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Makkum – Vanochtend, 21 januari 2010, is het
38 meter lange motorjacht ‘Odyssey’ op een
ponton aangekomen bij De Vries Scheepsbouw
Makkum. Het jacht zal het komende half jaar
een refit ondergaan op de Makkumer werf. Het
transport van het jacht van Florida naar het
Friese Makkum werd een ware belevenis. Van
het warme Florida werd de noordelijke route
gekozen over Montreaal. Hier kreeg het jacht,
weliswaar aan boord van een grote coaster, te
maken met barre en extreem koude weersomstandigheden. En ook voor het transport richting
Makkum moest er na het lossen van het jacht in
Harlingen een ijsbreker aan te pas komen om de
route naar De Vries te banen.
Het jacht werd in 1989 gebouwd in het moederbedrijf van De Vries in Aalsmeer en werd
onlangs verkocht aan een nieuwe eigenaar. Deze
meldde zich bij De Vries voor de door hem

gewenste aanpassingen. Het jacht zal de komende
maanden met drie meter worden verlengd. Ook
een nieuw teakdeck, een grotere deck lounge,
diverse aanpassingen aan de gastaccommodaties
en nieuwe generatoren behoren tot de omvang
van de levering. Het jacht zal in juli 2010 weer
worden opgeleverd aan de eigenaar. De eigenaar
heeft, ondanks de dollarkoers, gekozen voor de
werf in Makkum. Dit vanwege zijn hoge eisen
aan kwaliteit en levertijd.
Naast dit jacht liggen er nog twee projecten in
de grote hal. Eén betreft een nieuwbouwproject
van 88 meter die dit jaar opgeleverd zal worden
aan de klant. Het andere jacht betreft een refit
van een echte klassieker genaamd Caravelle, gebouwd in 1964. Het bijzondere aan dit refitproject
is het feit dat het een leerlingenproject betreft
zijnde een samenwerkingsverband tussen De Vries
en diverse onderwijsinstellingen in Friesland.

Bezorgers bedanken u
Dineke, Ytje en Rita willen alle mensen bedanken die ons een financiële
dankbetuiging hebben gegeven voor de bezorging van de Belboei.
Ook dit jaar doen wij weer ons best om in zon, regen en sneeuw
de Belboei op tijd te bezorgen.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda ligt
in ons bereik
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Info
Kerkdiensten
zondag 31 januari
Van Doniakerk
9.30 ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur World Fellowship Day te Bolsward
(vanaf 9.30 uur koffie)

Weekenddiensten Wûnseradiel

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

Familieberichten
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Vertrouwend op de goede Herder moeten
wij met verdriet laten gaan onze lieve broer,
zwager en oom

Jelle van der Meer
We wensen Ans en de kinderen Gods
nabijheid toe.
Fam. L. Corporaal-van der Meer
Fam. G. van der Meer-Keulen
Fam. Y. van der Meer
Fam. S. van der Meer-Koopmans
Fam. R. van der Meer-Gaalswijk
Fam. J. van der Meer-Speerstra
Makkum, 25 januari 2010

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 O.Y. Hoekstra,
ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen –

Agenda
woensdag 27 januari
Makkum – Bibliotheek 16.00 uur
Nationale voorleesdag uit prentenboek
“De Wiebelbillenboogie”

donderdag 28 januari
Koudum – In de Klink 19.30 uur
De nacht van de “Democratie”, met o.m. toespraak
Prof. Herwijer, een avondvullend programma
met diverse medewerkenden

vrijdag 29 januari
Sneek – “Walreus” (voorheen Van der Wal)
13.30 uur Hoorzitting over herindeling gemeenten
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Sjoelen in het restaurant
Makkum – Bibliotheek 16.00 uur
Nationale voorleesdag uit prentenboek
“De Wiebelbillenboogie”

zondag 31 januari
Parrega – De Gearhing 16.00 uur
HaFaBra-concert, verschillende klankkleuren
door drie muziekkorpsen, entree gratis

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

dinsdag 2 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

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

Uit eigen regio
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.

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

Je hebt twee kleine handjes
Geef ons allebei één
dan leiden wij je rond
tot je zegt: ‘Ik kan het wel alleen’

Ilse Amels
19 januari 2010
om 11.48 uur
2810 gram - 48 cm

Grietje & Jan Ruurd
Lieuwkemastraat 38
8754 BN Makkum
Tel. 06 12 89 41 63 (Grietje)
Tel. 06 29 73 29 53 (Jan Ruurd)

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
20 april exposeert mevrouw M. Vos uit Wons een
aantal borduurwerken. Ze zijn te bezichtigen op
de eerste verdieping
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfstwinterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

Wist u dat...
* morgen 28 januari uw oud papier bij:
OBS de ”Iepen Stee” kwijt kunt
* de container staat bij de Klipperstraat
bij de school
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Filmavond
Vogelwacht Makkum

Makkum - Aanstaande vrijdagavond wordt de
traditionele filmavond georganiseerd in de
bovenzaal van Hotel de Prins te Makkum. Vanaf
19.30 uur is iedereen van harte welkom om een
boeiende diapresentatie over weidevogels en
agrarisch natuurbeheer bij te wonen. Vogelwacht
Makkum heeft hiervoor de heer Booi bereid
gevonden om de avond te verzorgen. De heer Booi
is beroepsfotograaf en groot liefhebber van de
natuur. Prachtige opnames van de bekende weidevogels komen voorbij. Daarnaast wordt in een
levendige vertelling de werkwijze van de veehouder waar de dia’s genomen zijn behandeld.
Deze boer onder Wommels zorgt met enkele
aanpassingen aan de bedrijfsvoering voor een
waar weidevogel eldorado. Naast weidevogels
zijn ook de oeverzwaluw en de visdief broedvogels in het land van deze boer.
Naast een prachtige diapresentatie de gratis toegankelijk is, is er net als ieder jaar weer een
grote verloting. Bijna iedere bezoeker kan een
prijs mee naar huis nemen als het lot hem of
haar goed gezind is. Leden, niet leden en in het
bijzonder veehouders/akkerbouwers uit Makkum
en weide omgeving zijn van harte welkom op
deze informatieve avond in de Prins te Makkum.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Vla...................................nu 2e
Palingworst..............................per pakje 25

gratis

cent korting

Salmiak of Fruitknotsen, 180 gram...............................nu 1.29
Honig Kippensoep, 6 borden pak...............................69

cent

Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter...........................99

cent

E.V.D. Augurken, pot 680 gram...........................nu 89

cent

E.V.D. Cacaopoeder, bus 800 gram..................................2.29
Handsinaasappels, net 2 kilo............................................1.99
Aanbiedingen geldig van do. 28/1 t.e.m. wo. 3/2
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Kazemattenmuseum Kornwerderzand had redelijk
museumjaar 2009
Kornwerderzand - Het museum ontving dit jaar
ruim 11.000 bezoekers, iets minder dan in 2008.
Dit werd in belangrijke mater veroorzaakt door
het slechte weer tijdens het Nationaal Museumweekend begin april, hierdoor mistte het museum
ongeveer 1.000 bezoekers. Wel brachten dit jaar
weer meer groepen van scholen een bezoek aan
het museum, waaronder maar liefst 750 scholieren
uit de gemeente Opsterland. Thans wordt er
druk gewerkt aan de viering van het 25-jarig
jubileum volgend jaar en de uitbreiding van het
bezoekerscentrum, die ook in 2010 zal worden
gerealiseerd.
De feestelijke viering zal aanvangen tijdens het
Nationaal Museumweekend op 10 en 11 april,
hieraan zal onder andere worden meegewerkt
door de Koninklijke Marine, waarschijnlijk de

Koninklijke Luchtmacht, de Graham Lowlanders
uit Leeuwarden, Bussum Bridgehead en de
Harlinger Zeekadetten met de ex-mijnenveger
de Hr.Ms. Sittard.
De officiële viering vindt plaats op de datum,
waarop het 65 jaar geleden is, dat Friesland
werd bevrijd door Canadese militairen, dit is
echter ook de datum waarop de Stichting
Kornwerderzand werd opgericht in 1985. Gastspreker zal zijn de Staatssecretaris van Defensie
de heer Jack de Vries. Onze Commissaris van de
Koningin in Friesland, de heer John Jorritsma
zal samen met de Inspecteur-Generaal van de
Krijgsmacht de eerste exemplaren van een
nieuw uit te geven boek over de Wonsstelling,
van de hand vrijwilliger Jacob Topper in ontvangst nemen.

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

Piratentocht kleurwedstrijd Wieringeraak
Makkum – De locale kunstenares Jack Breed
heeft moeten zwoegen om de winnaars eruit te
halen want ze waren allemaal heel mooi... maar
gelukkig is het gelukt!
De prijswinnaars van de kleurwedstrijd van
de Wieringeraak zijn:

Irma van de Akker, Cuperusstrjitte 29, Lekkum.
Bertha, Schokkerweg 1, Makkum.
Wessel Bootsma, De Munniksplaat 7a, Makkum.
Gefeliciteerd!! De prijswinnaars van de piratentocht met de Wieringeraak kunnen hun kleurplaat
en prijs ophalen in de Bibliotheek van Makkum!

Nationale voorleesdagen in bibliotheek Makkum
Makkum – Voorlezen is héél belangrijk. Al
luisterend ontdek je de wereld om je heen. En
natuurlijk is het altijd gezellig bij mama of opa
op schoot. Op woensdag 27 januari en vrijdag
29 januari wordt er in de bieb van Makkum
voorgelezen uit het prentenboek van het Jaar
“De Wiebelbillenboogie”: Als mama even weg

moet, zorgt papa voor de kinderen zoals alleen
hij dat kan. Binnen de kortste keren wordt het
een vrolijke bende. Alles kan en alles mag. Wat
zou mama daarvan vinden?
Wil je weten hoe het verder gaat, kom dan op
woensdag of vrijdag om 16.00 uur naar de
bibliotheek van Makkum.

Lezers van de Makkumer Belboei
Makkum – Wij als IJsvereniging van Makkum
zijn op zoek naar mensen die nog één of meerdere
oude grote ketels met een inhoud van 5 of 10
liter hebben. Als U/jij hier niets meer mee doet
en op het punt staat deze weg te doen/gooien

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

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

dan heeft de IJsvereniging hier wel belang bij,
eventueel tegen een kleine vergoeding.
Namens het bestuur hartelijk dank,
Remko de Jong, tel. 0515-231423.

Cursus Stoppen met roken ‘Pakje Kans’
Sneek - Op maandagavond 8 februari as. om
19.30 uur start Thuishotel weer met de cursus
Stoppen met roken ‘Pakje kans’. De cursus die
bedoeld is voor mensen die gemotiveerd zijn om
te willen stoppen met roken.
Als u graag wilt stoppen met roken en het lijkt u
prettig om dit in een groep te doen, is deze een
aanrader. Het werken in een groep mensen die
hetzelfde doel hebben levert veel voordelen op:
Je leert van elkaar, en steunt elkaar in het bereiken
van het gestelde doel: positief denken, leren
omgaan met de rookbehoefte, vergroten van de
zelfcontrole, adviezen voor het behouden van
een goed gewicht, zelfbeloning. De cursus

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00

bestaat uit een weldoordacht stappenplan en is
gebaseerd op het principe: ineens stoppen. Dit
gebeurt overigens pas na twee bijeenkomsten
zodat u goed voorbereid dit belangrijke moment
in stapt. De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten;
2 daarvan zijn ter voorbereiding op het stopmoment en in de stopweek zijn er 2 bijeenkomsten.
Daarna volgen nog een aantal bijeenkomsten
voor begeleiding na het stoppen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

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

AFHAALMENU
voor JANUARI

Het restaurant
is van
1 t/m 18 februari
gesloten

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 27 januari 2010

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

Historisch Kingma-huis in Makkum
naar Vereniging Hendrick de Keyser
Op de zolder van het huis werd een zeilmakerij
ingericht, die later verplaatst werd naar een pakhuis. In 1773 en 1830 volgden ingrijpende verbouwingen van het huis en interieur. Het huis
werd bewoond door diverse generaties Kingma,
tot 1951 toen het overging naar Kingma’s Bank.
De Bank, opgericht in 1869 als ‘kassierbureau
van de Gebroeders Kingma’, verbond het huis met
buurpand Vallaat 20. Ook Vallaat 18 behoorde
tot de firma. In 1952-1953 werd een restauratie
en verbouwing uitgevoerd. Er werden historische
bouwfragmenten, waaronder een 18de-eeuwse
bedstedewand met porseleinkast, uit andere huizen
ingebracht en het pand werd ingericht als deftig
bankkantoor. Midden in Vallaat 22 werd een
brandvrije bankruimte gebouwd en in de kelder
kwam een betonnen kluis. De bank bleef in het
huis gevestigd tot 1986 toen het in gebruik werd
genomen als bestuurshuis van de Stichting
Monumenten Makkum.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Heerlijke snijbonen
1 zak voor maar . . . . . . . . . 0.75
Sappige Doyenne de Commies
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
Mooie bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . 0.90
maar 2 bossen voor . . . . . . . 1.50
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

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

nd
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m
s
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Makkum – Vereniging Hendrick de Keyser heeft
het monument Vallaat 22 in Makkum van de
Stichting Monumenten Makkum overgenomen.
Met deze verwerving komt het bezit van Hendrick
de Keyser in Friesland op 25 bijzondere panden.
Het bezit is zeer divers en geeft een dwarsdoorsnede van de architectuurgeschiedenis in Friesland:
van een 19de-eeuwse reddingbootloods op
Vlieland en een vissershuisje in Moddergat tot
woonhuizen in Leeuwarden, Harlingen en Balk.
Daar is nu het historische ‘Kingma-huis’ in
Makkum bijgekomen.
De geschiedenis van Vallaat 22 is 260 jaar verbonden geweest met de familie Kingma. De
Makkumer schipper, reder, fabrikant en koopman
Hylke Jans Kingma legde de basis van diverse
bedrijven en het familievermogen. In 1748 bouwde
hij het huis aan de Vallaat, waarschijnlijk met
behoud van delen van een 17de-eeuws woonhuis
Het huis kreeg een getrapte halsgevel met sierlijke
ornamenten in natuursteen, in een ‘Friese variant’
van de toen 18de-eeuwse Lodewijk XIV-stijl.

Vereniging Hendrick de Keyser zal het Kingmahuis restaureren. De betonnen kluis en de bankruimte in het huis zorgen voor bouwkundige
problemen. Zo rusten de eeuwenoude balklagen
op de zware kluis die het huis doet zakken. Ook
is het houtwerk van de balklagen aangetast. De
Vereniging streeft bij haar bezit naar een gebruik
dat zoveel mogelijk aansluit bij de historische
functie: na restauratie zal het Kingma-huis weer
bewoond worden.
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor
het behoud van architectonisch of historisch
belangrijke gebouwen en hun interieur in
Nederland. De Vereniging doet dit door panden
te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te
verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft een
representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie
omvat inmiddels ruim 360 panden, waaronder
huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en
raadhuizen, verspreid over 92 gemeenten in
heel Nederland. Voor meer informatie zie:
www.hendrickdekeyser.nl

Gift voor het Monument
"Lammert Scheltes Hilarides" in Pingjum.
Pingjum - Het bestuur van de Stichting tot Nut
te Arum heeft aan de Stichting Monument L.S.
Hilarides een financiële injectie van 1000 euro
gegeven ten behoeve van de kosten voor het
onderhoud van dit monument.
Monument voor Lammert S. Hilarides.
Dit monument aan de Grote Buren te Pingjum is
ontworpen door Gerhardus Jan Adema. Hij was
beeldend kunstenaar en restaurateur van schilderijen. Hij voerde opdrachten uit voor de provincie
Friesland en voor diverse gemeenten. Zijn bekendste beeld is "ús Mem", beeld van een Friese
stamboekkoe in Leeuwarden.
Wie was Lammert Scheltes Hilarides?
Lammert Scheltes Hilarides werd in 1868 in

Pingjum geboren. Zijn vader was veehouder en
Lammert Scheltes leerde in zijn jongensjaren
het kaatsen in de koestal. Hij bekwaamde zich
vooral in de opslag, want door de ballen met
juiste precisie en met flinke snelheid door de
openstaande deuren van die stal te slaan, had hij
na veel oefenen dat onderdeel van de kaatssport
geweldig onder de knie. Lammert Scheltes
Hilarides overleed, na een kort ziekbed, op 19
juli 1934. Als eerbetoon voor de verdiensten
voor het dorp Pingjum werd in 1937 dit monument voor hem onthuld."
Namens Bestuur
"Monument Lammert S. Hilarides",
Durk Hilarides, voorzitter
Rein Brandsma, penningmeester
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HaFaBra-concert
Parrega

in

Parrega – Op zondag 31 januari om 16.00 uur
wordt er een HaFaBra-concert gehouden in de
Gearhing in Parrega. Er wordt door Excelsior uit
Parrega, De Lytse Sûdwesthoeke uit Stavoren/
Warns en Prijst de Heer uit Tzum een aantal
muziek-stukken uitgevoerd, waardoor de verschillende klankkleuren te horen zijn. Iedereen
is van harte uitgenodigd. Entree is gratis.

Ontmoeting
in het CVA-café
Sneek - Op dinsdag 2 februari a.s. wordt het
CVA-café gehouden, van 15.00 tot 16.30 uur in
Zorgboulevard Sneek (op het terrein van het
Antonius Ziekenhuis). Het CVA-café is een plek
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en praten
over de situatie waarin ze terecht zijn gekomen
na het doormaken van een beroerte. Het CVAcafé is bedoeld voor alle mensen die getroffen
zijn door een beroerte, hun partners, familie en
vrienden. Het is een informele bijeenkomst.
Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegang is
gratis. Het CVA-café wordt elke eerste dinsdag
van de maand gehouden.

Workshop “Je Blaas de Baas”
Sneek - Op donderdagavond 11 Februari organiseert Thuishotel de Workshop “Je Blaas de Baas”
voor vrouwen met incontinentieproblemen.
Voor inlichtingen en/of opgave kunt u bellen
met Thuishotel, telefoonnummer 0515 461 234.
Opgave kan t/m 4 februari as.
Onvrijwillig urineverlies kan voor een vrouw
betekenen dat zij haar bewegingsvrijheid
beperkt. De mening van vrouwen over incontinentie varieert van: “het hoort bij het vrouwzijn”, “schaamte” tot grote wanhoop. Tijdens
deze Workshop word informatie gegeven over:
* De spanningsincontinentie, urineverlies
bij hoesten,niezen,tillen enz.
* Urge incontinentie, plotseling opkomende,
niet tegen te houden aandrang.
* De oorzaken * Wat kan ik er aan doen
* Tips om er makkelijker mee om te gaan
* Tijd voor het stellen van vragen.
De Workshop wordt gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!
Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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Het ‘friese’ Haagje

Makkum-’s Gravenhage: Een beetje vreemd was
het wel, een fries gekleurde protestmars door de
straten van Den Haag. De Friese paarden, een tot
protestkar omgebouwde bakfiets en een heuse
arrenslee vormden als het ware één groot pompeblêdhart op het plein voor het tweede kamergebouw. Mocht een enkele toevallige passant nog
twijfelen aan de herkomst van de demonstranten,
dan werd dit wel duidelijk gemaakt door de
met gulle hand uitgedeelde Fryske dúmkes. Het
ludieke protest was een eerste teken aan de landsregering dat niet iedereen klakkeloos akkoord
gaat met de in de maak zijnde herindeling in
Zuidwest Friesland. Vijf gemeentebesturen willen
samengaan tot één grote gemeente, met Sneek als
“hoofdstad”. Dit valt niet bij alle bewoners goed.
Alleen al in de gemeente Wûnseradiel is slechts
31% voor deze fusie. Vooral het in hun ogen
onvoldoende en daar door ondemocratische voortraject steekt de inwoners. Men stelt onder
andere dat Wûnseradiel meer georiënteerd is op
Harlingen en Bolsward, dan op Sneek. Ook in
de andere vier gemeenten roept de voorgenomen
samenvoeging de nodige protesten op.
Vorige week dinsdag 20 januari trokken verschillende delegaties uit de betrokken gemeenten

door Sjoerd Gielstra

(foto: Sjoerd Gielstra)
naar Den Haag om te demonstreren. Hoewel men
in Den Haag op dit gebied wel iets gewend is
hadden de eigenzinnige Friezen hun eigen start- of
liever gezegd stalterrein uitgezocht. Na de nodige
protesten werd men echter naar het Malieveld
gedirigeerd. Daar vandaan moest eerst een
levensgevaarlijke weg over worden gestoken.
Vervolgens ging de parade door de straten van
Den Haag. De bonte stoet met de dravende
paarden leidde tot enige verwarring bij de locals.
Zelfs voor de meest geharde Hagenezen was dit
iets nieuws. Eenmaal bij de tweede kamer aangekomen werden aan de ministers en kamerleden
handtekeningen aangeboden en vragen gesteld.
Onder grote belangstelling van de media werden
deze keurig beantwoord en geregistreerd. Als
dank werden de betrokken bewindslieden uitgenodigd voor een ritje in de meegebrachte koets
of in de door Hessel Bouma bestuurde arrenslee.
Gezien het getoonde enthousiasme van deze
passagiers vertrokken de demonstranten hoopvol richting Heitelân.
Aanstaande vrijdag komt de vaste Kamercommissie naar Sneek om verder te praten over de
kwestie. Zij zullen ongetwijfeld met de camerabeelden worden geconfronteerd.
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Coverband Solid Ash in De Smidte Workum

(eigen foto)
* 2e Van rechts op de foto Wietske Hoekstra afkomstig uit Makkum nieuwe zangeres Solid Ash
Workum - In het jaar 2010 zullen diverse feestavonden in Stadscafé de Smidte te Workum plaats
vinden. Zaterdagavond 30 januari, aanvang
21.30 uur, met de top 100 coverband Solid Ash.
De band mag net als vorig jaar de spits afbijten
in De Smidte.
Solid Ash bestaat uit de bandleden Wietske
Hoekstra (zangeres), Eelke Wiegersma (gitaar),
Wâtte Leenstra (basgitaar), Anna de Vries (keyboards) en Tjitte Jan Hogeterp (drums). De
bezetting van de band is op één plaats gewijzigd
ten opzichte van het optreden van vorig jaar,
zangeres Anne Hoekstra heeft de band verlaten
en de uit Makkum afkomstige zangeres Wietske
Hoekstra heeft haar plaats ingenomen. Voor het
uitgaanspubliek in de zuidwesthoek is Wietske

Hoekstra geen onbekende meer, zo doet zij al
enkele jaren mee aan Leugenbollepop, een ieder
jaar terugkomend festival in Makkum en sinds
enkele jaren doet zij mee aan Rock & Loll te
Workum. Zo ook eind 2008 deed Wietske mee
aan Rock en Loll. Eén van de bandleden van
Solid Ash hoorde haar zingen en nodigde haar
uit voor een auditie. Aan het eind van de auditieronde werd Wietske verkozen tot nieuwe zangeres
van Solid Ash als opvolgster van Anne Hoekstra,
die aangegeven had de studie met het optreden
niet meer te kunnen combineren. Vorig jaar op
zaterdag 31 januari zong ze in Stadscafé De
Smidte haar eerste nummers nog samen met de
toenmalige zangeres Anne Hoekstra, nu een jaar
later heeft ze bewezen dat zij een waardig
opvolgster is.

Surprise speelt Jo ha it rjocht om neat te sizzen
Witmarsum - Toneelvereniging Surprise uit
Witmarsum speelt op zaterdag 6 februari aanstaande de komische thriller Jo ha it rjocht om
neat te sizzen.. De uitvoering is in de grote zaal
van de Gekroonde Roskam aan het Kaatsplein te
Witmarsum en begint om 20.00 uur. Dit stuk is
geschreven door Pat Cook en in het Fries vertaald door Siep Jorna. De regie is in handen va
Gerben Gerbrandy.
Jo ha it rjocht speelt in het wilde zuidwesten van

de Verenigde Staten. De rijke Fat Daddy heeft
grote problemen met zijn familie en zijn arbeider.
Dan vindt er een moord plaats en blijkt dat
iedereen die meedoet aan het stuk, zelfs de verteller, de technicus en de regisseur, verdacht is.
Het is aan Plysje Boukema de taak dit op te lossen,
maar het blijft tot het einde blijft onduidelijk wie
de dader is. Ook het publiek wordt bij de oplossing betrokken. Na afloop is er muziek van
Sipke de Boer.

Unieke fillmbeelden Elfstedentocht op de schaats
Pingjum – Morgenavond -donderdag 28 januariis er in het dorpscafé “de Hollandse Kus” vanaf
20.15 uur in het kader van de maandelijkse
“kwesties” een avondje rond de Elfstedentocht.
Unieke filmbeelden worden hier getoond van deze
monstertocht en een aantal spraakmakende
beelden zullen hier het verhaal vertellen van
moed, kracht en het lijden.Mensen die één of
meer elfstedentochten hebben volbracht kunnen
hierover ook het eigenverhaal kwijt en worden

natuurlijk van harte uitgenodigd om op deze
avond hier bij aanwezig te zijn. Maar ook
natuurlijk ook alle schaatsliefhebbers die zich al
voorbereiden op de nieuwe tocht kunnen zich
hier mentaal aan optrekken en inspiratie opdoen.
Of bedenken dat het wellicht toch een tandje te
veel is om zich aan deze tocht te wagen.
Kom in ieder geval naar de Hollandse Kus,
Grote Buren 1 te Pingjum . De toegang is gratis

Adverteer in de Makkumer Belboei
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Laminaat op de vloer?

Snertpreek - Kasteeltje wordt Kasteel

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Zaterdag 6 februari, 17.00 uur,
Vermaning Makkum, hoek Bleekstraat–Tuinstraat. Het is al een traditie aan het worden, de
snertpreek in de doopsgezinde kerk, de vermaning
dus, van Makkum. Het is een viering anders
dan anders, op een tijdstip anders dan anders,
bestemd voor iedereen, die anders ook allemaal
welkom zijn. Dit keer zal de sfeer van de viering,
die van een Middeleeuws feestmaal zijn. De
vermaning in Makkum heeft als bijnaam “het
Kasteeltje”. Die bijnaam is inspiratiebron voor
de snertpreek van dit jaar.
U wordt uitgenodigd aan een Middeleeuwse tafel.
Komt u gewoon als u zelf, er zullen een aantal
speciale figuren zijn die de Middeleeuwse sfeer
bevorderen. Daarnaast zal de muziek ook Middeleeuws klinken. In deze viering zullen we laten
zien hoe je zwaarden werkelijk tot ploegscharen
kunt omsmeden. Een goede maaltijd, eenvoudig en

niet overvloedig, kan heel verbroederend werken.
Uiteraard zal de maaltijd bestaan uit snert, brood
en spek. We zingen samen en luisteren naar dat
prachtige verhaal uit Jesaja, maar dan wel verteld op een speciale manier. De Middeleeuwse
chaos wordt in goede banen geleid door br. Cor
Nijkamp. Muzikale begeleiding is weer in handen
van een aantal leden van muziekvereniging
Hallelujah, onder leiding van Nynke Jaarsma.
We nodigen iedereen uit bij deze maaltijd aanwezig te zijn. Op de voorafgaande middag zal de
Middeleeuwse sfeer in Makkum al wat te proeven
zijn: een nar, een heks, een koning en nog wat
andere Middeleeuwers zullen uitnodigingen
voor de maaltijd uitdelen aan de mensen die dan
in Makkum rondlopen.
Meer informatie (ook contactadres) via onze
website: www.kustcombinatie.nl

GGZ Friesland zoekt cliënten voor cliënten
Leeuwarden - GGZ Friesland, de organisatie
voor geestelijke gezondheidszorg, is op zoek
naar leden voor de Cliëntenraden in alle regio’s
van Friesland. Iedereen die in zorg is of in
behandeling is geweest bij GGZ Friesland kan
zich aanmelden om lid te worden van de
Cliëntenraad. Belangstellenden kunnen zich
vóór 5 februari 2010 opgeven.
GGZ Friesland heeft één Centrale Cliëntenraad
en zes regionale Cliëntenraden. De Cliëntenraden bestaan uit cliënten en ex-cliënten van
GGZ Friesland en behartigen de belangen van
alle cliënten van GGZ Friesland. Cliënten hebben
ervaring met de organisatie en kunnen daarom
heel goed meedenken over belangrijke, uiteenlopende onderwerpen binnen GGZ Friesland.
Zij zijn als geen ander in staat om vanuit het per-

spectief van de cliënt zaken te beoordelen. De
Cliëntenraden hebben ook regelmatig overleg
met het management en kunnen over allerlei
zaken worden gevraagd om advies.
Elke regionale Cliëntenraad biedt plaats aan 12
mensen. Mochten er zich meer mensen aanmelden
dan er zetels zijn, dan worden er Cliëntenraadsverkiezingen gehouden. Er kan dan op 1,2 en 3
maart 2010 gestemd worden op de kandidaten
die zich hebben aangemeld.
Mensen die interesse hebben om lid te worden,
kunnen contact opnemen met het Bureau
Belangenbehartiging Cliënten van GGZ Friesland,
telefoonnummer 058-2848633. Voor meer informatie en aanmelding kunt u ook terecht op de
website van GGZ Friesland: www.ggzfriesland.nl

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 27 januari 2010

PSV de Halsbânruters
Pingjum - Vanwege de sneeuw en vorst is er de
laatste weken weinig gereden. Maar dit week-end
werden er weer winstpunten behaald. In
Franeker werd de selectiewedstrijd voor de klase
M1 en M2 in gehaald. Sanna v/d Heide won de
5e prijs in de klasse M1 met Minke v/d Blokken
met 184 punten. De dag daarvoor ging zij naar
St.Nicolaasga en reed daar ook een winstpunt
met Minke v/d Blokken met 182 punten.
Sharona Vallinga won de 4e prijs in de klasse
M1 met Vie-Power in Franeker met 184 punten
1 winstpunt.
In Harich werd zaterdag 16 januari de selectiewedstrijd voor de klasse Z1 en Z2 ingehaald.
Bobbie Ydema met Parlein won de 1e prijs in de
Z2 met 217 punten 1 winstpunt en een plaats voor
de Friese indoorkampioenschappen in februari.
Louise Nieuwenhuis ging naar Hippolytushoef
en nam Sieuwke fan Lutke Peinjum mee. In de
klasse L1 wonnen zij de 1e prijs met 190 punten
1 winstpunt. In de 2e proef was de score 185
punten 1 winstpunt. Zondag 17 januari won zij
ook de 1e prijs in de 1e proef met 191 punten en
in de 2e proef de 2e prijs met 184 punten samen
2 winstpunten.

Topscore Sabien Mollema op
selectiewedstrijd te Harich
Cornwerd - Het weekend van 16 en 17 januari
werden op diverse plaatsen selectiewedstrijden
verreden voor paarden en pony´s om een startplaats te bemachtigen op de Friese Indoor
Kampioenschappen 5 en 6 februari a.s. te Sneek.
In Harich kwam Marieke Lombaard met haar
paard Dwight uit in de L1, een nette proef goed
voor 185 punten. Later die dag werd de selectie
voor paarden L2 verreden, hierbij startte Sabien
Mollema haar Zharr Royal, een fantastische
proef die werd beloond met 216 punten, maar
liefst 3 winstpunten en een 1e prijs (en een voorsprong van 25 punten op de 2e plaats). Deze
combinatie is zeker van een startplaats op de
FK. Hopen dat ze deze uitstekende vorm nog
een tijdje behouden.
In Franker werd 17 januari de selectie verreden
voor de klasse M, ook voor paarden. Hierbij
nam Wietske Visser deel met haar paard Syl. Na
wat tumult van ijs wat van het dak afschoof toch
nog weer snel de juiste concentratie te pakken
hebbend een goede proef neergezet, 186 punten
en een 2e prijs. Ook deze combinatie heeft
een startplaats op de FK.
Verder weg van huis ging Jacob van der Heide
met zijn paard Amourette, zij reden de afsluitdijk over om in Hippolytushoef 2 proeven te
startten. Zij reden in de klasse L2, de eerste
proef 182 punten en de tweede proef 194 punten
en een 2e prijs. Allen waren deelnemers van de
Waardruiters.
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Anna en Karin in de prijzen van gymv. DES

(eigen foto)
* Karin de Jong en Anna v.d. Geest (rechts)

volleybal - Winst

Lemmer – In de afgelopen weken waren de eerste
individuele turnwedstrijden van Rayon zuid-west
Friesland. Van gymn. DES deden er twaalf
meisjes mee. Twee daarvan behaalden een podiumplek. Bij pupillen 2 nivo 12 deden erin totaal
wel 40 meisjes mee. Anna v.d. Geest behaalde
de 4e prijs met totaal 53.35 punten. Zij had op
de sprong 12.85 de brug 13.40, de balk 13.20 en
op de lange mat 13.90 punten. Karin de Jong
met het nivo 8 in totaal 43.65 punten en had daarmee de 2e prijs. Op de sprong 10.70, de brug
11.05, de balk 10.10 en de vloer 11.80. Alle
meisjes hebben in de komende weken de 2e
wedstrijd waarna het gemiddelde van de 1e en
2e wedstrijd bepalend is voor het plaatsen van
de Friese Kampioenschappen.

voor dames met ups en downs

Makkum – Werd er vorige week met slecht
spel in Leeuwarden met 0-4 gewonnen door de
volleybaldames van Makkum 1, afgelopen vrijdag snoepten de vrouwen uit Noordwolde in een
matige wedstrijd 2 punten van de Makkumers af.
Het werd 3-2. In de basis begonnen aanvoerster
Els Yntema, Martine Roorda, Vollie Oostenveld,
Eva Lantinga, Anke Kleiterp en Francis Koornstra.
Ylja van der Ent en Susanne Hellendoorn – na
tien weken terug van een enkelblessure – begonnen
op de bank.
Makkum startte matig, maakte veel opslagfouten
en ook de rallypass werd niet goed bij het net
gebracht. Het ook niet daverend spelende
Steggerda profiteerde en kwam snel een aantal
punten voor te liggen. Aangezien Makkum daarna constant tegen een achterstand aankeek, kon er
niet vrijuit gespeeld worden. Na twee time-outs
werd het toch nog spannend: 24-24. Helaas werd
de set uiteindelijk door een paar persoonlijke
fouten alsnog beslist in het voordeel van de gasten.
In de tweede set probeerde Makkum voor de
herkansing te gaan en dat lukte. Doordat er druk
werd gelegd met de serve en de ballen ook in de
verdediging beter werden gepakt – daar ontbrak
het in de eerste set ook aan – kwam Makkum
voor te staan. Steggerda kwam er dan ook helemaal niet meer aan te pas: 25-12.

De derde set was helaas geen kopie van de tweede
wederom had Makkum het moeilijk. Dit kwam
voornamelijk door persoonlijke fouten en een
matige verdediging. En als Makkum dan nog
scoorde, was daar de scheidsrechter die in het
nadeel floot. Ook de wissel van Ylja met Anke
bracht geen verandering meer. Met 18-25 pakte
Steggerda de voorsprong in de wedstrijd.
In de vierde set gooide de coach de opstelling
om. Martine kwam op haar vertrouwde positie –
buiten – te spelen, Susanne kwam op de diagonaal met spelverdeelster Els en Vollie ging naar
de bank. Ylja bleef op de mid spelen. Door de
druk weer op te voeren met de serve en goed
verdedigend werk zette Makkum het spel wel
naar haar hand. Vollie kwam ook weer terug in
het veld. Er werd simpel gespeeld en daarmee
eigenlijk ook simpel gewonnen: 25-15.
In de vijfde set begon Makkum matig. Het keek
dan ook al snel tegen een achterstand aan. Net
op tijd wisten de dames de wedstrijd weer op te
pakken, waardoor er alsnog met 15-11 werd
gewonnen.
Na deze winst staan de dames op de vierde plaats
in de competitie. Aankomende zaterdag speelt
Makkum om 19.00 uur in Oosterend tegen het
zevende geplaatste Covos.

Gea Faber koningin van de 2e editie
van de “wylde wiiven partij”
Arum - Na het grote succes van vorig jaar werd dit
jaar voor de tweede maal de “wylde wiiven party”
georganiseerd.Deze partij is speciaal bedoeld voor
vrouwelijke 30 plussers uit voornamelijk Arum.
Ook waren er dit jaar ook weer enkele vrouwen uit
Achlum, Lollum en Witmarsum die mee deden aan
deze partij.Iedereen werd rond 17 uur verwacht in
de sportkantine in Arum, waar eerst gezamenlijk
werd gegeten van overheerlijke salades en soep uit
grootmoeders tijd. En natuurlijk was er even tijd
om gezellig bij te kletsen.
Om 19 uur gingen alle dames het kunstgrasveld op.
Waar met zachte bal werd gestreden om de prijzen.

En natuurlijk de felbegeerde roze wisselfiets. Deze
prijs is voor de koningin, zij mag gedurende het
komende jaar op deze fiets door Arum en omstreken
fietsen. Het was een zeer geslaagde kaatsavond, met
tussen de partijen door een hapje en een drankje.
De prijzen werden als volgt uitgereikt:
1 Gea Faber (k), Feikje Bouwma, Connie Smits.
2 Reino Tolsma, Sjoukje van Ys, Anneke Kuipers.
3 Petra de Jong, Klaasje Bijlsma, Gonny Faber
Verliezersronde:
1 Lydia Epema, Marijke Miedema, Ria Kooistra
2 Annie Akkerman, Geartsje Visser, Martha de Boer.

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 30 januari
Zeerobben 2
Makkum 2
CVVO 3
De Walde 3
Makkum B1
Makkum C1

- Makkum 1
- CVVO 2
- Makkum 3
- Makkum 4
- Sleat B1
- ODV C1

14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
12.45 uur
10.15 uur

Sporthal
NeVoBo
vrijdag 29 januari
20.15 uur
Makkum A1 MA1 – ANO A1 MA1
21.30 uur
Makkum 1 HS1 - Accent VOP 1 HS1
21.30 uur
Makkum 5 DS5 - Oeverzwaluwen 4 DS4

Damnieuws O.K.K.
Makkum – We zijn halverwege de Bondscompetitie en ook halverwege de Onderlinge
competitie. Wat de Bondscompetitie betreft
staan we nu in de middenmoot maar er moeten
nog 4 wedstrijden worden gespeeld. Er is dus
nog weinig van te zeggen hoe dat verder zal
verlopen. En ook in de onderlinge competitie
zijn er meerdere spelers die nog in de race zijn
voor het clubkampioenschap.
Uislag 5 januari
Sj. Mensonides - A. van Schaick
S. Tilstra
- G. Zijlstra
B. Tilstra
- I. Werkhoven
H. van As
- Joh. Rinia
H. van As
- A. Wiersma

0-2
1-1
2-0
2-0
1-1

12 januari was weer de jaarlijkse sneldamwedstrijd. Tien minuten denktijd per partij is erg
weinig. Onverwachte fouten worden er gemaakt
en onverwachte uitslagen zijn er het gevolg van.
In de A-groep eindigde A. van Schaick bovenaan en in de B-groep was C.E. Kooistra de
sterkste.
Uitslag 19 januari
G. Mensonides - S. Tilstra
C.E. Kooistra - I. Werkhoven
B. Tilstra
- A. van Schaick
H. van As
- G. Zijlstra

1-1
2-0
0-2
1-1

Volgende week moeten we twee uitwedstrijden
spelen voor de Bond.

Adverteer
in de
Makkumer Belboei
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Kwaliteit Dressuur Friesland
organiseert eerste clinic paardendressuur

(eigen foto)
* Angelique Osinga & Marsja Dijkman
Leeuwarden - Op donderdag 7 januari wordt
er door de bekende Grand-Prix ruiter Hans
Bernoski een clinic gegeven in paardencentrum
‘Vierhuys’ in Leeuwarden. Deze clinic is bedoeld
voor gevorderde dressuurruiters en is de eerste
uit één, naar wat de organisatoren hopen, lange
reeks.
De aanleiding voor dit initiatief is een artikel in
het toonaangevende paardensportblad ‘Paard &
Sport’. Hierin werd geconcludeerd dat het niet
best is gesteld met het niveau van de dressuursport in Friesland. Onze provincie staat, volgens
het onderzoek in dit blad, onderaan als het gaat
om het leveren van talenten op (sub) topniveau.
Marsja Dijkman en Angelique Osinga, beiden
succesvol en actief in de dressuur, hebben zich
deze conclusies zeer aangetrokken. Volgens hen
is het onderliggende probleem voor deze lage
klassering, dat er voor ruiters van 22 jaar en
ouder in Friesland weinig wordt georganiseerd
als het gaat om het verder ontwikkelen van
talenten. Daarom hebben beide dames de handen
ineen geslagen en het evenementenbureau
‘Kwaliteit Dressuur Friesland’ opgericht.
Het doel is om de dressuursport door middel van
workshops en clinics naar een hoger plan te tillen.

In eerste instantie willen zij zich richten op de
gevorderde ruiters, maar sluiten niet uit dat er
in de toekomst ook evenementen zullen worden
georganiseerd voor de lager geklasseerde dressuurruiters. Talent moet uiteindelijk immers vanaf de
basis worden begeleid en ontwikkeld. Rond de
clinic van Hans Bernoski worden ook een aantal
workshops georganiseerd met onder andere als
thema’s, ‘Houding & Zit’ en ‘Goed paardrijden
begint bij jezelf’ (beiden gegeven door Harmet
van der Meer, houdingsdeskundige van ‘Het Want’
in Franeker)
Deze workshops zijn voor iedereen toegankelijk.
De clinic zelf bestaat uit 5 lesuren die om de week
wordt gegeven, natuurlijk zijn toeschouwers van
harte welkom. Alle deelnemers worden intensief
begeleid en worden tijdens de eerste clinic
gefilmd, zodat men bewust wordt van hun eigen
rijstijl, waar houding & zit een belangrijke rol in
speelt. Helaas is de clinic Van Hans Bernoski al
volgeboekt, maar belangstellenden kunnen zich
nu ook al opgeven voor de volgende clinic, die
zal worden gegeven door Grand-Prix ruiter
Michal Rapcewicz. Michal komt uit Polen en
heeft deelgenomen aan de laatste Olympische
Spelen. Voor meer informatie kan men terecht
op de website: www.kwaliteit-dressuur.nl

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 23 janauri kwam Wietske
Visser met Syl aan de start in Wergea in de M1,
180 punten en een 4e prijs.
In Koudum kwamen zaterdag ook paarden aan
de start. Hier konden 2 proeven verreden worden.
Als eerste startte Marieke Lombaard met Dwight
in de L1, de eerste proef 186 punten en een 1e

Nico Morien v.o.f.
prijs, de tweede proef 189 punten en een 2e
prijs. In de L2 kwam Jacob van der Heide met
Amourette aan de start, de eerste proef 181 punten
en de tweede proef 176 punten, onder toezicht
van een strenge jury, twee 1e prijzen. Zondag
werd rest van de L2 veredeen en hier kwam
Sabine Mollema met Urbanus in de ring, eerste
proef 184 punten en een 2e prijs.

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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Burgerlijke stand
december 2009
Geboren
Marloes Sanne, dv Jannes C.F. Koops
& Andrea W. Kroes te Makkum;
Jippe Taeke, zv Jasper J. de Vries
& Mira Hoek te Tjerkwerd;
Redmer Frans, zv Edwin W. Boonstra
& Bianca P.L. Gerards te Arum.
Huwelijk/Partnerschap
Pyter Genee & Klaske van Dijk
te Makkum;

TE KOOP

Bauke van Kalsbeek & Tiny B. de Groot
te Gaast.
Overleden
Eelze Haagsma te Makkum, 73 jaar,
ev Jetske Feenstra;
Jouke Brandsma te Witmarsum, 65 jaar,
ev Jaike H. Wester;

De Polle 17
MAKKUM
6% korting
op de koopsom!
Zeer royale woning
met garage,
gelegen aan water.

Koopsom:
€ 259.000,00 k.k.

Janke Haitsma te Witmarsum, 92 jaar,
wv Luitzen Feenstra.

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 verspreidingsgebied 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

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 27 januari 2010

Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

TV standaard v.d. muur  10.-, tel. 0515-233027
Playstation 2, met vele jongensspellen  200,-,
tel. 06-11478742
In Makkum fornuis, 4 gaspitten/elect. oven ATAG.
10 jr. weinig gebruikt h.90xbr54xd65  75.-,
evt. met afzuigkap, tel. 0227-512771
Navigatie: Navman icn320 met benelux kaarten
 27,50, tel. 06-22474816
Kleine TV voor op de camping of de slaapkamer
groot 37 cm.  35.-, tel. 0515-231678
Ving klapschaatsen, maat 38  200,-,
tel. 06-11478742
Strijkplank kruk in hoogte verstelbaar  10.-,
tel. 0515-233027
GEZOCHT

Wie heeft mijn fiets gevonden? Het is een blauwe
Batavus Snake met zilverkleurige bagagedrager
en blauwe banden, Wytze Sligting, tel. 0515231620
GEVONDEN

Horloge Merk Athletic, tel. 06–83390549
Bril in de C. Lenigestraat.
Af te halen op nummer 8.
Leren riem voor honden of pony? Ca. 2 meter lang,
met 1 ring en 2 musketonhaken, tel. 06-36175115

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick
Brouwerssteeg 7 - Makkum

In verband met het overgaan op
een nieuw softwaresysteem is de
praktijk op 2 februari gesloten.
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huishoudbeurs/RAI Amsterdam

Musical Mamma Mia/Leeuwarden

Donderdag 18 februari 2010
Incl. entree  31,00 p.p.

Woensdag 21 april 2010
Incl. entree  75,00 p.p.

Nog maar enkele kaarten
beschikbaar!
Info: 0515 - 23 22 22
0514 - 52 30 74

info@taxivanderbles.nl
info@koudumtours.nl

WWW.TAXIVANDERBLES.NL
WWW.KOUDUMTOURS.NL

