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* De voorleeskampioenen in de bibliotheek in Makkum
Makkum - In de bibliotheek van Makkum heeft
het kampioenschap voor regionaal voorleeskampioen plaats gevonden. Vanuit Wûnseradiel,
Nijefurd en Gaasterlân-Sleat waren 9 meisjes
hiervoor geselecteerd. In het verleden deden ook
wel eens jongens mee. Dit jaar helaas niet. In
Friesland zijn 29 jongens en 144 meisjes die aan
de kampioenschappen mee doen. Op de scholen
zelf in de voorselectie al gedaan. Dus de besten
mogen in een vorstelijke zetel plaats nemen om
hun verhaal te vertellen. De jury was dit jaar
samengesteld uit de volgende personen. Alie
Veldman, Dina Eringa en Burgemeester Theunis
Piersma. Er waren totaal verschillende verhalen
die het publiek voorgeschoteld kreeg. De meisjes
waren bijzonder geconcentreerd. Zelfs de
bezoekers die te laat binnen kwamen konden de
meisjes niet storen. Zij gingen allen door met hun

verhaal en keken op nog om. Uiteindelijk zou na
de pauze waarin zowel de bezoekers als de
meisjes een drankje konden krijgen, de uitslag
bekend worden.
Heel spannend, wie was de beste. Het was niet
gemakkelijk voor de jury. Ze hadden alle drie
een lijst waarop ze verschillende punten hadden
staan die beoordeeld moesten worden. Ze kwamen
er uit en de 1e prijs was voor Aafke Postma uit
Exmorra. 2e werd Myrthe Hooymeyer uit Koudum
en de 3e prijs was voor Marthe Oostenveld uit
Makkum. Marthe wist pas een paar uur voor
aanvang van de wedstrijd dat ze mee mocht
doen. Het was vergeten te zeggen. Toch knap dat
je dan volledig zonder voorbereiding een 3e prijs
in ontvangst kan nemen. Alleen Aafke gaat naar
de volgende ronde. De finale is in het muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.

Winterharde tennisbanen in Makkum
Makkum - In 2010 staat renovatie van de tennisbanen in Makkum op het programma. De tennisvereniging wil graag winterharde banen. De
tennisvereniging heeft bij de gemeente een toelichting op de plannen gegeven en heeft aangegeven een deel van de kosten voor hun rekening
te nemen. De banen 4 en 5 wil men graag winterhard maken zodat er langer getennist kan worden.
De banen zijn aangelegd in 1983.

De aanleg van twee winterharde banen moet
ongeveer  100.000,00 kosten. De tennisvereniging Makkum wil met het afsluiten van een banklening  10.000,00 bijdragen. Dit bedrag ligt
vast en wordt niet verlaagd als de aanlegkosten
lager worden. De rest van het bedrag wordt door
de gemeente bijgedragen. Het worden banen met
een soort kunstgras en de renovatie zal plaats
vinden in het najaar van 2010.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!
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Info

Familieberichten

Agenda
zaterdag 20 februari

Kerkdiensten
zondag 21 februari

Makkum – Doopsgezinde kerk 20.00 uur
voorstelling Amsterdams Kleinkunst festival

Van Doniakerk 9.30 ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum

Cornwerd – Optreden om 20.00 uur in de kerk
door Teake van der Meer, u bent hartelijk welkom
namens de Stichting Kerk en Toren Cornwerd

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. G. Meijer

dinsdag 23 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

Weekenddiensten Wûnseradiel

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

Uit eigen regio

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 De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
- 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
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk 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. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. 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

50 jaar zij aan zij
Wij wensen jullie er nog vele jaren bij
Ma en zussen

Lezing
“Recenseren kun je leren”
Makkum - Op dinsdag 2 maart in de bibliotheek
is er een lezing door de heer Egbert Spiekstra
(neerlandicus) getiteld: Recenseren kun je
leren! Hij legt uit waarom het ene boek je wel
aanspreekt en het andere niet aan de hand van
het boek “Het Diner” van Herman Koch. Heb je
interesse? Iedereen is van harte welkom. We
beginnen om 19.30 uur en de entree is 5 euro.

Dansexpressie in Parrega
Parrega – Graag introduceer ik deze folder en is
bedoeld als kennismaking met dansexpressie en yoga.
Kort zal ik hierin weergeven wat dansexpressie is.
Kort, omdat je dansexpressie ‘aan de lijve’ moet
ondervinden. Dansexpressie onderscheidt zich van
andere vormen van dans, waaronder bv. volksdans,
jazz of blues. Daarbij gaat het om de eigen beweging
van de danser, waarbij uitdrukking wordt gegeven
aan de eigen beleving. En dit wordt vormgegeven in
een danstaal d.m.v. dansexpressie kom je dichterbij
je gevoel en is het mogelijk je persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij is dansexpressie voor iedereen
en elke leeftijd. Specifiek tijdens deze lessen is
niet alleen de beweging die d.m.v. dans naar buiten
is gericht, maar wordt ook een deel van de lessen
besteedt aan yoga-/ontspanningsoefeningen, welke
naar binnen zijn gericht. Door o.a. bewuster leren
om te gaan met de ademhaling, kun je leren je te
ontspannen. En dat in het dagelijkse leven toepassen. De volgende onderdelen zullen o.a. aan bod
komen: Lichaambewustzijn, gronden, creativiteit
en in-/ontspanning. En niet te vergeten plezier,
alleen en samen met anderen. Als je nieuwsgierig
bent geworden of wilt deelnemen aan de lessen,
dan kun je je opgeven (zie ook de advertentie!)
Marjan Faber, tel. 0515-579263.

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 – 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

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 20 februari
Zeerobben 1
Makkum 2

- Makkum 1
- Nyland 2

14.30 uur
12.30 uur

Heeft u een prijs gewonnen?
Makkum – Er is een prijs van  450.00 gevallen
op het Zonnebloemlot nr. 0641819, dus kijk uw
lot na en ook op de eindcijfers 6269 is een prijs
van  50.- gevallen. Laat uw prijs niet liggen.
Uw lot moet u zelf opsturen.
Er is een Canvas Camping holiday t.w.v.  250.gevallen op een Grote Clublot 0411479. Dit lot
moet u de achterkant van invullen en opsturen.
U kunt zelf ook de loten controleren via internet.
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Driebandentoernooi 2010
Makkum – Dinsdag 12 januari werd er gestart
met 45 biljarters. Twintig deelnemers in de Aklasse en vijf en twintig in de B-klasse. Iedereen
speelde 2 maal en de beste 5 uit de poules gingen
door naar de finale. Na twee spannende finales
op zondag 17 januari konden rond 20.00 uur de
prijzen worden uitgereikt. Tevens worden de
sponsors Rick Hack, Sietse Bouma, Piet Tiersma
en bloemenmagazijn Van der Woude bedankt.
Totaal gemiddelde finale A.
Hoogste serie voorrondes
Koert Oostenveld 7.
Hoogste gemiddelde 1 partij
Piet Bosma 1.25.
Hoogste serie finale
Hidde Lemstra 5.
Uitslag:
1. Hidde Lemstra 9 pnt. 0.522 gem.
2. Pier Elgersma 7 pnt. 0.600 gem.
3. Piet Bosma 7 pnt. 0.506 gem.
4. Koert Oostenveld 3 pnt. 0.475 gem.
5. Piet Lasschuit 3 pnt. 0.400 gem.
Finale B-klasse:
Hoogste serie voorrondes B-klasse
Sietze Bouma 5.
Hoogste gemiddelde voorronden 1 partij
Johannes Lenters 1.25.
Hoogste serie finale
Nico en Johannes Lenters 5.
Uitslag:
1. Erwin Nauta 12 pnt. 0.360 gem.
2. Gerlof Smit 9 pnt. 0.427 gem.
3. Nico Elgersma 6 pnt. 0.363 gem.
4. Johannes Lenters 3 pnt. 0.250 gem.
5. Sietze Bouma 0 pnt. 0.260 gem.
Beste vrouwelijke deelneemster
Marion Bergsma 9 pnt. 0.201 gem.
Ruda Bergsma.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Wintervla, 1 literpak...........................................1.94
Runderrookvlees.....................per pakje 25

cent korting

Sperziebonen, 500 gram.....................................................1.98
Bildstar, 3 kilo....................................................................1.25
Goudappeltje, 1 literpak................................1.19 nu 89

cent

Andy Allesreiniger, 750 ml...................................1.59 nu 1.19
Everyday Macaroni, 500 gram..........................nu 59
Everyday Colaflesjes, 250 gram.......................nu 89
Aanbiedingen geldig van do. 18/2 t.e.m. wo. 24/2

cent!!
cent!!
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Mededeling !!

Mededeling!!

Huisartsenpraktijken Wûnseradiel: Uitwisseling van medicatiegegevens
Makkum/Witmarsum - U bent gewend om uw
medicijnen of herhaalrecepten via de apotheek
van uw huisartsenpraktijk te ontvangen. Er kunnen
zich echter situaties voordoen waarbij u uw
medicijnen niet bij uw eigen apotheek krijgt,
b.v. als u opgenomen wordt in een ziekenhuis of
andere instelling. Soms kan het voorkomen dat
u een huisartsenpost bezoekt buiten de regio
voor behandeling en eventueel medicijnen voorgeschreven krijgt.
In al deze gevallen is het noodzakelijk dat de arts
of de instelling waar u wordt behandeld over de
juiste medicatie gegevens beschikt om te voorkomen dat u medicijnen krijgt waar u overge-

voelig voor bent of die u niet mag gebruiken.
Om deze reden is door de overheid besloten dat
apotheken aangesloten moeten zijn op een landelijk computer netwerk dat het mogelijk maakt om
uw medicatiegegevens te raadplegen. Dit gebeurt
uiteraard onder de strikte voorwaarden die de
wetgever stelt. Mocht u desondanks bezwaren
hebben dat uw medicatie gegevens worden uitgewisseld dan kunt u dat aan ons laten weten.
Uw apotheekhoudend huisarts:
Makkum:
Dr. B.J.H. Dierick en Dr. B. Steenhuizen.
Witmarsum: Praktijk de “Tsjasker”
Dr. M de Boer, Dr. N. Boonstra en Dr. J. Osinga.

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

Toekomst Stichting PR Wûnseradiel
Witmarsum - Nog steeds houdt de financiële
toestand van PR Wûnseradiel de gemoederen in
Witmarsum bezig. Zoals het nu staat heeft men
een te kort aan financiële middelen. Het college
kwam met een voorstel in de Commissie vergadering. Een kwijtschelding van een gedeelte van
de huur en energiekosten, instemmen met een
subsidie aanvraag van  15.000,00 voor 2010
De stichting krijgt wel jaarlijks een subsidie,
maar het gebouw waarin met zit wordt gehuurd
van de gemeente en zo gaat een deel van de subsidie weer terug naar de gemeente. Als er geen
extra steun voor PR Wûnseradiel komt gaat men
waarschijnlijk failliet.
De PvdA kon met het voorstel niet uit de voeten
Ze hebben een dure website en nu moet het
schip tot eind 2010 blijven drijven, omdat men
denkt na de herindeling er beter uit te komen.
Prowûn wil graag dat de gemeente uitzoekt waarom het niet uit kan. De FNP vindt de website
verwarrend. De VVD gelooft niet in de structuur
en nu staat er een tweede partij op die denkt het wel

te kunnen doen. Het CDA geeft ze nog een kans
en denkt dat het in de toekomst wel goed komt.
Na een lang verhaal van wethouder rein Boersma
waarin uitgelegd wordt dat er op allerlei verschillende manieren in Friesland gepraat wordt
over een nieuw Fries VVV. PR Wûnseradiel
heeft al overleg met Bolsward, Sneek, Nijefurd
en Wymbritseradiel. Het alternatief is, vanuit de
bedrijven en ondernemersvereniging ligt er een
aanbod om de promotie van Makkum e.o. over te
nemen. Zij denken  16.000,00 nodig te hebben,
om het Waaggebouw open te houden en een
website met digitale advertenties en een zoek en
boek systeem. De commissie vraagt zich af waar
deze concurrentie ineens vandaan komt en vooral de mensen van PR Wûnseradiel zijn verbaasd.
Later zal blijken dat deze groep erin gestapt is
omdat men vreesde dat er helemaal geen toeristische informatie zou kunnen zijn en dat wilden
ze voorkomen. Het is absoluut niet als een concurrentie bedoeld laat een woordvoerder weten.
In de raadsvergadering van 1 maart zal de
beslissing moeten vallen.

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

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

Stichting Gemeenschapshuis
Exmorra – Allingawier doet mee aan NL DOET
Exmorra - Stichting Gemeenschapshuis Exmorra
– Allingawier doet op 19 en 20 maart mee aan
NL DOET, voorheen bekend als Make A
Difference Day (MADD). Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Naar verwachting
steken zo’n 100.000 mensen die dagen de handen uit de mouwen bij sociale organisaties.
Stichting Gemeenschapshuis Exmorra – Allingawier zoekt vrijwilligers om Dorpshuis it Honk
van binnen te schilderen en de groenvoorziening
zomerklaar te maken.
Stichting Gemeenschapshuis Exmorra – Allingawier ziet NL DOET als een goede gelegenheid
om klussen die blijven liggen te klaren of om
juist iets extra’s te doen waar betaalde medewerkers niet aan toe komen. Daarnaast hopen
we dat de mensen die zich bij ons aanmelden zo

positief zijn dat ze bij ons blijven als vrijwilliger, aldus Herman Kramer beheerder van dorpshuis it Honk. Mensen die in actie willen komen
bij Stichting Gemeenschapshuis Exmorra –
Allingawier kunnen zich aanmelden op
www.nldoet.nl. Ook bedrijven, scholen en
groepjes vrienden kunnen zich aanmelden.
Het succes van NL DOET blijkt o.a. uit het toenemend aantal bekende Nederlanders, waaronder
leden van het Koninklijk Huis en diverse landelijke en lokale politici, dat zich inzet tijdens deze
dagen. Naar schatting zullen er tijdens NL DOET
meer dan 2.000 klussen en uitstapjes worden
georganiseerd. Voor vele organisaties zijn vrijwilligers broodnodig en verzekeren zij hun voortbestaan. NL DOET is de grootste vrijwilligeractie
van Nederland en wordt ondersteund door het
Oranje Fonds, in samenwerking met MOVISIE.

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
 Babi Pangang
 Droog roergebakken
Kip Kerrie
 4 st. Pisang Gorend
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

Na jaren sluiting van Vogelmuseum in Piaam

a a r d a p p e l - G r o e n t e - Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat
Versgesneden Soepgroente
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40
Zoete blauwe pitloze druiven
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . 1.00
Heerlijke zoete aardbeien
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . 0.75
Zoete sappige Doyenne de Commies peren
of heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75

* “Het afscheid”

Adverteer in de Makkumer Belboei

Allingawier - Alle publiciteit over het sluiten
van het vogelmuseum te Piaam vraagt om enige
uitleg. Freddy Schakel is graag bereid deze te
geven. In 2001 heeft Aldfaers Erf een beleidsplan
gemaakt en toen was al duidelijk dat een centralisatie van de voorzieningen van groot belang zou
zijn. Alle raadsleden hebben dit kunnen lezen.
Het vogelmuseum voldoet niet meer aan de eisen,
die de bezoekers tegenwoordig willen. De uitstalling met vitrines is verouderd en er veranderd
te weinig. Als je het een paar keer gezien hebt,
komt men niet weer. Dit heeft er toe geleid dat
het bezoekers aantal drastisch terug gelopen is.
De meeste bezoekers waren mensen die een
fietsdagarrangement bij de Aldears Erf hadden.
Er zou drastisch ingegrepen moeten worden in
de huidige uitstalling en daar heeft Aldfears Erf
geen geld voor. In het verleden werd het vogelmuseum volledig door vrijwilligers van personeel
voorzien. Het bedrag wat in een commissievergadering genoemd is lijkt totaal niet op het
bedrag waarvoor de Stichting het te koop aangeboden heeft aan het Fryske Gea. Ook zij zien
een exploitatie financieel niet zitten. Er zit dus
niet anders op dan sluiten.

In 2009 werkten bij Aldfaers Erf 20 vrijwilligers
en 15 mensen stonden op de loonlijst. In de loop
van de jaren is men mee gegaan met de dingen
die de bezoekers graag willen. Zo zijn er verschillende arrangementen. Nieuw is dit jaar de
speelboerderij en de mooi aangelegde speelweide
en een plaats voor de dieren. Met de boot is
Aldfears Erf te bereiken en in en rondom de
speelboerderij kunnen allerlei festiviteiten georganiseerd worden. Varend, fietsend of met de
auto naar Allingawier en b.v. een kinderfeestje
of een leuk dagdeel voor iets oudere bezoekers.
Heel veel is mogelijk, zo kunnen er zelfs schilderlessen gevolgd worden. Er wordt regelmatig vernieuwd en veranderd in en rondom Allingawier
en dat is nodig om bezoekers te blijven krijgen.
Het zou leuk zijn als het college en de raadsleden
eens een kijkje kwamen nemen in Allingawier.
Men weet dan ook waarover men praat. Vroeger
was er een burgemeester die in het weekend
regelmatig op de fiets stapte en zo van alles en
nog wat op de hoogte was. Dit hoeft nu niet
beslist, maar zowel het college als de raadsleden
zijn van harte welkom.

Oproep reünie 4 mei 2010
Makkum - Iemand na lange tijd weer ontmoeten,
vele herinneringen ophalen, veel foto’s en beelden
van toen en om 17.00 uur een Friese koffietafel.
Dit is allemaal mogelijk op 4 mei a.s. tijdens de
reünie in Makkum. De reünie is bedoeld voor
Makkumers, oud-Makkumers en mensen die zich
met Makkum verbonden voelen en haar verleden.
Vanaf 19.00 uur kan een ieder die dat wil, deel-

nemen aan de stille tocht en de dodenherdenking.
Na afloop is er nog een kopje koffie in het feestpaviljoen. De reüniecommissie is al in voorbereiding.
Komt u ook en geeft u het door aan anderen?
Opgave kan bij: T.H.Groeneveld-Binnema,
tel. 0515 232607
email: info@koninginnevereniging.nl.

Gift van 1600 euro voor seniorenclub
Kimswerd - In het najaar is de soos van de
seniorenclub in Kimswerd weer van start gegaan.
Om de veertien dagen op donderdagmiddag komt
de seniorenclub bijeen in Dorpshuis Piers Stee.
Er zijn een twintigtal leden die de veertien
geplande bijeenkomsten bezoeken. Stichting tot
Nut van de Friesland Bank heeft de club een gift
van  1600,- geschonken. Daarmee is het biljart

geheel gerenoveerd en zijn er een aantal nieuwe
gezelschapsspelen aangeschaft. Als hoogtepunt
van het clubjaar is Lytse Teake (Teake van der
Meer) gevraagd om op 25 februari 2010 om
14.30 uur in Piers Stee bij de ouderensoos op te
treden. Introducees zijn van harte welkom. Lid
worden van de seniorenclub kan natuurlijk ook.
Inlichtingen tel.0517 641532.
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Sponsorloop schooljeugd
brengt meer dan duizend euro op voor Haïti

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONL IJ KE SERVICE
Terug van we g g e we e s t!
Tel ef oni sch cont act zo n d e r k e u ze me n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

(eigen foto)

Wons - Geen gewone gymles op vrijdag 29
januari j.l. voor de leerlingen van de J. C. P.
Salverdaskoalle. Op die ochtend werd namelijk
een sponsorloop gehouden voor de slachtoffers
van Haïti. De opbrengst was boven verwachting!
De 36 leerlingen gingen halverwege de ochtend
in de gymbus naar de sporthal in Makkum. Daar
was voor de leerlingen een alternatieve Elfstedentocht uitgezet. Het oorspronkelijke plan om te
gaan schaatsen voor Haïti kon niet doorgaan
omdat het ijs niet meer van goede kwaliteit was.
In de dagen voorafgaand aan de tocht hadden
leerlingen zich door familie, vrienden, kennissen

en dorpsgenoten laten sponsoren. Sommige
kinderen werden betaald per rondje, anderen
kregen een éénmalige bijdrage. Iedere leerling
had een stempelkaart waar de afgelegde afstand
op bijgehouden werd. In de kantine was er voor
de deelnemers koek en zopie, gesponsord door
de sporthal! Heel veel ouders en belangstellenden
kwamen de leerlingen aanmoedigen. Aan het eind
van de ochtend waren de meeste stempelkaarten
vol. Sommige leerlingen waren zelfs al begonnen
met een tweede stempelkaart. In totaal hebben de
leerlingen 1392 rondjes gelopen. De uiteindelijke
opbrengst was het geweldige bedrag van  1040.
Het wordt binnenkort overgemaakt op Giro 555.

Lezing: Permacultuur – duurzame voedselproductie
Exmorra - Op vrijdagavond 19 februari van
19.30 tot 21.30 uur houdt Ishi Crosby in Centrum
Wilgenhoeve te Exmorra een lezing over Permacultuur, duurzame voedselproductie voor stad en
platteland. De voedselproductiemethoden van
Permacultuur bieden de mogelijkheid om een deel
van je eigen voedsel te produceren op de plek
waar je woont. Dat kan zowel op het platteland
als in de stad. Of je nu tien hectare grond hebt,
een kleine (stads)tuin of alleen maar een balkon
of een vensterbank in huis, het is altijd mogelijk
om een deel van je voedsel op een ecologische
manier zelf te produceren. Permacultuur is een
samenwerking tussen mens en natuur om jezelf
te voorzien van energie, zuiver water, voedsel etc.
op een ecologische wijze en op de plek waar je

woont. Ishi Crosby is al achttien jaar bezig deze
mogelijkheden te onderzoeken en in praktijk te
brengen in diverse omstandigheden. Hij kan op
een boeiende en inspirerende wijze hierover vertellen.
Wie meer wil weten over de achtergronden en
mogelijkheden van Permacultuur, kan deelnemen
aan de Introductieworkshop op 20 en 21 februari,
graag van te voren opgeven, ook in Centrum
Wilgenhoeve. (Zie ons programma)
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515 57 51 69
of info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

Nieuwe cursus ‘Geheugentraining voor ouderen’ van start!
Sneek - Op woensdag 10 maart a.s. start
Thuishotel de cursus Geheugentraining voor
ouderen. Tijdens deze cursus komt de werking
van het geheugen aan de orde. Deelnemers ontdekken hoe het met hun eigen geheugen zit aan
de hand van verschillende oefeningen en opdrachten. Ook is er informatie over wat normale
vergeetachtigheid is en wat abnormale vergeetachtigheid is (o.a. dementie). Tenslotte krijgen
deelnemers praktische tips over hoe je je geheugen

kunt trainen en welke manieren er zijn om vergeten te voorkomen. Deze cursus is bedoeld voor
mensen vanaf 50 jaar. De cursus bestaat uit 8
bijeenkomsten en vindt ’s middags van 14.00 tot
16.00 plaats.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: ondejong2@hotmail.com
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Tryater komt nei Makkum mei teaterfestival It Brûst
Makkum - Fan 25 oant en mei 28 febrewaris strykt
Tryater del yn MFC Maggenheim yn Makkum
mei it festival It Brûst. It is in nije toerneefoarm
foar Tryater: it selskip stiet meardere dagen op ien
lokaasje mei foarstellingen én in râneprogramma
foar alle generaasjes fan in mienskip. Makkum
hat de premiêre fan it festival en de foarpremiêres
fan de foarstellingen. Kaarten foar de foarstellingen fan It Brûst yn Makkum binne te keap by
Slagerij Brattinga, op telefoannûmer 06-12229896
(Fokje Lutgendorff) of by Tryater: www.tryater.nl
of 058-2539550 (op wurkdagen tusken 13.00 en
17.00 oere). Opjaan foar ûnderdielen út it râneprogramma kin op ynfo@tryater.nl.
Meardere foarstellingen op ien plak
It Brûst omfettet trije nije Tryaterfoarstellingen:
Dixi foar beukers, MOOF troch Jong Tryater en
Diplodocus Deks foar folwoeksenen. De foarstellingen binne makke troch, mei en foar jong
en âld, Frysktalich, Nêderlânsktalich en/of ynternasjonaal.
Râneprogramma
Neist de foarstellingen is der in râneprogramma
mei ynliedingen, workshops, debatten en feest,
oanpast nei de lokale smaak. Op 17 febrewaris
ferskynt de It Brûst-programmakrante mei dêryn
it komplete oersjoch fan de programmearing. It
râneprogramma is ek te finen op www.tryater.nl.
Lokale Helden
Tryater krijt yn Makkum brûzjende help fan Drumband Hallelujah en Makkumer fisk-rikkers.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN

Oer Diplodocus Deks
De jonge Flaamske regisseur Sarah Moeremans
(1979) (Productiehuis Rotterdam, MTV Extreem,
Blind Date-foarhinne Serie Nieuwe Theatermakers)
hat har fêstbiten yn Diplodocus Deks, in teatertekst fan har lângenoat Tom Lanoye, ien fan de
meast populaire Flaamske skriuwers fan it momint.
It stik, oer de fynst fan in prehistoaryske kaakbonke en wat dat betsjut foar in doarpsmienskip
(lês: de ien rûkt jild, de oar wol har lân net ferkeapje), wurdt fan achter nei foaren spile, as wie
it in archeologyske rekonstruksje. Sarah wurket
foar dizze produksje mei akteurs út it ensemble
fan Tryater (Marijke Geertsma en Aly Bruinsma)
en mei gastspilers (Alyt Damstra, Hilbert Dijkstra,
Thijs Feenstra, Hans Kroodsma, Mirjam Stolwijk

(NNT, NT, searje Wilhelmina), Joop Wittermans
en Koen Wouterse (NNT, searje Waltz). Rients
Gratama tekene foar de oersetting. De foarstelling
wurdt op inkele jûnen Nederlânsk boventitele.
Oer MOOF
Ensemblespiler en regisseur Eelco Venema makket
mei de spilers fan Jong Tryater, it ‘belofteteam’
fan it selsskip, in dynamyske foarstelling oer de
ûndergong fan in idoal, frij nei Oedipus fan
Sophokles. Haadpersoan MOOF is in jongkeardel
yn ‘e krêft fan syn libben. Hy hat it makke, is hot
en hat it mei syn heldendieden sels ta kening
skopt. Mar as syn stêd pleage wurdt troch hingjongeren, Meksikaanske gryp en Q-koartsgeiten,
rekkent it folk mear as op oait op syn held. Kin
hy de flok opheffe en syn eigen needlot keare?
En doart er de wierheid ûnder eagen te sjen?
Jong Tryater bestiet út Romke Gabe Draaijer
(Iepenloftspul Jorwert), Karel Hermans, Froukje
de Jong, Marijn Korver, Ytsje van der Meulen,
Brecht Wassenaar (11Stêdetocht) en Theo Smedes
(11Stêdetocht, PeerGroup). De foarstelling is
twatalich, de oersetting is fan Romke Toering.
Oer Dixi 4+
Doe’t Tamara Schoppert by de bernefoarstelling
Wurd Socht, dy’t Tryater yn 2008 spile, seach
hoefolle bern der ûnder de foarstelling nei de
WC moasten, en hoe’t kollega-regisseur Jellie
Schippers dêr hâlden en kearen mei hie, wie it
idee foar Dixi berne. Dixi giet oer wachtsjen en
pisjen, en pisjen en wachtsjen. Beukers wachtsje
wat ôf, wylst tiid harren noch neat seit. Bestiet
wachtsjen eins wol foar beukers? Mei Dixi stiet
de tiid even stil. It wachtsjen bestiet net mear.
Akteurs Servaes Nelissen (Firma Rieks Swarte,
Orkater, Theatergroep Max, Toneelgroep Oostpool)
en Arnold Dijkstra (út it ensemble fan Tryater)
besykje der mei de beukers fet op te krijen. Se
binne ûnbefongen, somtiden wat nayf, sels in
bytsje clownesk. Se fine gjin wissichheden, mar
sjogge wol in protte mooglikheden. Dêrmei rekket
de foarstelling ek oan Samuel Beckett’s Wachten
op Godot, dat neist de situaasje by Wurd Socht
in ynspiraasjeboarne foar dit stik west hat. Peter
Sijbenga soarge foar tekstadvys en muzyk en
ferskes dy’t kletterje as dyn plas. De foarstelling
is twatalich (Frysk en Nederlânsktalich) en
perfoarst net geskikt foar bern dy’t jonger as 4
jier binne.

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

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

Wetterskip Fryslân stopt het malen en afstromen van water
Wetterskip Fryslân is afgelopen vrijdag 12
februari gestopt met het afstromen en waar
mogelijk malen van het overtollige water in de
polders en Friese boezem. Met deze aanpak test
het waterschap of het natuurijs sneller op dikte
komt en daarmee de kans op schaatstoertochten
bevorderd worden. Het draaiboek vorst treedt
vooralsnog niet in werking.
Om de test in deze vorstperiode uit te voeren is
eerst het waterpeil in polders en de Friese boezem
zo laag mogelijk gebracht. Daardoor is er een
buffer ontstaan die het waterschap de mogelijkheid geeft de test tot na het weekeinde uit te
kunnen voeren. Dagelijks bestuurslid Aaltje
Rispens: “Gelukkig is de helft van de gemalen
op afstand te bedienen, de andere helft wordt
handmatig bediend. Het is een flinke klus voor
de waterschapmedewerkers maar het is de enige

mogelijkheid om het watersysteem zo goed en
snel mogelijk tot stilstand te brengen.” De rayonmedewerker kan, door een duidelijke werkwijze
en met zijn kennis van de polders, in overleg
bepalen waar een gemaal aan moet of uit kan
blijven staan. Erg belangrijk is goed overleg met
alle betrokken partijen. Aaltje Rispens: “Wij staan
in nauw contact met de Friesche ijsbond en de
vereniging Friesche elfsteden. Wij doen dat proactief zodat het duidelijk is wat men kan verwachten van het waterschap. Met deze test wordt
het duidelijk wat de effecten zijn op de ijsaangroei. Mogelijk zorgt het voor een betere basisconditie voor de ijsaangroei. Daarvan kunnen
wij leren en mogelijk ons draaiboek vorst op
aanpassen. Toch is en blijft het resultaat voor het
grootste deel geheel afhankelijk van het winterweer”, aldus dagelijks bestuurslid Aaltje Rispens.
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NUT organiseert workshop kinderschminken

(eigen foto)

Makkum - Een piraat of een leeuw, een prinses
of een elfje. Werkt u met kinderen of bent u zelf

ouder of grootouder? Doe dan mee met de workshop kinderschminken en schmink straks ieder
kind in haar of zijn favoriete figuur. De invulling
voor ieder geslaagd kinderfeest! De workshop
kinderschminken wordt georganiseerd door het
NUT en gehouden op donderdag 4 maart van
19.00 tot circa 22.00 uur in de Doopsgezinde kerk.
Docent Durkje Hoeksema zal uitleg geven over
de materialen, verschillende penseel technieken
en de basis vaardigheden van het schminken. En
uiteraard gaat u aan de slag met het schminken
van diverse modellen. De kosten per deelnemer
zijn  40,- inclusief een schminkset (winkelwaarde  25,-) en verschillende schminkvoorbeelden. Elke deelnemer moet haar of zijn eigen
model meenemen. Wilt u graag meedoen? Mail
dan met Mechteld Kooi-Stoopman (mechteldstoopman@yahoo.com). Inschrijven kan t.e.m.
zondag 28 februari.

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick
Brouwerssteeg 7 - Makkum
Wij zijn gesloten van
vrijdag 19- t/m vrijdag 26 februari
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

Computer-workshops in Bolsward en Makkum
Bolsward/Makkum - SeniorWeb Wûnseradiel/
Bolsward zal weer i.s.m. de Openbare Bibliotheek te Bolsward en Makkum in de maanden
februari en maart workshops voor de computer
geven. Doel: een bepaald thema of onderdeel van
de cursussen te herhalen of verder uit te diepen.

te Bolsward en Makkum donderdag ‘s middag om
14.00 uur. Data en thema’s Bolsward: 25 februari:
Kennis maken met Picasa, 25 maart Kennismaken met Excel. Data en thema’s Makkum: 18
februari: Creatieve fotobewerking met ULEAD,
18 maart: Kennismaken met Internet.

In principe kan iedereen van boven de vijftig jaar
en ouder hieraan deelnemen, maar, men moet wel
over kennis op minimaal niveau van de cursus
Windows beschikken zoals die door SeniorWeb
wordt gegeven. Plaats van handeling: bibliotheken

De workshops worden door docenten van SeniorWeb Zuidwest Friesland gegeven. Men kan zich
telefonisch of per e-mail aanmelden bij mevrouw
Petie Tol, E-mailadres: konigjg@hetnet.nl,:
telef.: 0517-531554.

EHBO vereniging Makkum telt 50 leden
Makkum - Op de jaarvergadering van de EHBO
Makkum, die gehouden is in k.c. “Het Anker” is
afscheid genomen van Albertje Plantinga. Zij
heeft gedurende 22 jaar als financieel adviseur
de financiën op correcte wijze behartigt, daarnaast heeft zij ook en periode de functie als
secretaris vervult. Een cadeaucheque en een
boeket bloemen kreeg Albertje voor haar prodeo
werk dat zij heeft gedaan voor de EHBO
Makkum. De 2 nieuwe bestuursleden zijn
Geeske Poortstra en Willem de Boer. Kort na de
jaarvergadering kreeg het bestuur van de gemeente
Wûnseradiel het bericht dat zij een AED van de
gemeente krijgen.

In 2009 zijn er verschillende evenementen
geweest waarbij een beroep is gedaan op de EHBO.
Enkele van die activiteiten zijn Koninginnedag
Makkum, Visserijdagen, Surffestival, Feesttent
SES, Paardenmarathon, Turnwedstrijden, Voetbaltoernooien , etc. De organisaties betalen voor de
verleende diensten een vergoeding aan de
EHBO vereniging. Ook dit jaar zal GertJan
Kwant uit Sneek weer de herhalingslessen verzorgen. Een deel van de leden volgen de lessen
op vijf maandagavonden in k.c. “Het Anker” een
ander deel volgt de herhalingscursus één hele
zaterdag in Sneek De lessen zijn zeer intensief
en elk lid moet dan aan de slag.

Slapen kun je leren
Op dinsdag 9 maart as. start Thuishotel de cursus
Slapen kun je leren. De cursus is bedoeld voor
mensen die willen leren om makkelijker te gaan
slapen. De aangereikte informatie helpt u meer
inzicht te krijgen in uw slaapprobleem en hoe u
dit aan kunt pakken. Zo krijgt u handvaten aangereikt om zelf aan de slag te gaan zodat u beter
leert slapen, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen.
Ook is er informatie over medicatie, voeding,
leefwijze, regelmaat en slaapgedrag. Tot slot
worden adviezen gegeven over gedrag en houding

ten aanzien van het slaapprobleem. De cursus
bestaat uit 5 bijeenkomsten en voor een optimaal
resultaat wordt van de cursisten een actieve houding
ook buiten de bijeenkomsten om gevraagd. Hierbij kunt u denken aan het regelmatig doen van de
oefeningen en het bijhouden van een dagboekje.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Gymnastiekvereniging
DES opnieuw in de prijzen

Makkum – Gymnastiekvereniging DES Makkum
heeft de 2e plaatsingswedstrijd achter de rug.
Hierbij is Nynke de Witte 6e geworden en wist
daarmee een prijs te behalen. Op de sprong had
zij 12.80 punten, op de brug 13.10, balk 12.05
en op de vloer 12.00 punten, met een eindtotaal
van 50.95 punten.
Anna v.d. Geest viel net buiten de prijzen, zij
werd 7e en behaalde 50.85 punten. Gemiddeld
van de 1e en 2e plaatsingswedstrijd is Anna 4e
geworden met 104.20 punten, de kans is groot
dat zij door mag naar de Friese Kampioenschappen op 17 april.
Karin de Jong wist de 2e prijs te behalen. Op de
sprong had zij 10.95 punten, op de brug 10.35, balk
11.30 en op de vloer 12.10 punten. Gemiddeld
van de 1e en 2e plaatsingswedstrijd is Karin 1e
geworden met 88.35 punten, zij mag sowieso
naar de Friese Kampioenschappen op 24 april.

PSV de Halsbânruters

Nissan Almera Tino
1.8-16v,blauwmetallic,airco-ecc,
navigatie,achteruitrij camera
trekhaak,radio-cd
87 dkm bj 2005

uniGar Horjus
VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm
2006
Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007
VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm
2006
Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007
Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm 2005
Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm
2004
Nissan Almera Tino,navigatie,a/c,87dkm
2005
Hyundai Getz 1.4i,a/c,5drs,trekh,36dkm
2007
Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm 11-2003
VW Passat Variant Tdi Sportline,
10-2003
Citroen Picasso 1.8i,a/c-ecc,r-cd,93dkm
2002

Nu  9950,-

 13950,verkocht!
 13945,verkocht!
 10695, 10800, 9950, 9950, 8950, 7950,verkocht!
 6950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv
Fiat Punto 1.2i,airco,nwe apk,46dkm

2000  4750,1998  1950,-

Grijs kenteken;
Citroen Berlingo 2.0Hdi,airco,trekhaak
Peugeot Partner 1.9D,roodmett, 141dkm

2004 verkocht!
2002  3250,-

Verwacht!
Opel Meriva 1.6i, hoge zit,63 dkm ,
Peugeot 307 Hdi,5drs,airco
Renault Clio,1.4i,blauwmett,
Ford Ka 1.3i,'kees verkade',airco

In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

bj 2004
bj 2002
bj 1998
bj 2002

Pingjum - Regina Leeuwen Fries kampioen Z
springen met Karamba van Orchids en in het ZZ
springen Fries kampioen Tonny Leeuwen met
Dante. Zondag 7 februari ging Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke Peinjuym naar Anna
Palowna om daar uit te komen in de klasse
L1drewssuur. Inn de 1e proef won zij de 1e prijs
met 196 punten goed voor 2 winstpunten en in
de 2e proef ging het ook goed en was de score
182 punten 1 winstpunt. Louise en Sieuwke
hebben de punten in de klasse L nu bij elkaar
gereden en mogen nu uit komen in de klasse L2.
Zondag 14 februari kwam Louise met Sieuwke
fan Lutke Peinjum nog even uit in de klasse L1
in Hipolytushoef. In de 1e proef won zij de 1e prijs
met 191 punten 1 winstpunt en in de 2e proef
ook de 1e prijs met 193 punten 1 winstpunt.
De zusjes Leeuwen deden van zich spreken op
de Friese Kmapioenschappen indoor springen
gehouden in Sneek op zaterdag 13 februari. Regina
Leeuwen werd Fries kampioen met Karamba
van Orchid’s in het Z springen cat.D. Tonny
Leuwen werd Fries Kampioen met Dante in het
ZZ springen cat.D. Reserve kampioen Daphne
Leeuwen met Royal Kaliber in het M springen
cat.D. Ook werd Daphne reseve kampioen met
Sylvester in het Z springen cat.C. De 4e prijs
ging naar Tonny Leeuwen met Copacabana in
het M springen cat.D.
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Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

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

Gezichtsbehandelingen
en
lichaamsbehandelingen
reeds vanaf  25.00
www.leliehof.nl

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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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

Nieuwe Zandstra (type tornado 3000 en Vancouver)
ijshockey schaatsen (harde schoen), maat 35 t/m
43  50,-, tel. na 17.00 uur 06-54397508
Eier zoekers opgelet!!! Houtenpolsstok 4,30 m
z.g.a.n twee keer gebruikt  35,-, tel. 0517532215
Nieuwe Black dragon noren (laag), maat 39,
42,43 en 44  50,-, tel. na 17.00 uur 06-54397508
Elektrisch zonnescherm met knikarm z.g.a.n.
3.45 m, uitval 2.50 m, groen/beige gestreept
 250.-, tel. 0517-532183

TE KOOP

Nieuwe Friese doorlopers, Zandstra, maat 36,
 25,-, tel. na 17.00 uur 06-54397508.
Easy gleider maat L, goed onderhouden, tel. 0517532183
GLIJ-IJZERS (maat 21 - 29) Sta-vast schaatsen!
Verstelbaar door middel van een vleugelmoer
 7,50, tel na 17.00 uur 06-54397508

De Kamp 2
MAKKUM
Keurige, vrijstaande
woning met o.a.
5 slaapkamers, garage
en royale tuin.

Vraagprijs:
 299.900,00 k.k.

Stereotorentje van Sharp met bovenop een tv
(35 cm) en daaronder cd en cassettespeler incl.
losse boxen  50.-, tel. 0515-232272
Ledikant Auping Auronde, wit, in uitstekende
staat, 2x originele dwarsgespannen spiraalbodems
van 90x200 met handverstelbaar hoofd- en
voeteneind, tel. 0515-232272
GEVONDEN

Gevonden; sleutelbos met 4 sleutels, waaronder
Abus, Borkey. Waarschijnlijk al een poosje onder
de sneeuw gelegen. Envelop met een klein aantal
gebruikte postzegels, tel. 06-46173212
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl

Ingezonden
Dierenbeulerij in Makkum

Zwarte (ex) kater vermist sinds vrijdag 5 februari
j.l. anderhalf jaar, slank en hoog op de benen,
loopt iets scheef, is gechipt, Lisa Homan tel. 0618228457

Makkum – Hoewel veel dieren die buiten moeten
leven in deze zo langzamerhand wel erg lang
durende winter en velen het loodje wel gelegd
zullen hebben zijn er altijd weer kinderen die het
niet kunnen laten om bijvoorbeeld de eenden die
o.a. massaal bivakkeren in een wakje in de
Melkvaart bij de Botterstraat te bekogelen met
sneeuwballen, stenen en alles wat in de buurt
maar voorhanden is. Diverse keren heb ik dit op
afstand moeten constateren, o.a. nog afgelopen
vrijdag. De dag daarvoor joegen een paar grote
honden de eenden die ik dagelijks enige keren
voer zodanig op dat ze alle voer lieten liggen: ze
naderden tot 3 à 4 meter en durfden het eten niet
te verorberen, de volgende dag lag het er nog
allemaal!! Bang geworden voor de mens en zijn
huisdieren.

Wie heeft per ongeluk mijn zwarte jas meegenomen bij het oud en nieuw feest van keet “ús
stek”, tel. 06-30065177

Beste mensen,

GEVONDEN

Bij de Sluis Sparta weduwe fiets zwart. Inlichtingen
havenmeester, tel. 0515-233295 / 06-51145997
AANGEBODEN

Stalling nodig voor caravan, boot, auto of iets
anders?? Wij hebben nog enkele plekken vrij.
Voor info bellen: 06-23182149
VERMIST

GEZOCHT

Pianoles, wij zijn echte beginners. Wie geeft ons
les in Makkum, tel. 06-51452915
VERLOREN

Afgelopen vrijdag 12 februari na 15.00 uur op
weg van school in Bolsward naar Makkum,
Noorse muts met 2 touwtjes: kleur veel rood
met wat geel en blauw en een beetje groen.
Bij wie zou ik die weer af kunnen halen?
Nynke de Jong Achterdijkje 19 Makkum
Tel: 0515-232598 e-mail;auke.dejong@home.nl

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

Dat geen enkele hond onaangelijnd door het dorp
mag lopen is toch dacht ik algemeen bekend ze
langzamerhand en dat om diverse redenen. Ik
weet wel: uw kinderen en honden doen het niet
(plagen en opjagen bijv.) maar zou u dan zo
vriendelijk willen zijn om die van anderen in de
gaten te houden en er wat aan te doen wanneer de
gelegenheid zich voordoet? Ook bij het bruggetje
over de Noordelijke Melkvaart aan de Schar is
een groep eenden in een zeer klein wak zo nu en
dan de dupe van het gooien van sneeuwballen en
ander materiaal vanaf het bruggetje o.a.
Houd graag allen als goede burgers de wacht
over de weerloze schepsels die in deze voor hen
zware tijd meer dan ooit van ons afhankelijk zijn
om te overleven!
S. de Jong, de Zalm 29.

Het is bijna zo ver, nog een week en dan begint
de ijsstrijd. Vorige week hadden we de generale
repetitie bij Biddinghuizen. Toen kon ik voor het
eerst de baan bij Flevonice even uitproberen. Tot
nu toe heb ik best veel getraind om een schot te
wagen voor de 200km. Toch moet er nog heel
wat gebeuren om die afstand te voldoen.
Gelukkig heb ik veel op natuurijs kunnen oefenen
en voel ik me eigenlijk best sterk. Maar het gaat
hier natuurlijk niet om een persoonlijke prestatie,
maar om het mee helpen geld bij elkaar te verzamelen voor de Nierstichting. Zaterdag 6 Februari
kregen we uitleg van één van de belangrijkste
artsen in Nederland over wat ze willen bereiken.
Nierpatiënten hebben het zwaar en liggen
gemiddeld 4 dagen in week 5 uren achterelkaar
aan een dialyse apparaat om hun bloed weer te
zuiveren. Dat valt niet mee want dit is bijna niet
te combineren met andere dingen die de kwaliteit
van het leven hoog houden. Vakanties zitten er

niet bij voor deze mensen want ze moeten naar
het ziekenhuis.Wat ze nu willen ontwikkelen is
een draagbaar dialyse apparaat die 24 uur per dag
het bloed zuivert. Hierdoor kunnen nierpatiënten
ook een keer een weekje weg o.i.d. Het hele
verhaal greep mij in ieder geval flink aan!!
Bij deze zou ik willen vragen aan wie nog niet
gedoneerd heeft, maak een bedragje over op de
volgende link http://www.ijsstrijd.nl/acties/frederikveenstra/de-blik-op-oneindig-maar-met-eendoel-voor-ogen/, elk bedrag is welkom en alle
beetje helpen. Aankomende zaterdag barst de
strijd los en ik hoop de 200 km te halen. Ik ga in
ieder geval door totdat ik niet meer kan. Via de
volgende link http://www.ijsstrijd.nl/acties/frederikveenstra/de-blik-op-oneindig-maar-met-eendoel-voor-ogen/ kom je op mijn persoonlijke
site en kun je rechtstreeks geld overmaken.
Alvast bedankt en ik hou iedereen op de hoogte,
Frederik Veenstra

