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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1435 - 28 maart 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Prachtige 2/1-kapwoning met o.a. garage, grote tuin, 
4 slaapkamers, nieuwe badkamer. Eigen grond 303 m². 

2D & 3D Plattegronden op onze site.
Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Makkum, It String 5

26 MAART31 MAART
11.00-15.00 uur

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam   troch Sjirk Wijbenga

Ôfrûne sneontejûn spile de toanielferiening 
Skuzum/Piaam foar de twadde kear it stik 
“Groeten fan ‘e Veluwe” yn it tsjerkje fan 
Skuzum. It momunintale tsjerkje, boud yn 1874, 
lient him by útstek foar dit soarte gelegenheden. 
It stik is skreaun troch Carl Slotboom en fer-
fryske troch Abele Krist. 

It ferhaal draait om in wykeintsje kampearje 
op ‘e Veluwe. Dat wie de priis dy’t Beppe 
(Alie Elzinga) wûn hie mei in kryptogram. 
It stik begjint as de famylje van Swaanswyk 
oankomt op de kamping. Beppe en har dochter 
Mathilde (Alie Wijnja) wolle fuortendaliks 
werom omdat de fasiliteiten fan de kamping 
ûnder harren stân binne. Dochter Clarissa 
(Geertina Nota) is gau om en sjocht it alle-
gearre wol sitten. Mathilda har man, Jan Hein 
(Onke de Boer) knikt ja en amen tsjin syn mar 
al te “kakkerich” froutsje. En as dan ek nochris 
in kear de a-sosjale famylje Bruinsma harren 
neiste buorlju wurde binne de rapen gear.

De Bruinsma’s binne sa rûch as tou en meitsje 
fan harren hert gjin moardkûle. Boris (Siepie 
Oostenveld) en syn heit Sjef (Jan van der Velde) 
binne de grutste aso’s. Beide mannen koenen 
harren lekker útlibje yn de rollen. Mem Truus 

Bruinsma is in sjutsje, hat gjin miening, jout 
koarte antwurden en docht alles wat har man 
seit. Dy rol waard treflik delset troch Grieke 
Joustra. En dan is der noch in kampingbehearder 
Michiel (Martin Vlasbloem) dy’t wakker syn 
bêst docht om alles wat yn goede banen te 
lieden. Hy leit it oan mei de dochter fan Jan 
Hein en Mathilda. 

Foar Alie Elzinga wie it in debuut. Lykas Alie 
Wijnja sette sy de kakkerichheid yn har rol 
goed del. Onke de Boer, in rastoanielspiler, 
spile twa karakters yn ien persoan. Nei in pear 
konjakjes naam er it heft sels yn ‘e hannen en 
koe der syn wiif de baas. De tsjinstellings 
tusken de beide famyljes binne sa grut dat se 
foar kolderike situaasjes soargje. Geandewei 
it stik krije de spilers mear fet op de seal. 
Hoe mâlder it op de kamping giet, hoe mear it 
publyk reagearret. It toaniel mei twa karavans 
stie der goed by en it publyk hat him skoan 
fermakke mei in moai stikje ferdivedaasje 
toaniel. Regisseur Jappie Feenstra hat ek diskear 
de spilersploech wer ûnder syn hoede naam. 
Twolve kear hat hy de ploech no lieden. 

Oankommende sneon wurdt it stik foar de lêste 
kear spile. De foarstelling is al útferkocht.
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Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden 
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in 
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 
Praktijk 0515-238980 - Privé 0515-238981/238982
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum                            
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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

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

Info Familieberichten Agenda
Donderdag 29 maart:
Plaatselijk Belang Makkum
Jaarvergadering in Café Rest. De Prins 20.00 uur
 
Dinsdag 3 april:
Avondrust – Klaverjassen,
aanvang 14.00 uur in het restaurant
 
Woensdag 4 april:
Avondrust - Diavoorstelling door Otto Jongbloed
over vroegere tijden. aanvang 15.00 uur in het 
restaurant, entree €2,-

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. P van Hyum
 
Makkum – Min. Mienskip, 10.00 uur
Paasontbijt
  
Dinsdag 3 April:
Bolsward – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

* van 19 - 1 t/m 23 - 4 Dhr. H. v/d Veen uit 
 Makkum exposeert met olieverfschilderijen, 
 van onder meer gezichten van Makkum,

* maar ook dieren en bloemen. Ze zijn te 
 bezichtigen op de 1e en de 2e etage van woon-
 centrum Avondrust.
 
* "Expositie van atelier "it Souderke" 
 (Bolsward) in verpleeghuis Bloemkamp te 
 Bolsward. (Galerij op de eerste verdieping.)

* Vanaf 29 maart t/m 10 mei: thema:" Natuur". 
 Te bezichtigen: bloemen en planten, zee-
 gezichten, zonsondergangen en dieren.

* Geschilderd in olie- en acrylverf.Leerlingen 
 van het atelier hebben een groot aandeel hierin. 
 Schilders zijn: Wietske Bijma, Tine Feenstra, 
 Reinette Nooitgedacht, Anneke Feenstra, Joke 
 van Veen, Aagje Gorter, Marjet Ketelaar, 
 Helen Lemstra en Juul Zeinstra, o.l.v. Aukje 
 Gietema.
 
* U zich nog tot zondag 1 april op kunt geven 
 voor Leugenbollepop 2012

12 maart jongstleden waren wij 60 jaar 
getrouwd, wij hebben dit in besloten kring 
gevierd. Via deze weg willen we iedereen 
bedanken voor alle kaarten en attenties. 
Onze bijzondere dank gaat uit naar muziek 
vereniging Hosanna uit Wons die ons een 
muzikale hulde heeft gebracht.
Nogmaals iedereen bedankt!

Willem en Jettie de Zee
Houtmolen 28, Makkum

Dizze wike is it een jier lien
dat wij dy misse moasten.

Ús tinzen geane gauris nei dy út
dan sjit de moed ús samar fol.

Tinke we oan dyn wurden werom
“My binne jim sa ferjitten”

Memke, ferjitte kinne wy dy net
dêr wiest te besûnder foar.

Wêr asto no ek bist
dy fine we ien mekoar werom.

Leafs ús

Beste mensen,

voor de vele kaarten, die ik kreeg in het 
ziekenhuis en voor de bloemen e.d. bij 
thuiskomst wil ik u hierbij ook namens 
Marie, hartelijk dank zeggen.

Sipke Horjus

Tot groot verdriet is overleden onze altijd 
vriendelijke en betrokken buurman

Jaap Kampen
Wij wensen buurvrouw Corrie heel veel 
strekte en warmte om dit verlies te dragen

Willem, Berber en Kinderen

15 maart 2012

Geboren uit schaduw en zonneschijn, 
geef jij onze verwondering terug en 

zegt het leven “welkom”.

SALLY
Dochter van 
            Frans & Jacoba Lemmens.

Zusje van Freya en Renzo*,
               Kayleigh en Jennifer.

20 maart 2012 

Salverdastraat 13  8747 NM Wons
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Volle Yoghurt, literpak.........................................1.19
Jipser Kaas, meer smaak, minder zout, 500 gram..............4.49
Boerenmetworst...........................per pakje 25 cent korting
Friesche Vlag Halvamel, flesje 186 ml....................nu 69 cent
Sicof Rinse Appelstroop, 350 gram...............................79 cent

Uit Blom´s Slagerij
Leverworst, 100 gram..............................................nu 69 cent
stuk Zeeuwsspek...........................................per 100 gram 1.25
Kippenbouten......................................................nu 2 voor 2.50

Van de Warme Bakker
Paascake Tulband...........................................................nu 3.99
Heale Wise Bôlle (suiker-krentestukje)..........................nu 2.25

Aanbiedingen geldig van do. 29/3 t.e.m. wo. 4/4

De Makkumer Kappers 
en schoonheidsspecialistes 
gaan voor pruik
Vorige week kon u lezen dat Sipke Jan Bousema 
de Bouwers (Doopsgezinde kids) gaat helpen 
om een pruik bij elkaar te sparen. Niet alleen 
Sipke Jan maar ook de Makkumer kappers en 
schoonheidsspecialistes helpen de Bouwers een 
handje mee! Te weten:
Kapsalon Kreatief
Hoeksema Kapper
Kapsalon Nynke
Kapsalon Manon
Salon Haar en Zo
Schoonheidssalon Karin Koornstra
Berends Body en Beauty
Schoonheidssalon Nienke
                                                                                                                
Dit doen zij in de vorm van een kleine actie bij 
hen in de salon. De kappers verkopen Saartje, de 
mascotte voor de Stichting Haarwensen, (de 
stichting die zorgt dat zieke kinderen een pruik 
kunnen laten aanmeten) De pop kost € 7.95 en 
de gehele opbrengst gaat naar de pruik. Hier en 
daar staat een potje voor uw bijdrage.

Hoeksema Kapper heeft het er zelfs voor over 
om zich ook kaal te laten scheren door Sipke 
Jan. Maar doet dat natuurlijk niet voor niets, dus 
wie Durkje met een kale kop wil laten lopen, 
moet even wat in het busje in de skearwinkel 
stoppen! U kunt ook Diny de Jong, Flora Visser 
en Bram Schraders (met snor) sponsoren, zij 
allen worden ook bewerkt met de tondeuse. 
Betsie, Brecht en Berber Koornstra laten ook 
25 cm. van hun haren knippen door Sipke Jan. 
Sjouke Hoeksema, de fotograaf van ‘Foto Julius 
van Dijk’ uit Sneek heeft in het kasteeltje een 
mobiele studio opgezet en maakt de vóór en na 
foto’s. 

Benieuwd wat de kappers van Keune (Trijntje en 
Durkje) en Indola (Nynke) er van maken? Kom 
kijken in het Doopsgezinde Kasteeltje van Makkum 
op zaterdag 28 april van 14.00-16.00 uur. 
Volgende week meer………………….

Profiteer van 29 t/m 31 maart
van dit smakelijke voordeel

Spectaculaire Lente Aktie!
Bij ons kunt u geld verdienen!

En als u geld verdient, verdient de vogelwacht het ook.

Gedurende de lentemaanden krijgt u op 
donderdag t/m zaterdag 10% korting op uw kassabon.

5% Voor u en 5% voor de vogelwacht.
Gunt u de vogelwacht geen geld voor het 50 jarig jubileum, 

dan ook geen korting. Het kost u niets, dus doe mee!!!

Voorbeeld:
U besteed voor  20,- op donderdag t/m zaterdag.
Dan is  1,- voor u en  1,- voor de Vogelwacht.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Nieuwe pauken fanfare Nij Libben Witmarsum

Passiestonden

Nieuwe praktijk energetische therapie in Sneek

Dankzij een forse gift van € 5000,00 van de 
Stichting tot Nut, heeft fanfare Nij Libben uit 
Witmarsum drie nieuwe pauken kunnen aan-

schaffen. De paukenist beschikt nu over concert-
pauken met de diameter van respectievelijk 23, 
26 en 29 inch, waardoor nu alle toonhoogten 
kunnen worden gespeeld. Met de twee oude 
bestaande pauken lag dit vaak niet in de moge-
lijkheid. De slagwerkers van Nij Libben zijn erg 
blij met deze prachtige instrumenten en willen 
Stichting tot Nut nogmaals hartelijk danken voor 
deze financiële bijdrage.

Op Zaterdag 31 maart nodigen wij al onze dorps-
genoten en overige belangstellenden uit om te 
komen luisteren naar ons voorjaarsconcert in 
’’De Gekroonde Roskam’’ waar deze schitterende 
instrumenten te horen en te zien zijn. Aanvang 
van het concert is om 20.00 uur. De toegang 
is gratis en in de pauze organiseren we een ver-
loting met prachtige prijzen. 

In de stille of Goede week zijn er weer 
Passiestonden. We komen op maandag 2 april, 
dinsdag 3 april, en woensdag 4 april, om 19.30 
uur samen in de Baptistenkerk aan de Cynthia 
Lenigestraat. Deze ingetogen vieringen hebben 

als leidraad  “de via dolorosa”, de lijdensweg 
van Jezus Christus, zijn laatste uren, “het dragen 
van het Kruis.” U bent hier van harte welkom.
De diensten worden georganiseerd door het 
Oecumene Overleg te Makkum.

Sinds februari dit jaar is er in Sneek een nieuwe 
praktijk gestart voor energetische therapie: De 
kracht van moedig leven. Melanie Visser, gedi-

plomeerd Holistisch Energetisch Therapeut, geeft 
ontspannende behandelingen van ongeveer een 
uur waarin o.a. fysieke, mentale of emotionele 
blokkades worden behandeld. Het doel van de 
behandeling is het bewust worden van deze 
blokkades en van andere signalen die het lichaam 
geeft. Hierdoor wordt het energiesysteem meer 
in balans gebracht, waardoor de levensenergie weer 
gaat stromen en klachten kunnen verdwijnen. 
Melanie Visser is aangesloten bij de beroeps-
vereniging BHET en geregistreerd bij het RING. 
De behandelingen worden door een aantal zorg-
verzekeraars vanuit het aanvullende pakket ver-
goed. Kijk voor meer informatie op de website: 
www.dekrachtvanmoedigleven.nl.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Cantatedienst op zondagmorgen 1 april in het kerkelijk 
centrum “Het Anker” te Makkum
In deze zondagmorgendienst om 9.30 uur van de 
PKN kerk te Makkum zal een cantate over het 
leven van Jozef worden uitgevoerd. Op 1 april wordt 
de cantate: “Van kerker tot troon” uitgevoerd. 
Deze cantate gaat over periode van Jozef als 
onderkoning van Egypte met zijn Egyptisch naam 
Zafnath Paaneach. De betekenis van die naam is: 
Hij spreekt en men leeft op. In deze episode 
heeft Jozef na lange tijd weer een ontmoeting 
met zijn broers die hem hebben verkocht.

Cantates zijn zangstukken voor koor en orkest. 
De cantates zijn gecomponeerd en gearrangeerd 
door Anne Kalkman voor vierstemmig koor, 
solisten, orkest en orgel. Cantatediensten zijn 
geen nieuw fenomeen. Al in de tijd van Bach 
waren er cantatediensten. De oorsprong van de 
cantate lag in het oude gebruik om de Bijbeltekst 

op melodie te reciteren. De uiteindelijke vorm 
ervan is een typisch product van het Lutheranisme, 
waarbij Luther grote mogelijkheden zag voor de 
muziek als uitdrukkingsmiddel van het geloof. 
De bloei van dit soort kerkmuziek, begin 18e 
eeuw, is ook te verklaren als tegengewicht tegen 
de steeds intellectualistischer wordende preken.
De uitvoerenden zijn: Het projectkoor en orkest 
uit Makkum en het jeugdkoor Bolsward o.l.v 
Anne Kalkman. De solisten zijn Aukje van de 
Meer - recitatieven, Sake Bijma – Jozef,  Reinder 
Jan Postma- Farao. Organist in de cantate is: 
Gerben Tilstra. Het orkest wordt gevormd door: 
Miriam Katsburg en Froukje Douma - dwars-
fluit, Nico Katsburg en Marleen Schippers - 
klarinet, Monique Katsburg - fagot, Henk Bies 
- trombone en Frans de Haan - euphonium. De 
predikant is Ds Jeroen van Olffen
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

‘Administratiekantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf’   
Opening van nieuw bedrijfspand op De Tunen 2 in Witmarsum!  Door Doutzen Ouderkerken

Witmarsum - Zaterdag 24 maart was de opening 
van het gloednieuwe pand waar het administratie-
kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf 
in is gevestigd. De opening had een speciaal 
tintje omdat ook wethouder Gea Akkerman 
van gemeente Súdwest Fryslân aanwezig was 
voor het onthullen van de nieuwe straatnaam. 
De officiële opening van het nieuwe bedrijfspand 
werd verricht door de kinderen van familie 
Huitema. Tommy, Ilona en Jeffrey legden zaterdag-
avond om 19.00 uur de eerste steen. Het ontwerp 
van dit pand is van Teade Huitema en ook het 
metsel- en voegwerk is door het eigen bedrijf 
uitgevoerd.

Voorheen was het bedrijf gevestigd aan ‘De 
grauwe kat’ in Arum. ‘Nei 18 jier wie it bedriuw 
út syn foegen groeit’. ‘Teade hie te min opslach 
romte foar syn bedriuw en ik ha no sels ek 
personiel derbij yn myn adminstraasjekantoor’, 
aldus Afke Huitema. Het is al weer 5 jaar geleden 
dat ze samen besloten om deze stap naar nieuw-
bouw te zetten. Maar wie zijn de twee mensen 
achter deze 2 bedrijven. Afke is opgegroeid in 
Westhem en bezocht in Sneek de ECBO oplei-
ding. De afkorting staat voor Economisch 
Administratief Beroeps Onderwijs. Na haar 
opleiding ging ze werken bij Altac in Oosterend. 
Haar tweede werkplek was het bedrijf Vlas in 
Sneek. Tijdens deze periode heeft ze het accoun-
tantsvak geleerd. Dit was ook de plek waar ze 
nog allerlei cursussen in die richting heeft 
gevolgd. Op een gegeven moment zei Tjalsma, 

één van de leidinggevenden, tegen haar, ‘Afke 
do moast foar dy sels begjinne, do moast dy 
ferbreedzje’. Afke bewaart warme herinneringen 
aan die tijd. Bij haar vertrek kreeg ze van 
Tjalsma het boekhoudkundig computerprogram-
ma mee. In 1991 was Teade zijn eigen bedrijf al 
opgestart. Afke verzorgde vanaf die tijd de boek-
houding van het metsel- en voegbedrijf van 
Teade. ‘Fan it ien kaam it oare, sa die ik de boek-
hâlding foar ien freon, doe foar twa freonen, foar 
ien bekende, twa bekenden’. Op 1 maart 1993 
heeft Afke haar ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en was het administratiekantoor 
AHT een feit. Het kantoor aan huis. Praktisch 
toen er kinderen kwamen. Ze vond het belangrijk 
om thuis te zijn toen de kinderen nog jonger 
waren. ‘Ik wie wol oan it wurk, mar ik wie dochs 
yn’e buert’. Maar nadelen heeft het ook, zo was 
Afke op zondag ook wel eens te vinden op het 
kantoor. Het is wel wennen nu. Werk en privé 
zijn nu meer gescheiden. ‘Myn wurk is myn 
passy!’ Net allinich it wurkjen mei sifers mar ek 
it omgean mei minsken. Afke vertelt verder’ dit 
jild ek foar Teade, it wurk is ek syn passy’. 

Het kantoorgedeelte ademt een open en positieve 
sfeer uit door de glazen wanden.‘Ik ha dat 
bewust sa dien, iepen en tagonklik, sa wie it ek 
bij my thús’. ‘Ik bin net perfekt, mar dat is net 
ien, mar ik wol it wol graach goed dwaan!’ 
Positieve woorden van Afke Huitema aan het 
slot van dit artikel en ik voeg daar aan toe: ‘Afke 
en Teade Huitema goed dien!’

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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MAKKUM - De Vogel-
wacht Makkum e.o. bestaat 
dit jaar vijftig jaar. In die 
tijd heeft de Vogelwacht 
hele rare dingen meege-
maakt, maar ook dit jaar is 
er iets raars aan de hand. 
Afgelopen maandag zijn er 
mysterieuze eieren in het 
Sopkafee Badhûs De Flevo 
gesignaleerd. 
Of het om dezelfde eieren 
gaat als in 1985 is nog niet 
bekend. Toen deed het ge-
rucht de ronde dat er zeld-
zame ijsbeereieren tussen de 
ijsschotsen zouden liggen. 
Zoals je op de afbeelding 
kunt zien, kwamen mensen 
van heinde en ver naar 
Makkum om deze myste-
rieuze eieren te zoeken. Wel weten we dat 
het om drie eieren gaat en ze ergens in het 
Sopkafee Badhûs De Flevo verstopt zijn. 

De Vogelwacht wil graag hulp om dit 
mysterie op te lossen. Om te vieren dat de 
Vogelwacht Makkum e.o. vijftig jaar bestaat, 
mag jij ze binnenkort helpen met zoeken.  

Voordat je hier aan mee mag doen moet je 
eerst je eierzoektalenten vertonen: vind de 
drie nestjes met eieren in de bovenstaande 
advertentie van het Sopkafee Badhûs De 
Flevo en omcirkel ze. Heb je ze gevonden 
en omcirkeld? Knip dan de advertentie uit en 
stuur het op voor 28 maart naar onderstaand 
antwoordnummer. De eerste winnaars ont-
vangen een waardebon te besteden bij Sopkafee 

Badhûs De Flevo t.w.v. 7,50. 
Nadat we jouw inzending 
hebben ontvangen word 
je uitgenodigd om op 31 
maart de drie mysterieuze 
eieren in Sopkafee Badhûs 
De Flevo te zoeken. Als 
beloning  ontvangen de 
beste eizoekers een diner-
bon van zojuist genoemde 
eetcafé. De eerste vinder 
krijgt een dinerbon t.w.v.  
€ 30,00, de tweede een 
t.w.v. € 15,00 en de derde 
een t.w.v. € 7,50 euro.
Succes met zoeken!

Met vriendelijke groet,
Sopkafee Badhûs De Flevo 
en Vogelwacht Makkum e.o.

Oplossing Eierzoekactie Advertentie 
opsturen naar antwoordnummer:  
4700
8754 ZX Makkum 
(postzegel is niet nodig)

E-mailen mag ook: 
sopkafee@makkum.nl

Grote eierzoekactie in Sopkafee Badhûs De Flevo

Scootmobielcursus

Indien men een scootmobiel van de gemeente 
krijgt, heeft men doorgaans enige instructie 
ontvangen. Voor een groot aantal scootmobiel-
gebruikers is dit echter niet genoeg en wordt 
daardoor de scootmobiel niet of minder gebruikt. 
Met een scootmobieltraining kunnen deelnemers 
hun kennis van de verkeersregels opfrissen en 
oefenen met de scootmobiel om veilig en zonder 
angst aan het verkeer te kunnen deelnemen.

In samenwerking met de Stichting Bevordering 
Verkeerseducatie organiseert Wooncentrum 
Avondrust een dergelijke training. Deze zal 
plaatsvinden op dinsdag 29 mei in Wooncentrum 
Avondrust. Wij willen ook graag inwoners van-
uit de omgeving uitnodigen voor deze cursus. 
We vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 5,-. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de cursus? 
Dan mag u dat laten weten bij de receptie van 
Wooncentrum Avondrust op telefoonnummer 
0515-231655. Dan weten wij op hoeveel belang-
stelling we kunnen rekenen. Indien u eerst meer 
informatie wenst, kunt u ook dit nummer bellen 
en vragen naar Mw. A. Hilhorst.

eigen fotoeigen foto



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 28 maart

Emma wint ritje op paard van St. Martinus!

eigen fotoeigen foto

Makkum - Een vrolijk gekleurde vlaggenlijn, 
bloeiende viooltjes en met glimmende strikjes 
versierde bomen, droegen bij aan de gezellige 
sfeer die tijdens de open middag in en rondom 
de St. Martinusschool heerste. Binnen stonden 
koffie en limonade klaar om geïnteresseerde ouders 
en hun bijna 4-jarige zoon of dochter welkom 
te heten. Daarbij werd een stukje oranjekoek 
geserveerd. Maar, niet zomaar een stukje… Eén 
van de met-het-logo-van-de-school versierde 

minigebakjes was aan de onderkant voorzien 
van een stickertje. Degene die het geluk had dit 
unieke stukje koek te kiezen mocht zich de 
winnaar noemen van een ritje op het paard van 
St. Martinus. Eén van de jonge bezoekers, de 
drie-jarige Emma, heeft dit prijswinnende stukje 
koek weten te bemachtigen. Graag nodigen wij 
haar uit om contact op te nemen met school,
om binnenkort op het paard van St.Martinus 
rond te stappen…!  

Open IJlster Kampioenschappen Eiwerpen  

Tijdens de Voorjaarsfeesten IJlst wordt op vrijdag 
27 april 2012 de eerste editie van het “Open 
IJlster Kampioenschap Eiwerpen” georganiseerd. 
Koppels vanuit de gehele regio kunnen inschrijven. 
De winnaars plaatsen zich automatisch voor het 
Open Nederlands kampioenschap Eiwerpen dat 
op 7 juli aanstaande in Makkum wordt gehouden.

Bij Eiwerpen is het de bedoeling om als tweetal 
een ei over een zo groot mogelijke afstand naar 
elkaar te werpen zonder dat het ei sneuvelt. Het 
Open IJlster Kampioenschap Eiwerpen zal op 27 
april plaatsvinden nabij de feesttent van de 
Voorjaarsfeesten IJlst, welke van 26 t/m 29 april 
op de parkeerplaatsen van sportcomplex de 
Utherne zal staan. De eerste werpers starten om 
18.00 uur. Onder de deelnemers bevinden zich in 
ieder geval de regerende Nederlandse Kampioenen 
Chris Kooistra en Andries Smink. Smink is tevens 
wereldkampioen 2011 en houder van het officiële 
wereldrecord met 67,1 meter.

Opgave is mogelijk via de website van voetbal-
vereniging IJVC www.ijvc.nl en is mogelijk tot 
25 april. De kosten bedragen € 5,- per koppel, 
jeugd t/m 16 jaar € 2,50 per koppel.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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VW Polo 1.4-16v,5drs,airco,navi,nw type 2010     verkocht!
Kia Ceed 1.6i sporty wagon,airco 42dkm  2010     verkocht!
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  12450,-
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  10950,-
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc   2007  €  11445,-
Toyota Corolla Verso 1.8 Vvti Sol,92dkm 2006  €  11250,-
Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie    2007  €  10445,-
Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €   9650,- 
Mazda 6 Sport 1.8i,5drs,a/c-ecc,nw.st   2006  €  8945,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat   2008  €   8945,-
Citroen C3,Sensodrive Aut.airco,67dkm   2007  €   8945,-
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   8750,-
Audi A4 Tdi 130pk,proline.business      2005  €   7950,-
Mazda Premacy 1.8i,a/c-ecc,nw.st,54dkm  2004  €   6950,-
VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm 2003     verkocht!
Opel Meriva 1.6-16V Enjoy,  93 dkm      2004  €   5250,- 
Opel Astra 1.6-16V, 5drs, airco,85dkm   2002  €   4350,-
Mazda 323F 1.6i,Comfort,5drs,airco     2002  €   3499,-

Toyota Corolla Verso
1.8VVTi, Sol, airco-ecc, 
navigatie, cruisecontrol, 
trekhaak, radio-cd
92dkm  bj 2006

 11250,-

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
  Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions

Kerk van Cornwerd heropent 
met Obe Postma avond

* Obe Postma

Vrijdag 23 maart 20.00 uur met o.a. Jabik 
Veenbaas, Tsead Nauta en Willem van Dijk. Aan 
de kerk van Cornwerd is lang gewerkt. Nu is de 
klus bijna klaar. Op vrijdag 23 maart kan ieder-
een gaan kijken. Dan is er een avond met veel 
aandacht voor Obe Postma, de dichter en 
bekendste Cornwerder aller tijden. Willem van 
Dijk (uit de streek) leest gedichten over de 
‘berteplek’ en geeft toelichting Tseard Nauta 
(muzikale duizendpoot uit Baard) laat de aan-
wezig zingen o.a. met een lied van Postma over 
de kaatsbaan. Jabik Veenbaas (dichter-vertaler 
en schrijver) komt met poëzie rond de Friese 
Staties, een groot project met aandacht voor 
beeldende kunst, gedichten van Postma en 
Harmen Wind. Martijn van Dongen (fluit) zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Een interessante 
avond waarmee de Stichting Kerk en Toren een 
weg wijst voor het gebruik van deze Monu 
-mentale kerk. ‘Oer Obe en de Fryske Staties’ 
zal zeker veel belangstelling trekken voor lief-
hebbers van de streek, de kerk, gedichten en 
kunst in het algemeen. Toegang vrij. 

“Set Troch” út Hitsum 
yn doarpshus “De Bining”
Op sneon 7 april spilet Toanielferiening “Set 
Troch” út Hitsum yn doarpshus “De Bining” te 
Koarnwert it stik 'FROU SIKET BOER!!

Herma Beekman, die het hoog tijd vindt worden 
dat haar zoon Dick een vrouw leert kennen, 
schrijft een brief naar de redactie van het tv. 
programma “Boer zoekt vrouw”. Er zijn slechts 
twee vrouwen die reageren. De redactie van het 
tv. programma vindt dit zo uniek, dat Dick “in de 
race” blijft. Dan komen de vrouwen. Suus, een 
schuchter en zenuwachtig type, in gezelschap 
van haar buurman en vriend Louis. De andere 
vrouw is Corrie, een hoertje, in gezelschap van 
haar vriendin en collega Ria. Dick Beekman zal 
een keuze moeten maken. Oanfang: 20.00 ûre en 
de entree is € 5,00

eigen fotoeigen foto
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Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats! 

Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij: 
2x koffie met gebak, 
2x consumptie met 

koude en warme hapjes 
(vanaf 10 personen)

Voor foto‛s en info, 
zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Salverda Vertalingen                                                 Door Judith van Lavieren

Makkum - Carla Salverda heeft sinds september 
2011 een professioneel vertaalbedrijf onder de 
naam “Salverda Vertalingen”. Ze is daarmee 
uniek in Makkum. De hoogste tijd om bij haar 
langs te gaan!

Carla Salverda is geboren in Zeist. Haar Duitse 
ouders werkten destijds in Nederland. Thuis 
sprak Carla Duits en buiten de deur werd 
Nederlands gesproken. Tweetaligheid werd haar 
dus met de paplepel ingegoten. Toen Carla 6 jaar 
oud was ging het gezin weer naar Duitsland. 
In 1995 werkte Carla bij het Jugendamt in 
Frankfurt. Men vroeg daar een begeleidster voor 
een project in Makkum. Veel dorpsgenoten 
zullen zich nog herinneren dat in een huis aan de 
Buren Duitse kinderen werden opgevangen. 
Carla was door haar ervaring en tweetaligheid 
een zeer geschikte kandidate en kreeg de baan. 
Het was intensief want de begeleiders woonden dag 
en nacht bij de kinderen. Het ging om moeilijk 
opvoedbare kinderen die in Makkum een time-out 
kregen om tot rust te komen. Meestal woonden 
ze hier zo’n 6 tot 9 maanden. Door hen heel veel 
aandacht te geven, heel veel te luisteren en een 
harmonieuze leefomgeving aan te bieden pro-
beerden de begeleiders hen een nieuwe start te 
laten maken. Carla gaf de kinderen ook 
Nederlandse les. Ze leerde hier bovendien haar 
huidige echtgenoot, Ynze Salverda, kennen. 
Hierna ging Carla werken bij Bureau Jeugdzorg. 

Een aantal jaren geleden ging het kriebelen. 
Werd het niet eens tijd voor iets anders? Iets 
naast het werk in de Jeugdzorg, want dit vond ze 
te leuk om mee op te houden. Mensen die haar 
goed kenden zeiden: ”Waarom doe je niet iets 
met je tweetaligheid?” Zo is Carla op het idee 
gekomen om de HBO-opleiding voor vertaler te 
doen. Sinds 2011 is ze Bachelor of Communication 
-Vertaler Duits. Ze vindt het heerlijk werk. 
“Het is mensenwerk. Vertalen is zoveel meer dan 
in de weer zijn met woordenboeken en een
computer. Je moet rekening houden met de 

context en de cultuur van het land kennen. Een 
tekst die zich richt op jongeren bevat andere 
uitdrukkingen dan een tekst over computers.” 
Carla heeft er altijd veel plezier in om nieuwe 
uitdrukkingen en stopwoordjes te signaleren. 
Daarin lijkt ze op Paulien Cornelisse: taal is ook 
echt “haar ding”.

Een tekst die door Carla wordt vertaald wordt 
standaard gereviseerd door een collega. Carla 
vertaalt het meest van het Nederlands naar het 
Duits. Het is gebruikelijk dat een vertaler naar 
zijn/haar moedertaal toe vertaalt. Doordat Carla 
hier al zo lang woont kan ze echter ook van het 
Duits naar het Nederlands vertalen. Voor mensen 
die een Franse of Engelse vertaling nodig 
hebben kan ze bemiddelen. Er zijn ook grote 
vertaalbureaus. Carla werkt daar ook wel voor, 
maar heeft dan geen contact met de klant. Ze 
krijgt een tekst aangeleverd en stuurt die ver-
taald terug. ”Dat vind ik het prettige van mijn 
eigen bedrijfje. Je hebt persoonlijk contact met 
de klant, en juist die communicatie maakt het 
werk interessant.” Het werk van Salverda is heel 
gevarieerd. Natuurlijk vertaalt ze officiële 
stukken als koopaktes of contracten en kan ze 
haar diensten aanbieden bij het opstellen van een 
brief in correct Duits. Maar ze kan ook behulp-
zaam zijn bij teksten voor een website van 
bedrijven die zich richten op de Duitse markt. 
Wanneer een bedrijf een site in het Duits heeft 
met veel taalfouten, maakt dat een slechte eerste 
indruk. In Duitsland hecht men over het alge-
meen meer belang aan correct taalgebruik dan in 
Nederland.

Behalve voor een professionele vertaling kunt u 
Carla ook nog inschakelen voor iets waar haar 
beide professies helemaal samen komen: hulp bij 
Duits huiswerk of Duitse examens. U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer 06-46437116 of een 
mail sturen naar: info@salverdavertalingen.nl. 
Haar bedrijf heeft ook een website: www.salverda-
vertalingen.nl
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Zing Mee in Makkum
Zondag 1 april is er weer een ''Zing Mee-avond 
in restaurant ''Waerdsicht'' van Zorgcentrum 
Avondrust. Aan deze avond wordt meegewerkt 
door een samengesteld koor van het Leger des 
Heils en de Chr. Geref. Kerk, beide uit Sneek, 
onder leiding van de heer Koos Dreunhuizen. 
Deze verzorgt ook de orgelbegeleiding voor de 
samenzang van bekende geestelijke liederen uit 
de bundel van Joh.de Heer. De toegang is vrij en 
de aanvang is om 19.30 uur. Ieder is van harte 
welkom! Info: 0515-542126 0f 231618.

Reumafonds bedankt regio
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comité-
leden en bewoners in de regio voor de grote 
inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van 
de collecte. In de landelijke collecteweek van 12 
– t/m 17 maart 2012 is in Makkum – Zurich in 
totaal € 1378,23 euro opgehaald. Hiermee levert 
de regio een landelijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland. We zijn b ij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze missie: Reuma de 
Wereld uit.

Jantje Beton collecte
Makkum - In de week van 5 maart werd er door 
ouders van de peuters collecte gelopen voor 
Jantje Beton, de helft van de opbrengst van deze 
collecte is bestemd voor de peuterspeelzaal. De 
andere helft is voor het nationale jeugdfonds 
‘Jantje Beton’. Dankzij de ouders die met de 
collectebus hebben gelopen in deze week, was 
de opbrengst € 780,40. 
Ieder die een gift heeft gegeven, dank u wel 
namens Jantje Beton, de peuters en het bestuur 
van Peuterspeelzaal It Krobbeguod



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 28 maart
CBS “De Bonkelder” in actie voor Mopuse   Door Judith van Lavieren

Witmarsum – Op CBS “De Bonkelder” werd 
donderdag 22 maart van een actiemiddag gehouden. 
Het project “Eten voor Mopuse en haar familie” 
werd in samenwerking met de ZWO (Zending 
Werelddiakonaat en Ontwikkelingshulp) georga-
niseerd. “Mopuse is een weesmeisje uit Zuid-
Afrika. Haar ouders stierven aan HIV toen zij 
nog erg jong was. Mopuse is zelf ook drager van 
het virus. Zij bleef achter met 5 broertjes en 
zusjes, hun grootmoeder is toen bij hen komen 
wonen. Zij wonen erg armoedig en er is voort-
durend geen of weinig eten. Wij hopen tijdens ons 
project geld in te zamelen zodat Mopuse en haar 
familie voor langere tijd de zekerheid hebben 
van een dagelijkse maaltijd”, schrijft de school 
in de informatiebrief aan de ouders. Leerkrachten 
Peter en Tjeerd vertellen dat een van de ouders 
van de leerlingen over enige tijd naar Afrika gaat. 
Het geld dat ze op “De Bonkelder“ verdienen met 
dit project, neemt zij mee om het persoonlijk te 

overhandigen. Het concrete van de actie spreekt 
de kinderen enorm aan.

Ik bezoek de school ‘s morgens tijdens de voor-
bereidingen. Er staat heel wat op het programma. 
Zo komt er een kleedjesmarkt, ieder kind mag op 
een kleedje spulletjes verkopen die hij/zij over 
heeft. Ook zijn er allerlei spelletjes te doen. Een 
pot knikkers en een konijn staan al klaar voor de 
raadspelletjes . Vanmiddag gaan ze bezig met de 
inrichting van een restaurant en drie meisjes van 
groep 8 staan te wachten tot de jongere kinderen 
weer terug zijn: ze moeten nog oefenen voor een 
dansje. In de tussentijd kan ik deze meisjes mooi 
even interviewen. Het zijn Lisa de Groot en Robin 
en Wendy Gaastra. Ze hebben deze week in de 
pauzes ook al steeds geoefend met de kinderen 
uit groep 1 t/m 6. Er zijn vier groepen waar ze mee 
gaan dansen op muziek van Afrikaanse liedjes. 
De liedjes kent iedereen al heel goed. De muziek-
meester heeft ze met alle klassen geoefend. 
“Maar we moeten direct nog even zorgen dat we 
allemaal gelijk gaan met het dansen”, vertellen 
de meisjes. Ze gaan vanmiddag om het half uur 
optreden in het restaurant. Ook hun kleding zal 
in stijl zijn. “We hebben Afrikaanse jurken en 
sieraden en doeken uit Afrika”. Ze zullen zich 
wel een paar keer moeten verkleden, want ze 
zijn ook actief in de carwash. “Vanmiddag gaan 
het grote hek open en kan iedereen op het plein 
z’n auto laten wassen. Gisteren hebben we al grote 
billboards met pijlen erop gemaakt”, zegt Lisa. 
Het is best druk, zo’n project. Robin gaat ook 
nog spullen op een kleedje verkopen en Lisa en 
Wendy gaan ook nog bedienen in het restaurant. 
“Eigenlijk hadden we overal wel aan mee willen 
doen, maar dat lukt je gewoon niet”

Wanneer ik ze vertel dat de fotograaf van de 
Makkumer belboei ’s middags langs zal komen 
om foto’s van hun project te maken stralen ze. 
Ze hopen dat hij in de auto komt en gebruik gaat 
maken van de carwash. “ Als hij binnen is maken 
wij de auto schoon, hij hoeft niet te wachten.”

Menniste Mienskip Makkum
en de Bouwers

nodigen u/je uit
voor het Paasontbijt

Zondag 1 april (geen grapje) 10.00 uur
Doopsgezinde kerk te Makkum

Opgave: P.v an Dijk Plein 6, 0515 231312

Bootverhuur Piaam
Zoekt een jongen vanaf 16 jaar,
die ons in de zomerperiode kan 

helpen met bootverhuur.

Enige kennis van motors en
de Duitse taal kunnen beheersen,

is een pre.    Tel: 0515-232724
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Zoekt U een
Huishoudelijke hulp

U kunt mij bereiken op
tel. 0515-857620

mob: 0653686688

Samenzang van 
 bekende geestelijke liederen. 

Met medewerking van een 
samengesteld koor 

o.l.v. de heer Koos Dreunhuizen uit Sneek 
zondagavond 1 april 

in restaurant ''Waerdsicht'' 
Kerkeburen 66 , Makkum 

 Aanvang 19.30 uur. 

 Info : tel. 0515-542126/231618

Ondanks de herindeling van gemeenten werd er 
op zondag 11 maart toch nog een echt 
Wûnseradieltoernooi turnen voor jongens en 
meisjes gehouden. De jeugdleden van de gym-
nastiekverenigingen van Parrega, Makkum 
(DES), Witmarsum (V&O) en Arum (Sparta) 
hielden hun jaarlijkse wedstrijd in de sporthal te 
Makkum. Helaas konden de leden van de vereni-
gingen uit Pingjum en Achlum door omstandig-
heden dit jaar niet meedoen, wel waren hun 
besturen betrokken bij de organisatie en jurering. 
In de sporthal te Makkum deden  zo’n 160 turners 
en turnsters mee aan dit sportieve en gezellige 
toernooi dat voor de 11e keer georganiseerd 
werd. In verschillende leeftijdscategorieën 
(vanaf 6 jaar) en in verschillende niveaus werd 
er geturnd in 3 wedstrijdrondes verdeeld over de 
dag. De meiden deden dat op de 4 onderdelen 
vloer, balk, brug en sprong. De jongens turnden 
op de vloer, brug, sprong, ringen en rekstok.  Het 
werd de deskundige juryleden erg moeilijk 
gemaakt; de jongens en meisjes hadden dankzij 
hun bedreven leiders allemaal heel goed geoefend 
tijdens de gym- en turnlessen van hun vereniging. 
De ene flitsende oefening werd gevolgd door de 
andere keurig afgewerkte oefening. En hoewel 
het voor sommigen toch best wel spannend was 
hadden de kinderen er zichtbaar plezier in. Dat 
kwam natuurlijk ook doordat de tribune gevuld 
was met fans. Ondanks het motto: “Meedoen is 
belangrijker dan winnen!” werd er toch flink 
gestreden om de winst. Na afloop van iedere 
ronde volgde er een prijsuitreiking. Omdat alle 
kinderen enorm hun best hadden gedaan was er 
voor iedereen een vaantje als aandenken. Voor 
degenen met de hoogste scores was er een 
medaille. De turner en turnster met de meeste 
punten werden kampioen van Wûnseradiel en 
mochten de wisselbeker in ontvangst nemen. 
Dit jaar waren de wisselbekers voor Berber 
Koornstra (DES) en Hylke de Jong (DES) (zie 
foto). Hieronder de overige medaillewinnaars op 
een rijtje:

Meisjes Recreatie 3, geboortejaar 2001,2002 
en 2003
1e prijs Jokelien Fokkema (V&O)
2e prijs Welmoed Boonstra (Sparta)
3e prijs Margriet v.d. Brug (V&O)
4e prijs Joyce van Eijk (Sparta)

Meisjes Recreatie 3, geboortejaar 2004
1e prijs Renske Slagman (V&O)
2e prijs Judith Bosch (Sparta)
3e prijs Lynette Ypeij (V&O)
4e prijs Saskia Breeuwsma (V&O)

Meisjes Recreatie 3, geboortejaar 2005
1e prijs  Denise de Boer (Sparta)
2e prijs Amarins van Althuis (Sparta)
3e prijs Jellie van Abbema (V&O)

Meisjes Recreatie 1, geboortejaar 2000, 2001 
en 2002
1e prijs Iris de Vries (Sparta)
2e prijs Antsje Feenstra (V&O)

Meisjes Recreatie 1, geboortejaar 2003, 2004 
en 2005
1e prijs  Doutsen Smit (V&O)
2e prijs  Astrid van Hettema (V&O)

Meisjes Recreatie 2, geboortejaar 2001, 2002 
en 2003
1e prijs Maaike Meijning (V&O)
2e prijs  Silke Walstra (Sparta)
3e prijs  Mijke Smit (V&O)
4e prijs Jokelien Faber (Sparta)
5e prijs Froukje Mensonides (V&O)

Meisjes Recreatie 2, geboortejaar 2004 en 2005
1e prijs Silke Bergsma (Sparta)
2e prijs Petra Brouwer (Sparta)
3e prijs  Isa Bennits (DES)
4e prijs Els Meijning (V&O)

Meisjes niveau 12, geboortejaar 2002 en 2003
1e prijs Indy Tuinier (DES)
2e prijs Marrit Ypma (DES)
3e prijs Myrthe Hettinga (V&O)

Meisjes niveau 12, geboortejaar 2000 en 2001
1e prijs Naomi van Stee (Sparta)
2e prijs Danitsja de Vries (V&O)

Meisjes niveau 10, geboortejaar 1998, 2000 en 
2001
1e prijs Anna v.d. Geest (DES)
2e prijs  Jenny Bakker (Sparta)

Meisjes niveau 11, geboortejaar 1999, 2000 en 
2001
1e prijs Jasmijn van Althuis (Sparta)
2e prijs Anja Oostenveld (DES)
3e prijs Esmée van Althuis (Sparta)

Meisjes niveau 11, geboortejaar 2002 en 2003
1e prijs Berber Koornstra (DES)
2e prijs Elske Feenstra (V&O)
3e prijs Femke de Jong (DES)

Meisjes niveau 9
1e prijs Mieke Ypma (V&O)

Meisjes keuze niveau 8 en 7
1e prijs Emmalie Jager (Sparta)
2e prijs Sigrid v.d. Schaar (Sparta)

Jongens niveau 17, geboortejaar 2003 en 2004
1e prijs Jelle Jan Zwaagstra (V&O)
2e prijs Thijs Piersma (V&O)

Jongens niveau 17, geboortejaar 2005 en 2006
1e prijs Honore Bastiaenssens (DES)
2e prijs  Maarten de Witte (DES)

Jongens niveau 16, geboortejaar 2001 en 2003
1e prijs Jelmer Kooyenga (V&O)
2e prijs Colin Baarda (V&O)

Jongens niveau 16, geboortejaar 2004 en 2005
1e prijs Siemon Ulbe Haringa (V&O)
2e prijs Wesley Huisman (DES)

Jongens niveau 15, geboortejaar 2001 en 2002
1e prijs Sander Burger (V&O)
2e prijs Egbert Galema (V&O)

Jongens niveau 14, geboortejaar 2002 en 2003
1e prijs Oane Tjalma (Parrega)

Jongens niveau 10 en 12
1e prijs Hylke de Jong (DES)

Jongens en meisjes turnen op Wûnseradieltoernooi

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Volleybalprogramma

Zaterdag 31 maart 
Nijland 1 - Makkum 1 14:30
Makkum 2 - Blauw Wit '34 2 12:30
Hielpen 2 - Makkum 4 14:30
Steenwijk A1 - Makkum A1 10:30
Heeg B1 - Makkum B1 19:00
SDS B1 - Makkum B1 10:30
Makkum C1 - Oosterlittens C1 10:45
Workum D1 - Makkum D1 9:00
CVVO E3G - Makkum E1 10:10
Sleat E2 - Makkum E2 10:20
Makkum E3 - CVVO E7 9:00
IJVC F1 - Makkum F1 9:00
SDS DA2 - Makkum DA1 12:15

Zaterdag 24 maart 
Makkum 1 - CVVO 1 1 - 1
Oeverzwaluwen 2 - Makkum 2 3 - 1
Makkum 4 - CVVO 5 3 - 0
Gorredijk A1 - Makkum A1 1 - 8
Makkum B1 - Lemmer B1 2 - 0
Franeker SC B4 - Makkum B2 3 - 5
Makkum C1 - JV Bolsward C1 1 - 1
Makkum C2 - Frisia C6 2 - 3
SDS D1 - Makkum D1 0 - 4
OudegaHJSC D2 - Makkum D2 4 - 2
Makkum D3 - Tzum D1 1 - 19
Makkum E1 - CVVO E3G 3 - 4
Makkum E2 - JV Bolsward E4 12 - 1
Mulier E3 - Makkum E3 4 - 2
QVC F1 - Makkum F1 4 - 1
NOK F2G - Makkum F2 3 - 3
Makkum F3 - Lemmer F2 0 - 3
Joure SC MC1 - Makkum MC1 0 - 5

Vrijdag 23 maart
19:00  v/d Heide-DBS MA 1 - Makkum MA 1
20:15  Makkum DS 3 - Molkwar DS 1
20:15  Makkum MB 1 -  Punt Ut MB 1
20:15  Makkum MC 1 - Oeverzwaluwen MC 1
21:30  Makkum HS 1 - Vc Sneek HS 4
21:30  Makkum DS 2 - S.v. de Walde DS 1
21:30  Vc Bolsward DS 8 - Makkum DS 4

Zaterdag 31 maart
16:30  De Roeken/DVC DS 1 - Makkum DS 1

Volleybalheren hebben grote kans op de dubbel

Uitslagen van de Waardruiters

Damnieuws OKK - Makkum wint van Offingawier

Normaal gesproken hoeft u in deze krant geen 
verhaal te verwachten van de volleybalheren van 
Makkum. Dit komt mede omdat de belangstelling 
in herenvolleybal sterk is afgenomen in ons dorp. 
Waar in het verleden meerdere seniorenteams en 
jongensteams in het groen met zwart speelden, is 
er nu nog maar 1 team in de competitie actief. 
Het plezier en fanatisme is er niet minder om! 
Onder de naar “Amerikaans model” (gericht op 
fysiek, positie en techniek verbetering) geïnspi-
reerde trainer Wim Bakker en de immer ont-
spannen coach Hendrik Koekoek staat de ploeg 
met 3 punten voorsprong eerste op de ranglijst. 
Nu zijn er nog 3 wedstrijden te gaan, waarvan 
nog 2 tegen concurrenten voor de titel. Daar zit 
dan ook direct de moeilijkheidsgraad. Tegen alle 
laag geklasseerde clubs werd met 3-0 gewonnen, 
tegen de concurrenten werd iedere keer met 2-1 
verloren. Het team is dan ook zeer gemotiveerd 
om deze topwedstrijden te winnen. 

Daarnaast zijn ze ook nog doorgedrongen tot de 
bekerfinale, waar topteam Workum een lastig, 
maar niet onneembare hindernis is op weg naar 
de dubbel. We willen iedereen uitnodigen om 
ons aan te moedigen tijdens deze wedstrijden: 
we kunnen jullie steun goed gebruiken! 
Daarnaast mogen jongens en mannen zich aan-
melden bij het bestuur om eens mee te komen 
trainen: meer mannelijke spelers zijn welkom bij 
de club! 

30-03: 21.30 uur
Makkum HS 1 (1e pl.) - VC Sneek HS4 (2e pl.)
13-04: 21.15 uur
NOK/BEO HS1 (8e pl.) - Makkum HS1 (1e pl.) 
Gespeeld in Oudemirdum
20-04: 21.30 uur
Makkum HS1 (1e pl.) - VC Bolsward HS2 (4e pl.)
Bekerfinale: 27-04: 21.00 uur
Makkum HS1- SVW HS1 gespeeld in Bolsward

Franeker 17-03 Dressuur Pony's:
In de klasse B-dressuur voor D/E pony's kwam 
Thirza Leinenga met Ostara's Lady aan de start, 
met 182 punten weer een winstpunt erbij.
Simone Dijkstra startte met Lizzy in de klasse 
L1-D/E pony's, zij keerde met 182 punten en een 
2e prijs huiswaarts.

Franeker 24-03 Springen Paarden/Pony's:
's Morgens kwamen de paarden het eerst aan de 
start, Teus Breevelt startte met Precious Lady in 
de klasse M, het eerste parcours foutloos en de 
barrage 1 balk, goed voor een 3e prijs, het 
tweede parcours ook foutloos, en een 2e prijs.
's Middags streden de pony's om de prijzen, in de 
klasse A/B-pony's klasse B startte Yara de Vries 
met Speedy, het eerste parcours foutloos rond, 
met een stijl van 49 en het tweede parcours ook 
foutloos met een stijl van 50, 2x de 1e prijs.
In de klasse BB voor D/E pony's een foutloze 
ronde met een stijl van 46,5 voor Daphne de 

Vries met Fallingasate Dewi en in de klasse B 
ook een foutloze ronde met een stijl van 48.
Hannah Kuiper startte met Mademoiselle in de 
klasse L voor D/E-pony's, ook voor deze combi-
natie 2x een foutloze ronde wat ze 2x de 1e prijs 
opleverde.

Arum 24-03 Dressuur Paarden:
In de klasse M1 startte Hielke Gorter met Max, 
de eerste proef 184 punten en de tweede proef 
185 punten, ook broer Klaas kwam aan de start 
met Max in de klasse M1, de eerste proef 180 en 
de tweede proef 182.

Dronrijp 24-03 Dressuur Paarden:
Ellen Reekers startte met Varna in de klasse L1, 
de eerste proef 189 punten en de tweede proef 
191 punten. In de klasse L2 kwam Pauline 
Wielsma met Ytzen P, de eerste proef 196 en de 
tweede proef 199 punten, goed voor 2x de 1e 
prijs en maar liefst 4 winstpunten!

Dinsdagavond gingen acht dammers van Makkum 
naar Offingawier om er hun laatste competitie-
wedstrijd te spelen. Het was een beetje rumoerig 
in de zaal van het Dorpshuis maar dat werd later 
wat beter en na twee uren spelen stond Makkum 
met 8-2 voor. Er werd nog aan drie borden 
gespeeld en die stonden er niet zo goed voor. 
Offingawier had dus nog de mogelijkheid om 
gelijk te komen en dat leek ook te gebeuren want 
twee partijen gingen er voor Makkum   verloren. 
Maar Sikke Tilstra wist er onder grote belang-
stelling een remise uit halen en zo was hij de 
speler die voor de tweede keer Makkum de over-
winning bezorgde. De uitslag was:
Offinggawier -   Makkum         
H.Andringa -   B.Tilstra 2 - 0
W.Twijnstra      -   S.Tilstra     1 - 1
H.Boschma        -  H.van As       2 - 0
H.Twijnstra        -  G.Mensonides   1 – 1
O.Broersma      -  G.Zijlstra         1 – 1
G.Batteram      -  A.van Schaick  0 – 2

R.de Jager       -  A.Wiersma        0 – 2
W.Boschma      - C.Kooistra         0 – 2
  ------
  7 – 9

Voor de onderlinge competitie werden de in de 
afgelopen weken de volgende wedstrijden gespeeld.
G.Mensonides    - G.Zijlstra              2 – 0
C.E.Kooistra     - A.van Schaick      0 – 2
Joh.Rinia         - I . Werkhoven     1 – 1
B.Tilstra           -  A.Wiersma          2 – 0
G. Zijlstra         - I.Werkhoven        1 – 1
A.Wiersma      -  G.Zijlstra              1 – 1
G.Mensonides    -  C.E.Kooistra         2 – 0
S.Tilstra            -  A.van Schaick       0 – 2
S.Tilstra         - Joh.Rinia                2 – 0
H.van  As      - G.Mensonides      0 – 2
A.Wiersma      -  I.Werkhoven       0 – 2
C.E.Kooistra    -  A. van Schaik      2 – 0
B.Tilstra          -  D.Hoeksema       2 – 0
G.Zijlstra         - I.Werkhoven        2 - 0

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Een kortingspas voor minima, samenwerking 
tussen vrijwilligersorganisaties bevorderen, 
pro-actief voorlichting geven, een snelbalie voor 
aanvragen minimabeleid, geen bewijsstukken 
meer van inkomsten en uitgaven van de cliënt en 
voorbedrukte aanvraagformulieren. Het zijn een 
paar voorbeelden van een moderner minima-
beleid voor de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Om dit te bereiken heeft het college de notitie 
“Op weg naar een moderner minimabeleid” 
vastgesteld. In deze notitie stelt het college zich-
zelf tot doel dat er vooral iets wordt gedaan voor 
kinderen in armoede en voor inwoners met 
(dreigende) schulden. De notitie wordt in april 
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inwoners van de gemeente Súdwest Fryslân met 
een laag inkomen kunnen jaarlijks gebruik 
maken van verschillende minimaregelingen. 
Met een extra ondersteuning wil de gemeente 
Súdwest-Fryslân er voor zorgen dat deze mensen 
mee kunnen doen in de maatschappij. Ze ont-
vangen een bijdrage om bijvoorbeeld te kunnen 
sporten of eens een concert te bezoeken. Ook 
zijn er vergoedingen voor ouderen en gehandi-
capten mogelijk. Deze regelingen blijven in 
2012 mogelijk, maar alleen voor mensen met 
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

Het pakket aan minimaregelingen zal in 2012 in 
hoofdzaak worden gehandhaafd, rekening hou-
dend met de wettelijke normering van 110% van 
de toepasselijke bijstandsnorm. Het gaat om de 
volgende inkomensondersteunende regelingen:
• Bijdrageregeling Minima 
 (sociaal-culturele en sportieve activiteiten)
• Regeling voor chronisch zieken 
 en gehandicapten
• Regeling voor 65-plussers
• Collectieve ziektekostenverzekering
• Langdurigheidstoeslag

Collectieve ziektekostenverzekering
Een uitzondering op de 110% grens is de col-
lectieve ziektekostenverzekering AV Frieso van  
zorgverzekeraar De Friesland. Er is overeen-
gekomen dat de collectieve ziektekostenver-
zekering AV Frieso ook zal blijven gelden voor 
personen met een inkomen boven de 110%. De 
gemeente stelt de grens hiervoor op 125%, gelijk 
aan de inkomensgrens zoals deze gold tot en met 
2011. Voor het overgangsjaar 2012 is tevens 
geregeld dat een ieder die op 31-12-2011 gebruik 
maakte van de AV Frieso, ongeacht de hoogte van 
het inkomen, het gehele jaar in de collectieve 
verzekering kan blijven.

Kinderen
De gemeente zet extra in voor gezinnen met 
kinderen. In een op te stellen verordening 

participatie schoolgaande kinderen zullen de 
initiatieven die de participatie van schoolgaande 
kinderen bevorderen worden benoemd. Met een 
dergelijke verordening wordt meer ingezoomd 
op kinderen die in een achterstandssituatie zitten 
of dreigen te geraken. Zo kan de gemeente vast-
leggen welke ondersteuning in hoofdlijnen kan 
worden geboden. Op initiatief van de Taskforce 
Armoedebestrijding neemt de gemeente Súdwest 
Fryslân deel aan het Provinciaal overleg met de 
stichting Leergeld, stichting Urgente Noden 
(SUN), het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur-
fonds om te komen tot een herstructurering van 
deze stichtingen. 

Kortingspas
Een nieuw instrument voor het bevorderen van 
maatschappelijke participatie kan een kortingspas 
zijn. Enkele gemeenten hebben in verschillende 
varianten een gemeente- of stadspas ingevoerd. 
De inwoner kan met deze pas met korting of 
gratis gebruik maken van sociaal-culturele, 
recreatieve, educatieve en sportieve voorzieningen. 
Om stigmatisering te voorkomen kan een derge-
lijke pas breder worden ingevoerd door de pas 
ook tegen betaling aan te bieden aan andere 
inwoners of toeristen.

Goedkopere energie voor minima
Door collectieve inkoop van energie kan worden 
bespaard op de kosten van energienota’s voor 
particulieren. Er bestaan meerdere alternatieven 
op het gebied van gezamenlijke inkoop. De G4 
zijn in 2011 ook gestart met een project van 
goedkopere energie. Dit verkeert momenteel in 
een eindfase, waarna de gemeenten worden 
geïnformeerd over de bevindingen en mogelijk-
heden. De meerwaarde van dit initiatief is de 
preventie die erachter hangt. Gemeenten werven 
in dit project deelnemers, faciliteren bij het 
incasso en bemiddelen bij betalingsachterstan-
den. Inwoners met een laag inkomen kunnen 
hieraan meedoen en zich verbinden aan voor-
waarden als akkoord gaan met automatische 
incasso en meedoen aan een onderzoek ‘hoe om 
te gaan met energie’. Het is niet efficiënt om dit 
nu als Súdwest-Fryslân zelf op te pakken. Om 
die reden liften we mee met het traject, opgestart 
door de G4. Zodra de uitkomsten van het project 
bekend zijn zal de gemeente overwegen om deel 
te nemen aan deze vorm van dienstverlening. 

Schuldhulpverlening
In 2012 wordt onderzocht wat de meest effectieve 
en efficiënte manier van uitvoering van de Wet 
op de gemeentelijke schuldhulpverlening is. Het 
accent komt hierbij te liggen op preventie. Eind 
2012 ontvangt de gemeenteraad een notitie, 
waarin de plannen voor de komende jaren voor 
een effectief armoedebeleid uiteen worden gezet. 

Moderner Minimabeleid voor Súdwest-Fryslân

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Colofon

1500 euro voor ondernemer 
die jongere in dienst neemt
Sneek - Bedrijven die een jongere in de leeftijd van 
18 tot 27 jaar aannemen, kunnen in de periode van 1 
december 2011 tot en met 2 mei 2012 een jongeren-
voucher krijgen ter waarde van 1.500 euro. Om er-
voor te zorgen dat jongeren niet aan de kant blijven 
staan en de nodige werkervaring opdoen om door 
te stromen op de arbeidsmarkt, komt het Actieplan 
Bestrijding Jeugdwerkloosheid in Friesland met 
deze stimuleringsregeling (mede gefinancierd door 
het Europees Sociaal Fonds). Werkgevers in de 
provincie Fryslân die op zoek zijn naar personeel, 
krijgen vanuit het Actieplan Bestrijding Jeugdwerk-
loosheid een extra stimulans om vooral jongeren 
een kans te geven. De huidige economische situatie 
brengt met zich mee dat met name jongeren moeite 
hebben een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. 
Gebrek aan ervaring is vaak de reden van afwijzing 
bij een sollicitatie.

Voorwaarden
Voorwaarden om voor deze voucher in aanmerking 
te komen zijn onder andere:
- de jongere moet ingeschreven staan bij het 
 Werkplein als werkzoekende;
- de werkgever moet minimaal een halfjaar contract 
 aanbieden;
- de jongere moet met de baan uitkerings-
 onafhankelijk worden;
- de werkgever moet een inwerk- begeleidings
 programma opstellen.
Het bedrag wordt uitbetaald als de jongere twee 
maanden in dienst is geweest. 

Actieplan jeugdwerkloosheid
Het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid is 
door de overheid in 2009 als één van de crisismaat-
regelen in het leven geroepen om een stijging van de 
jeugdwerkloosheid te voorkomen. Hoofdpunten uit 
het Actieplan zijn jongeren langer op school te houden, 
intensiever te begeleiden naar bestaande banen en 
meer leerwerkplaatsen en stages voor jongeren te 
creëren. De uitvoering wordt op regionaal niveau 
gedaan door de gemeenten in samenwerking met 
UWV. Het project wordt mede gefinancierd door 
het Europees Sociaal Fonds. Werkgevers die 
gebruik willen maken van deze regeling kunnen 
contact opnemen met mevrouw M. Sikkenga, 
Projectleider jongerenteam Sneek, 0515 489000.
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Transportfiets heren z.g.a.n. met zwart rek voorop 
€ 150,-   tel. 0515 – 852795
 
Fietszitje G.M.G. voorop i.g.s. € 10,- Kinder-
ledikantje + Kast + Beddengoed i.g.s. € 50,- 
Wipstoel Topmark € 7,50 tel. 0515 – 431239
 
Rotan stoel € 15 Tafeltennistafel met toebehoren 
€ 40 Imperiaal ,incl. skidragers(voor auto zonder 
daklijst, past o.a. op Subaru Legacy) € 20 Metalen 
PC tafel € 10 Buikspiertrainer € 10 Koelbox € 5 
Kinder bureau € 5 tel. 0515-231035, na 18 uur
 
- 7,1 Megapixel - ideaal voor o.a. water-en snowsport 
opnames - onderwateropnames tot 3m - foto en film 
- optische zoom - ontelbaar veel functies en moge-
lijkheden - 1GB Olympus geheugenkaart - USB-
kabel en AV-kabel - Lithium-ion accu + lader met 
een lange gebruiksduur - 3 koordjes - org. Olympus 
Mu-neopreen hoesje, water- en vuilafstotend - uit-
gebreide handleiding en software in org. verpakking 
€ 75,-  T 06-20135944
 
In goede staat verkerend wit judo pak (merk: 
Balans), maat: 120 (5-6 jr.) Vraagprijs € 12,50. 
Tel: 06 207 605 99

Voor verschillende gelegenheden zelfgemaakte 
(wens)kaarten. Neem eens een kijkje op mijn hobby-
site: www.ankes-hobby.nl. Telefoon: 0515-231503

Zeer goede kwaliteit zuiver scheerwol 4-seizoenen-
dekbed, (2 delen met ritsen) maat 200x200, merk 
Eastland. Nieuwprijs 148,50. Vraagprijs 50,—
eventueel met een hoes. Tel. 0515 231495
  

Ik ben opzoek naar een gratis caravan. moet nog 
wel achter een auto kunnen staat maakt verder niet 
uit u kunt me bereiken op het nummer 0681019967 
graag na 15 uur.
 
Mijn kleindochter van 6 maanden woont in 
Amerika. Ze komt in april op bezoek. Feest dus. 
Wie heeft een babybedje voor mij te leen? Tel 
0642108164

Wit knuffeltje gevonden! poesje met roze oortjes 
en oranje snuitje, sms of bel 0615005203

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GEVONDEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Het resultaat van de NL Doet dag.

Waddenzee als Werelderfgoed
Nieuwe uitgave over prachtig Nederlands natuurgebied

Utrecht - Sinds 2009 staat de Duits-Nederlandse 
Waddenzee als natuurgebied op de Werelderf-
goedlijst van UNESCO. Naar aanleiding hiervan 
verschijnt bij Uitgeverij Matrijs in samenwer-
king met het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie het boek Waddenzee – 
Werelderfgoed. Op 12 maart overhandigt Henk 
Bleker, staatssecretaris van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
tijdens een feestelijke bijeenkomst om 15.45 uur 
in Ecomare op Texel de eerste exemplaren van 
het boek aan de burgemeester van Texel Francine 
Giskes, directeur van Ecomare Anton Hurkens 
en Martin Scholten van IMARES.

Werelderfgoedlijst
In Waddenzee – Werelderfgoed, onder redactie 
van Jan Abrahamse (1937),  wordt ingegaan op 
de Werelderfgoedstatus van het Waddenzee-
gebied. Door deze benoeming heeft dit gebied, 
dat niet alleen de Nederlandse Waddenzee 
omvat, maar ook de Duitse nationale parken 
Waddenzee van Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
en Hamburg, wereldwijde bekendheid gekregen. 
Nergens ter wereld is een vergelijkbaar dynamisch 
en uitgestrekt landschap te vinden, dat is ont-
staan onder invloed van eb en vloed. Daarnaast 
zorgen de talrijke bijzondere bewoners en zeld-
zame begroeiing ervoor dat deze omvangrijke 
landstreek enig in haar soort is. De veranderingen 

die de Waddenzee al sinds duizenden jaren en 
nu nog dagelijks ondergaat, het oogstrelende 
landschap met spectaculaire vergezichten en 
wolkenluchten, de miljoenen vogels voor wie de 
Waddenzee een onmisbare tussenstop is en de 
verantwoorde interactie tussen mens en natuur, 
geven dit gebied zijn grote waarde.

Uniek getijdenlandschap
Het boek Waddenzee – Werelderfgoed brengt 
met prachtige illustraties de geschiedenis van de 
het gebied en de unieke kenmerken van de 
Wadden als getijdenlandschap en natuurgebied 
tot leven. Ook de rijke flora en fauna die de 
streek kenmerken, de invloed van de mens op dit 
unieke landschap en de bescherming van het 
Waddenzeegebied worden in deze publicatie 
uitgebreid besproken.

Boekgegevens
Waddenzee – Werelderfgoed onder redactie van 
Jan Abrahamse, met bijdragen van Peter 
Burbridge, Jens Enemark, Harald Marencic, 
Albert Oost, Karsten Reise, Meindert Schroor en 
Wim Wolff, 22 x 28 cm., 256 blz., genaaid 
gebonden met stofomslag, ISBN 978 90 5345 
423 7, rijk geïllustreerd in kleur, € 29,95 (tot 15 
juni, daarna € 34,95). Vanaf 12 maart verkrijg-
baar via de boekhandel of via www.matrijs.com.

eigen fotoeigen foto


