterhammen met pindakaas en
hagelslag zijn voor hen eerst nog bijzonder.
Stroopwafels zijn al snel favoriet, maar naar
school fietsen, is altijd even wennen. Ook krijgen
de studenten te maken met een ander klimaat en
zullen ze feesten zoals Sinterklaas voor het eerst
beleven. Verder is het schoolsysteem is anders,
net als de fietstochten naar school met een tas
vol boeken, sportspullen en boterhammen. Gast-
gezinnen kunnen die nieuwe ervaringen met hen
meebeleven en studenten laten kennismaken
met andere onderdelen van onze samenleving.

Beste jaar
Een uitwisselingsjaar is een bijzondere ervaring
voor vrijwel iedere student. Een van de vertrek-
kende jongeren (Sertaç Akpinar uit Turkije)
mailde naar het AFS-kantoor: ‘’Ik kan wel zeggen
dat ik het beste jaar van mijn leven in Nederland
heb doorgebracht.” Als gastgezin kunt u mee-
maken wat een scholier uit het buitenland alle-
maal ervaart op ‘ontdekkingstocht’ in uw eigen
omgeving. Bovendien kunt u bijna een jaar lang
meer te weten komen over de cultuur van een
bevolkingsgroep elders ter wereld. Die voort-
durende uitwisseling van indrukken en informatie
kost ongetwijfeld tijd en energie, maar kan juist
ook veel opleveren. 

Wereldvrede
Juist in dit soort innige relaties blijkt veel tole-
rantie over en weer mogelijk, ook voor cultuur-
verschillen. Daar streven de vrijwilligers van
AFS sinds 1947 naar. De afkorting AFS staat
voor ‘American Field Service’, een vrijwillige
ambulancedienst in beide wereldoorlogen. Vanaf
1947 wilden de AFS-vrijwilligers zich blijvend
inzetten voor de wereldvrede en onderling
begrip te bevorderen door culturele uitwisselingen.
Nu is AFS een wereldwijde non-profit organisatie,
met vestigingen in zestig landen. 

Wie meer wil weten over gastouderschap, kan
contact opnemen met het landelijke kantoor van
AFS in Vinkeveen. Dat is bereikbaar op telefoon-
nummer: (0297) 214 076 en via email: info@afs.nl 

Voor meer algemene informatie over onze orga-
nisatie verwijzen wij u naar onze website:
www.afs.nl

Gastgezinnen gezocht 
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!

Mooie Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.00

Heerlijke Snijbonen             
1 zak voor maar  . . . . . . . . . 1.00

Versgesneden Hutspot  
1 zak voor maar  . . . . . . . . . 0.75

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.25

Altijd puikbeste aardappelen:
Bildtstar, Eersteling, Dore,

Borgers of Irenes

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u kijken

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Multifunctioneel Centrum Maggenheim is geopend
Met de bouwkosten is 1.2 miljoen euro gemoeid

Makkum - Eindelijk is het zo ver. Na heel veel
spanningen, vergaderen en plannen is uiteindelijk
het MFC geopend. Even leek het erop dat dit
nooit zou gebeuren. Dankzij de lange adem van
een groep fanatiek mensen is het toch voor
elkaar gekomen. Het was een zware bevalling.
Jaren van Voorbereiding maar uiteindelijk werd
de bouw in 9 maanden geklaard. De openings
handeling werd verricht door twee mensen die ooit
bij de aanzet van het geheel aanwezig waren.
Pieter Tichelaar en Pieter Terpstra mochten het
laken wegtrekken en het bord waarop de naam
staat werd aan het aanwezige publiek getoond.
De heer Tichelaar vertelde dat met de originele
plannen eind jaren 60 begonnen is. In 1970 werd
gestart met de bouw van het Groene Kruis
gebouw, wat inmiddels weer gesloopt is. Dit
gebouw werd geopend door Mevrouw Tichelaar-
Kramer. De heer Pieter Terpstra werd de opvolger
van Piet Tichelaar en er moest een sporthal komen.
Deze werd geopend door Pieter Tjeerdsma de
toenmalige burgemeester. Het geheel had dus iets
met de naam Pieter. 

Het MFC wat er nu is lijkt nog niet helemaal
klaar. Er moet nog een parkeerterrein aangelegd
worden en De heer Terpstra heeft gehoord dat
deze 1 april klaar zal zijn, als dit niet het geval
is dan lijkt het een 1 april grap te zijn. Hij geeft
als advies aan de mannen en vrouwen die nu
actief zijn, denk hierbij eens aan een colporteur
die langs de inwoners van Makkum gaat dat was
vroeger een succes. Cees Romijn heeft toen veel
geld voor de sporthal opgehaald. Ook is er nog
geen aula en dat is jammer. Na deze beide heren,
die een groot aantal herinneringen ophaalden
aan de eerste jaren, kwamen de werkers van nu
aan het woord. De Stichting Dorpswurk en voor-

heen Welkom en nu Elkien hebben veel advies
en hulp gegeven bij de realisatie en nu heeft
Makkum een MFC wat en grote impact voor het
dorp kan betekenen. Wethouder Wigle Sinnema
heeft ook veel vergaderd met de mensen en gaf
de aanwezigen mee en dat geldt zeker voor de
inwoners van Makkum. Als het gebouw een
succes wil worden zal Makkum dat zelf moeten
doen. De mannen en vrouwen van Nieuw
Maggenheim werden door hem onderscheiden
met een medaille in de orde van de Meer-plus. 

Helaas kunnen nog niet alle huurders gebruik
maken van het MFC. De Peuterspeelzaal heeft de
ruimte al ingenomen en draait volop. De jeugd-
soos is helaas niet meer en daarvoor is een
prachtige ruimte gecreëerd. Het kinderdag-
verblijf kan nog niet starten. Er moet eerst aan
alle voorwaarden voldaan worden. Eén daarvan
is dat er een speelruimte voor het kinderdagver-
blijf aangelegd wordt. Dit komt gedeeltelijk op
het parkeerterrein en dat vraagt ook nog de nodige
investeringen. De BSO draait al wel en natuur-
lijk kunnen de muzikanten en de sporters in het
MFC terecht. Het werk is nog niet af en zal nog
de nodige inspanning gaan kosten.
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

* De voorstelling van Ald Makkum tijdens de 
openingsfeesten een succes was.

* Vele mensen naar de oude beelden kwamen 
kijken. 

* Het poppentheater in de nieuwe jeugdsoos 
heel erg leuk was.

* De poffertjeskraam van de familie Kelderhuis 
niet over klandizie te klagen had.

* In de hal van het MFC een mooie geschilderd 
bord hangt. Dit een profielopdracht is van 
Margreet Lutgendorff en Anke Bakker. 

* Zij het ontwerp ook zelf gemaakt hebben, ze 
hiervoor 80 uur hebben uitgetrokken en maar 
het nog niet helemaal af is.

* Alle sporten die in de hal gedaan kunnen worden,
uitgebeeld worden.

* Er ook een wand is waarop de schoolkinderen 
kunstwerkjes opgehangen hebben.

* kaarten voor de Kritevoorstelling van zaterdag 
16 januari in het MFC, zijn nog tot morgen-
avond (donderdag 14 januari) in de voorver-
koop bij Boekhandel Coufreur, Het Pareltje en 
bij Kapsalon Durkje Hoeksema, daarna aan de 
zaal

* de Krite fan Makkum nogien kear it stik: 
‘Wat in Teater’ op de planken bringe sil?

* jimme dêr kommende sneon, 16 jannewaris 
yn it MFC, fan genietsje kinne

* ’t seker de muoite wurdich is de ploech yn in 
prachtig makke decor spyljen te sjen

* De voorstelling zaterdag 16 januari om 20.00  
uur begint

* De zaal om 19.45 open gaat.

* De loten aan de kassa verkrijgbaar zijn.

* mediteren en creëren op woensdagochtend 
20 januari in de Doopsgezinde kerk van 9.15 –
11.45 uur docent Monique Mak.
Voor vragen kan er gemaild worden naar 
fvdbelt@hetnet.nl cursuscommissie NUT

Sleutelbos laten liggen
Makkum – Er ligt in de winkel van Wijngaarden
Textiel & Mode al enkele weken een sleutelbos
op de toonbank te wachten op degenen die deze
heeft laten liggen!

Computer storing
Makkum – Heel vervelend, maar de redactie
heeft te maken gehad met een computer storing.
Mogelijk zijn  er één of meerdere berichten ver-
loren gegaan. In dat geval wordt u verzocht dit
opnieuw te mailen. Excuses voor dit ongemak. 

Wist u dat...
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Doarpskrite Makkum dizze winter en maitiid
‘On Tour’bij jo yn’e buert !!     Troch Doutzen Ouderkerken

Makkum – ‘Wat in teater’ is de titel fan it stik
wat de ‘Makkumer Doarpskrite’ foar ús opfiert
hat bij de iepening fan it nije MFC fan Makkum.
It stik is skreaun troch Michael Frayn en is yn it
Frysk oerset troch Tryntsje van der Zee. It stik is
earder opfiert troch û.o. Tryater, mar regisseur
Rieneke de Haan en har ploech set dit stik op in
hiel oare en kreative manier del.  Bauke Willem
Kooiker út Boalsert soarge foar in stikje musyk
foar en nei de foarstelling en yn it skoft.

Yn it earste bedriuw wurdst as taskôger dielgenoat
makke fan de lêste repetysje fan it stik ‘Neat om
it liif’. Sjochst dus eins nei in stik yn in stik. De
cast is drok dwaande om de lêste tûkkelteammen
wei te nimmen. Folop geane de spilers yn diskusje
mei de wat lêbige mar raffinearre regissseur Wim.
Undertusken wurde we ek op’e hichte brocht fan
de ûnderlinge relaasjes fan de spilers yn de privé
situaasje. Sa is der frou Knypstra de húshâldster.
In frou dy’t wol fan in fersetsje hâldt. De make-
laar, in drok baaske, en Minke syn naïve freondin.
De bewenners fan it hús, it echtpear Brenner.
Frou Brenner dy’t it publyk op’e hichte bringt
fan in soart saken en Rinnert Brenner in man
mei in soad fragen dy op alles in antwurd ha wol
en foaral ek werom. De ynbrekker wer’t elkenien

him tsjin oan bemoeit. Lyfke, ynstekster, freon-
dinne fan…. en wat al net mear en as lêste Ids,
ek sa’n tûzenpoat. 

Yn it twadde bedriuw bedarje we letterlik en
figuerlik oan de efterkant fan it teniel. We binne
dan al oankommen bij  de 10de  foarstelling. It
stik krijt in ferrassende kear as de cast fan ‘Neat
om it liif’ ús meinimt ‘On tour’ troch Fryslân.
Kom der maris op, net te filmjen!

Yn it tredde bedriuw bedarje we wer oan de
foarkant fan it teniel. De 41ste , mar wol de lêste
foarstelling yn de Harmonie yn Ljouwert. De
útsetter! De emoasjes binne net mear te ûnder-
drukken. Alle frustraasjes en konflikten wurde
sichtber.

Wat in nocht om nei dit stik te sjen. Kompli-
menten foar de spilers, regisseur Rieneke de
Haan en alle oaren, dy’t oan it ta stân kommen
fan dit stik, harren meiwurking jûn ha!

Soe sizze ‘On Tour’, de bus stiet hjir fast noch
wol earne yn’e buert. In goeie sjauffeur ha jim
al, dus wat let jim!!

Thermo-ondergoed
voor heren en dames

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum  0515-231602
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VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm 2006 €  13950,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007 €  13950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm 2006 €  13945,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007 €  13850,-

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm  2005 € 10695,-

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005 €  10800,-

Citroen Picasso 1.6i,a/c-ecc,trekh,pdc 2005  verkocht!

Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm 11-2003 €   8450,-

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

Opel Astra 1.7Dti,zilver,5drs,airco   2001  verkocht!

Peugeot 206 1.4i, 5drs,roodmetallic  2003 €  6250,-

VW Passat Variant Tdi Sportline     bj 10-2003

Opel Meriva 1.6i, hoge zit,63 dkm , bj 2004

Citroen AX,1.1i,bordauxrood ,nwe apk bj 1995

Peugeot 207 1.6 HdiF
110pk Diesel,XS-pack, 5drs,
zwartmet,r-cd,airco-ecc,
lm.velgen,mistl.voor,nw.st
70 dkm  bj 2007

Nu  13850,-
uniGar Horjus

Het is nú tijd voor winterbanden!!!
Heeft U nog geen winterbanden??

Bel voor een aanbieding voor uw auto!!
In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's www.garagehorjus.nl

suderseewei 7, 8754 gk Makkum - 0515-231318

Eenzijdig ongeval 
met meerdere gewonden
Koudum - De politie heeft zaterdagmorgen
hulp verleend bij een eenzijdig ongeval op de
Sudergoawei. Een 42-jarihe automobiliste uit
Makkum was door de gladheid in een slip geraakt
en vervolgens tegen een boom tot stilstand
gekomen. Alle in Makkum woonachtige inzit-
tenden, de bestuurster, een 39-jarige vrouwelijke
passagier en drie kinderen in de leeftijd van 10
tot 9 jaar, werden voor onderzoek per ambulance
naar het ziekenhuis in Sneek overgebracht. De
verwondingen bleken me te vallen.

Toanielfoarstelling  
’Lok wat jouste’
Kimswert - Op saterdei 16 jannewaris wurdt, de
jûns om acht oere, yn ‘Pier’s Stee’ te Kimswert
it toanielstik ‘Lok wat jouste’ opfierd. 

As Tsjalling en Janke foar it earst yn har libben
op in lyts doarp in kafee begjinne, rekkenje se
der op dat har herberch in húske fan hâldoan
wurdt.  Foar buorfrou Hindrikje is dat ek sa, mar
krijt de regisseur fan it doarpstoaniel it net oars
yn ‘t hier! En wêrom ha kastlein en kastleinske der
net oan tocht dat se konkurrinsje krije kinne?
En dan dy projektûntwikkelder mei syn snoade
ideëen? Besykje de bewenners der mei mekoar
wat fan te meitsjen of sitte se mekoar yn ‘e wei? 

Dit troch Johannes Spyksma skreaune en regisearre
stik hat in lichte toansetting en wurdt spile troch
in ploech fan útsochte amateurs.

Vrouwen van Nu 
afd. Wûnseradiel
Witmarsum – De afdeling van de Vrouwen van
Nu afd. Wûnseradiel komt nu weer bijeen op
dinsdagavond 19 januari a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam. Naast de gebruikelijke
zaken komt de bekende knipkunstenaar Freerk
van der Wal om de dames te laten zien wat je
met een schaartje allemaal wel niet kunt maken.
Daarom zelf een schaartje mee nemen om aan
de slag te gaan. Het wordt vast weer een gezellige
bijeenkomst. Dus een avond om niet te missen.
Gasten zijn weer welkom.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

zoekt z.s.m. 
gastouders in Witmarsum

Voor twee schoolgaande kinderen
tussen en na school

een paar keer per week.
Voor een jongetje van 1 jaar

op woensdag, donderdag en vrijdag.
Voor een baby,

twee of drie dagen per week.

Als gastouder ontvangt u per uur
per kind een vaste vergoeding.

Met de nieuwe regelgeving heeft u
vanaf 2010 wel minimaal mbo
niveau 2 als opleiding nodig.

Heeft u belangstelling?
Bel dan vrijblijvend voor meer
informatie het gastouderbureau

in Witmarsum. Tel. 0517-533100.

De 23ste
Makkumer

Wikekalinder
(2010) is vanaf

donderdag weer
verkrijgbaar.

Bij de erkende 
boekhandel Coufreur 

en bij de stichting Ald Makkum

Hallelujah sprankelend het nieuwe jaar in

Makkum - Ruim 400 bezoekers trotseerden
zaterdagavond het barre winterweer voor het
traditionele Nieuwjaarsconcert van de muziek-
vereniging “Hallelujah” Makkum. De Makkumer
Night of the Proms o.l.v. Nynke Jaarsma was het
slotspektakel van de festiviteiten rond de opening
van het nieuwe multifunctionele trefcentrum
“Nieuw Maggenheim”. Voorzitter Tjalda de Witte
stond in haar openingswoord even stil bij de ver-
huizing van de repetitieruimte van de vereniging.
Na 20 jaar in de Stopera achter de bibliotheek te
hebben gerepeteerd is er voor Hallelujah een
repetitieruimte gerealiseerd in het nieuwe MFC.
De repetities van het harmonieorkest, drumband en
jeugdorkest zijn achtereenvolgens op maandag-,
woensdag- en donderdagavond. Ondanks de weers-
omstandigheden bleek het achteraf een goede
keuze te zijn geweest om toch het NJC bij te
wonen. Dit was vooral meetbaar aan de vele
positieve reacties van het publiek dat soms over-
sloeg in laaiend enthousiasme. Het publiek kreeg
een naadloze aaneenschakeling van hoogstaande
klassieke en lichtvoetige muzikale momenten
voorgeschoteld.

Het harmonieorkest opende met de Champagne
Galop met knallende kurken en bruisende cham-
pagne. Het orkest schitterde vervolgens in een
uitvoering van de klassieker Nabucco van Verdi.
De bekende weemoedige klanken van het slaven-
koor en de opzwepende ritmes liggen na bijna
200 jaar nog steeds goed in het gehoor bij het
publiek. De optreden van drumbandafdeling van
de vereniging is een vast onderdeel van het NJC.
De stijgende lijn van de muzikale prestaties van
de drumband is opmerkelijk en mede oorzaak
dankzij de creatieve kwaliteiten van instructeur/
arrangeur Fokko Dam. Terloops werd het jongste
drumbandlid even aan het publiek voorgesteld.
Een muzikale confrontatie tussen de Clans van
de Schotse Hooglanden werd vervolgens op een
indrukwekkende wijze door het harmonieorkest
vertolkt in Call of the Clans. Zelfs voor de minder
muzikale toehoorders werkt dit soort muziek
aanstekelijk. Dat geldt eveneens van de vrolijke
klanken van het orkest in Dublin Dances van
componist jan van der Roost. Voor de pauze

werden drie nummers gespeeld met de Proms-
band en de solisten Jan Visser en Ineke Dijkstra.
Jan is een begenadigd zanger en Ineke verleidt
het publiek met haar prachtige zangstem. 

Na de pauze viel het publiek van de ene muzikale
verrassing in de andere. Opvallend was het
optreden van het bloeiende jeugdorkest van
Hallelujah dat onlangs de naam “de Noten-
krakers” kreeg toebedeeld. Hallelujah hoeft zich
voorlopig geen zorgen te maken voor de toe-
komst. Dat de jeugd in goede handen is bij
dirigent Nynke Jaarsma bewijst eens te meer het
optreden van deze avond. Op de haar zo eigen
karakteristieke wijze van dirigeren weet ze de
aandacht van de jonge musici steeds weer te
behouden. Het jeugdorkest kreeg de zaal los met
nummers als Ranger Rock, Queen en Abba.
Maar ook het klassieke gedeelte werd niet
geschuwd. Een Mozart Mix kreeg een daverende
ovatie. Daarna gingen de remmen los bij de
drumband die special guest Sytse Haima bege-
leidde met fraaie zelfontworpen “kuttepiels”.
Het dient gezegd te worden, het ging er met de
kp’s heel soepeltjes aan toe. De twee bekende
toppers die na de pauze nog voor het orkest op het
programma stonden waren “Leichte Cavalerie”
waarin cavaleriepaarden bijna letterlijk aan je
voorbij galopperen en “Pomp and Circumstances”
waar het publiek het bekende “Land of hope and
glory” heerlijk kan meezingen. Gezamenlijk met
de Promsband speelde het orkest nog enkele
nummers om daarna af te sluiten met een ode
aan de vorig jaar overleden Ramses Shaffy. Hij
liet veel hits na zoals “Laat me” en “Cantate” die
voor deze Night of de Makkumer Proms nog
eenmaal als eerbetoon aan de bekende artiest
werden gespeeld. Onder de titel Gaivs speelde
de Promsband na het concert nog door tot in de
late uurtjes.

Wilt u meespelen met Hallelujah vraag dan even
informatie bij de vereniging of kijk op de site
www.hallelujahmakkum.nl en mocht u het
donateurschap van de vereniging als een gemis
ervaren dan staat de weg daarna naar toe altijd voor
u open. Uw investering wordt ruimschoots beloond.
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IJspret in Makkum

Makkum - Ondanks alle verhalen over klimaat-
verandering is er weer eens een echte winter met
sneeuw en ijs. Het ijs op de vaarten is dankzij de
sneeuw erg slecht. Voor de IJsclub Makkum is
dit niet slecht. De mannen en vrouwen doen er
alles aan om de ijskwaliteit zo goed mogelijk te
laten zijn. Het is erg gezellig op de baan. Vorige
week woensdag kon de schooljeugd meedoen
aan echte wedstrijden. Er deden 86 jongens en
meisjes aan mee. Het ging er fanatiek aan toe. Er
werd hard gereden op de schaats en er werd heel
hard gelopen. Er was zelfs een jonge deelnemer
die halverwege één schaats verloor, maar toch

fanatiek doorging en ook nog als eerste over de
finish ging. Dit moet allemaal mogelijk zijn. Het
gaat om het plezier en niet of het wel allemaal
volgens de regels gaat. Opvallend is dat na enke-
le ijsvrije winters het beeld op schaats gebied
totaal veranderd is. Houten schaatsen zijn niet
meer te zien op de baan en het percentage ijs-
hockey achtige schaatsen is hoog, evenals de
dubbele ijzers en Easy gliders, een ideale scha-
ts voor beginners. Het was gezellig op het ijs en
de chocolade melk, die bij ijs hoort werd rijke-
lijk genuttigd. Aan het eind van de middag
waren de winnaars bekend.

Estafette voor oudere jeugd

Makkum - Donderdagavond deden 12 partoeren,
zoals starter Jelle Attema ze noemde mee aan de
estafette rijderij. Ieder partoer bestond uit één
vrouw en twee heren. De leeftijden varieerden
nogal vanaf 12 jaar oud tot iets ouder. We zullen
de leeftijden niet noemen, maar de oudjes deden
het nog best . Het leuke is dat je van te voren
niet weet wie je als collega rijder krijgt. Er kan
niet van te voren met elkaar ingeschreven worden.
Dan zouden de sterken met elkaar in schrijven en
is de spanning er snel af, Het waren nu snelle en
iets minder snel die samen probeerden de finish
te halen. De één deed dit hard schaatsend een
ander gleed op rug of buik over de lijn. In beide

banen waren scheuren en als je die kon vermijden
bleef je wel op de been. Vooral de schaatsers die
voor op de schaats stonden namen veel schuren
mee. Het werd een leuke avond en de strijd was
hevig. Bij enkelen was het verlies moeilijk te
verwerken en vloeide wel een traan. 

De prijzen werden uitgereikt aan:
1 Kerst Schilstra- Sjoukje Hoekstra- Johan de Witte
2 Mark Coufreur- Jet Wijnja- Sietse Genee
3 Bobby Jansen- Karin de Jong- Siepie Attema
De wedstrijden voor de jeugd en de estafette rij-
derij werden mogelijk gemaakt door sponsoring
van  Kingma Walinga Makelaars te Makkum.

Uitslagen schooljeugd

Meisjes groep 3 Meisjes groep 4
1- Rosaly Jansen 1- Nynke de Witte
2- Isabel Droog 2- Zoi Adema
3- Indy Tuinier 3- Jildou van der Meer

Meisjes groep 5 Meisjes groep 6
1- Femme van Solt 1- Anja Oostenveld
2- Kyra Adema 2- Maaike de Witte
3- Anouk van der Weerd 3- Jelien de Jong

Meisjes groep 7 Meisjes groep 8
1- Merel de Vries 1- Marte Oostenveld
2- Roan Altenburg 2- Rixt van der Bles

Jongens groep 3 Jongens groep 4 
1-Quintin Hartman 1- Robin Koornstra
2- Klaas Elgersma 2- Danny Hoogeveen
3- Patrick Bloemsma 3- Ingmar Wijma

Jongens groep 5 Jongens groep 6
1-Robin de Jong 1- Pascal Bos
2-Wessel Bootsma 2- Aaron de Jong
3- Christian Schilstra 3- Alwin v/d Weerd

Jongens groep 7 Jongens groep 8
1- Gosse van Solt 1- Mark de Witte
2- Mathias Hoekstra 2- Arjan Dolman
3- Wietse Slichting 3- Remko Slootweg

“De blik op oneindig, maar
met een doel voor ogen”
Makkum - Op Zaterdag 20 Februari wordt in
Biddinghuizen de IJsstrijd georganiseerd. Dit is
een schaatsevenement waarbij je schaatst voor de
Nierstichting. De bedoeling is om via sponsoren
voor de Nierstichting geld te werven zodat de
Nierstichting een draagbare kunstnier werkelijk-
heid kan maken. Als tegenprestatie ga ik 200 KM
proberen te schaatsen, zegt Frederik Veenstra uit
Makkum. Mijn motto is: “De blik op oneindig,
maar met een doel voor ogen”. Hierbij heb ik
jullie hulp nodig. Je kunt me sponsoren door een
vast bedrag te doneren maar ook per gereden ronde
van 5km. Via deze link http://www.ijsstrijd.nl/
acties/frederik-veenstra/de-blik-op-oneindig-
maar-met-een-doel-voor-ogen/ kun je mijn actie
pagina bekijken en rechtstreeks geld doneren.
Het streefbedrag is 750 euro. Daarvoor ga ik in
ieder geval 20 rondjes schaatsen (100km) maar
mijn doel is 40 rondes (200km). Ik ga in ieder
geval door totdat ik echt niet meer kan, zodat
jullie gedoneerde geld dubbel en dwars verdient
zal worden. Met jullie steun kunnen wij er samen
voor zorgen dat een draagbare kunstnier werkelijk-
heid wordt, zodat mensen met een nieraandoening
de toekomst weer positief en sportief tegemoet
kunnen zien!! Ik hoop op jullie steun en 20 februari
is iedereen trouwens welkom in Biddinghuizen,
waar je kan mee  schaatsen of mij en nog veel
meer ijsstrijders aan kunt moedigen!!!
Bedankt alvast, 
Frederik Veenstra, Hemmensweg 2, Makkum
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Kent u deze nog?

Vege, Vivo, Grosco, Spar, Enkabe?
De boodschappen werden tot 
aan de keukentafel gebracht?

Oude tijden herleven
met dit barre weer!

Bloemen brengen of bestellen?
Even 231804 bellen!!!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

2010 in teken van de
jeugdvogelwacht

Makkum - Vogelwacht Makkum gaat extra tijd
en inspanning investeren om de jeugd van
Makkum en omstreken bij de natuur te betrekken.
Het jonge bestuur wil op deze manier de beleving
en daarmee ook het behoud van de natuur in deze
mooie streek behouden. Vogelwacht Makkum
heeft een ruim ledenbestand, waarvan de meeste
oudere leden zijn. De jeugd heeft de toekomst en
dat geldt zeker voor de jeugd binnen onze wacht.
Het  huidige bestuur wil hier heel graag mee aan
de slag. Waar het aan ontbreekt, is tijd en daad-
kracht en dat vloeit weer voort uit het kleine
bestuur. 

Heel graag willen wij leuke activiteiten opzetten
zoals: een avonturentocht door de weilanden,
een waterdag waar vissen en misschien wel een
barbecue bij inbegrepen zitten, een dropping in
de prachtige natuur rondom Makkum, een ver-
halenverteller langs laten komen en als er vol-
doende animo is een website opzetten waar jij je
mooiste natuurfoto’s op kwijt kunt. Zomaar een
greep uit wat ideeën die wij voor ogen hebben.
Om deze leuke activiteiten te organiseren is enige
hulp nodig. Het doel is altijd om jongeren op
een leuke en interactieve wijze bij de natuur te
betrekken.

Graag willen wij net als meerdere vogelwachten
een jeugdafdeling opzetten waarbij iedereen tot
16 jaar van harte welkom is. Wanneer de ouders
lid zijn van de wacht mag je, je hiervoor aan-
melden. Om deze taak op te pakken willen wij
ouders of oudere jongeren vragen om ons te
ondersteunen. Voelt u er wat voor om uw kinderen
en hun vriendjes wat bij te brengen van de
mooie omgeving rondom Makkum? En wilt u
het bestuur van Vogelwacht Makkum hierbij
helpen dan kunt u een bericht achterlaten op het
onderstaande e-mail adres of telefoonnummer:
Contactpersoon Jetze Genee, 
Lieuwkemastraat 63, jetzegenee@hotmail.com,
telefoonnummer: 06 295 30749. 

Wij hebben voldoende kennis in huis om jongeren
iets te leren over nestkasten voor stadsvogels,
weidevogelbescherming, vogelvriendelijk tuinie-
ren en over de natuur en landschap rondom
Makkum. Voelt u hier wat voor of wilt u, uw
zoon of dochter graag aansluiten bij onze jeugd-
afdeling dan kunt u reageren op bovenstaande
contactgegevens.

Vogelwacht Makkum



Makkum - Nu de winter doorpakt krijgen de
vogels het steeds moeilijker om aan voedsel te
komen. Vogelwacht Makkum springt de vogel-
wereld bij door bij te voeren bij wakken rondom
Makkum. Die paar plaatsen waar nog geen ijs ligt
zijn zeer in trek bij het waterwild. Vogelwacht
Makkum zorgt ervoor dat deze eenden, meer-
koeten en waterhoentjes niet aan hun lot worden
overgelaten. Watervogels hebben het moeilijk
maar ook tuinvogels komen niet bij het voedsel
door sneeuw en ijs. U kunt deze vogels juist nu
heel goed helpen en wanneer u dat goed doet
heeft u vele vogels in uw tuin die er anders niet

te zien zijn. Hierbij een oproep om de vogels te
voeren en te helpen: Hang vetbollen op in uw
tuin, strooi brood(kruimels), maak uw gazon
sneeuwvrij en houd vooral wanneer het donker is
uw kat binnen. Vogels zoeken beschutting in stuiken
tegen de grond en zijn dan een te makkelijke prooi
voor uw kat. Het is ’s nachts toch te koud om uw
kat buiten te laten!

Een stukje brood, of oud fruit is een eerste stap,
maar om ervoor te zorgen dat tuinvogels vol-
doende voedingsstoffen binnenkrijgen worden
vogelvoer, strooivoer, zaden, pinda’s, zonnepitten

en andere natuurbeschermingsproducten aanbe-
volen. U kunt dit kopen bij bijvoorbeeld Idzinga
Makkum. Vetproducten leveren veel voedings-
waarden, iets wat vrijwel alle tuinvogels kunnen
waarderen. Probeer ook eens een halve kokos-
noot, een blokje oud (frituur)vet, een lapje spek,
pindakaas of oude oliebollen. Wel ophangen anders
kunnen roofdieren er gemakkelijk bij. In brood
en vetten zit veel zout dus een bakje met open
water is zeker voor tuinvogels in de winter ook
een must! Succes met voeren!
Heeft u vragen dan kunt u altijd leden van Vogel-
wacht Makkum benaderen voor tips of oplossingen.
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Vogels bijvoeren, u kunt helpen!

Makkum: bedankt

MFC Maggenheim is open. We danken de sportverenigingen, peuterspeelzaal, BSO/Kinderopvang,
de Doarpskrite en Hallelujah, alle Makkumers en mensen uit de omgeving die op 8 en 9 januari
voor een onvergetelijk openingsweekend hebben gezorgd. En natuurlijk ook de Makkumer bedrijven
die financieel of anders bijgedragen hebben aan de feestvreugde. Wij hopen u allen nog vaak
in ons nieuwe centrum te mogen begroeten.

Bestuur Stichting Nieuw Maggenheim

Catrinus vd Meer
Blanksma BV
Glasrenovatie Nederland
Huis en Hypotheek
Manege Boeyenkamp
Vereniging van Bedrijven Makkum
Hutting Yachts Makkum
Rob's Yachtjoinery

Taxibedrijf v.d. Bles
Terpstra Schilder- en Verfadviesburo
Autobedrijf Nico Morien
Technisch Bureau Venema
Schildersbedrijf Herman Nota 
De Boer RVS
Bouw- en Timmerbedrijf Th. Pijpker
Garage Horjus
Inprotech BV
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Adverteer in de Makkumer Belboei

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Zestien deelnemers “Snerttournooi Muurkaatsen”

* v.l.n.r: Michiel de Boer (4e pr.), Anneke Westra (3e pr.), Sybren Beert de Jong (1e pr., mét fraaie krans),
Janny Visser (2e pr.) en Lubbert Munniksma (5e pr.)

(eigen foto)

Kimswerd - Zondag 27 december j.l. is het
“Snerttournooi Muurkaatsen” door kaatsvereniging
“De Helfrich’s” in Kimswerd georganiseerd.
In het gezellige MFC “Pier’s Stee” is fanatiek
gestreden en zijn de eerste overtollige kilo’s na
de kerstdagen er weer af gesport. Lady Lenie
had overheerlijke snert gemaakt, wat na afloop
van alle inspanningen prima smaakte. Twee
debutanten durfden het aan zich tussen de
getrainde spelers te voegen. Cees Banning en
Doeke Osinga waren snel vertrouwd met de snelle
ballen en maakten een paar prachtige punten.

Er deden in totaal 16 kaatsers/sters mee, er zijn
4 rondes gekaatst in partijen van 2 tegen 2, steeds
met een andere maat en tegen een andere tegen-
standers. De organisatie was in vertrouwde
handen van Michiel de Boer. Hij had goed
geloot, want er was niemand die alle 4 rondes
had gewonnen. Er waren vele spannende partijen,
met attractief spel en mooie punten. Iedere wed-
strijd duurde 10 minuten en de stand werd bij-

gehouden in een pas aangeschaft scorebord. Na
4 gespeelde rondes waren er 2 spelers met 3
gewonnen partijen. Dan worden de voor- en
tegenpunten geteld. De verschillen waren klein
en het was erg spannend, de beslissing viel pas
in het tellen van de tegenpunten. De winnaar
van het eerste Snerttournooi Muurkaatsen in
Kimswerd is de 17-jarige Sybren Beert de Jong!
Alle winnaars kregen een echt “snertpakket”
mee naar huis.

Uitslag:
1: Sybren Beert de Jong: 

3 gewonnen (51 voor - 32 tegen)
2: Janny Visser: 

3 gewonnen (51 voor en 40 tegen)
3: Anneke Westra: 

2 gewonnen, 1 gelijkspel (49 voor en 40 tegen)
4: Michiel de Boer: 

2 gewonnen, 1 gelijkspel (47 voor en 37 tegen)
5: Lubbert Munniksma: 

2 gewonnen, 1 gelijkspel (41 voor en 47 tegen)

In het centrum van Makkum is na jaren bij de jaarwisseling geen oude auto in de fik gestoken –dit mag
overigens ook niet– maar er stond een vuurkorf in een kruiwagen, die voor licht, sfeer en warmte zorgde.
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TE KKOOP

Ds.L. Touwenlaan 2
MAKKUM

Ruime woning 
met 5 slaapkamers,
garage/berging en
tuin op het zuiden.

Vraagprijs:
 240.000,00 k.k.

Inktjet cartridge voor printer 2 kleur HP57 +
1 zwart HP56  10.-, i.v.m. nieuwe printer.
Jelle Smid tel. 0515-232408 / 06-27016544

Matras z.g.a.n. 1pers 90br 13h 200 l.  25.-;
Wegens te grote maat een doos met kleding
van alles wat  10.-, tel 06-21403801

Autohoes, beschermt tegen vorst, regen, zon,
sneeuw en ijs. Maat S, geschikt voor ieder
kleiner automobiel, niet eerder gebruikt  25.-
tel. 06-29530749 - 0515-232805 (na 18.00 uur)

G.o.h. Scooter Yamaha + helm, 
tel. 06-36291715

Antiek Hoekkastje  20.-, tel. 0515-233027

Op de Ds. Touwenlaan 37 in Makkum, een
wit poesje met schildpad vlekjes en staart,
ongeveer half jaar oud. Wie is haar kwijt?
tel. 0515 - 232415

Wie heeft er op eerste kerstdag mijn zwarte
jas van het merk “chasin” meegenomen uit
Café skippers? tel. 0515-232925

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

Colofon
Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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

AANGELOPEN

VERMIST
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Huishoudbeurs/RAI Amsterdam Musical Mamma Mia/Leeuwarden

Donderdag 18 februari 2010 Woensdag 21 april 2010
Incl. entree  31,00 p.p. Incl. entree  75,00 p.p.
Opgave vóór 20 januari 2010 !!! Opgave vóór 28 februari 2010 !!!

Bovengenoemde arrangementen vinden doorgang
bij een minimale deelname van 25 personen.

Info:0515 - 23 22 22 info@taxivanderbles.nl
0514 - 52 30 74 info@koudumtours.nl

W W W . T A X I V A N D E R B L E S . N L
W W W . K O U D U M T O U R S . N L

In de Botterstraat een Difrax babyflesje 120
ml. met een groene kleur!!! Af te halen op
Botterstraat 65, tel. 0515-233276

Ben een mobile telefoon verloren, een Nokia
is grijs en heeft een klepje. Aan de voor kant
zit een camera, tel. 06-47315683. Als u heb
hebt gevonden bel dan (0515)-230168

GEVONDEN

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

VERLOREN

Adverteer in de
Makkumer Belboei



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

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


