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Bouwbedrijf Gerben Kuperus bv zet de deuren open

Makkum - Op de gevel van de boerderij op de
hoek van de Bleekstraat/Ds. L.Touwenlaan staat
sinds kort een nieuwe naam. Het is bouwbedrijf
Gerben Kuperus BV, onderhoud, renovatie en
restauratie. Het is het bedrijf van voorheen David
Visser Bouwbedrijf. Visser vond dat er wel iets
mocht gebeuren. Hij heeft geen opvolger voor het
bedrijf en toen hij samen met Gerben Kuperus
bij de Fryske Krite toneel aan het spelen was, werd
er wel eens over bouwbedrijven gesproken. Gerben
werkte ook bij een bouwbedrijf en het schijnt
dat de meeste toneelspelers bij de Makkumer
Krite wel iets hebben met de bouw en alles wat
daarbij hoort. Zo heb je als je zit te wachten, of
te pauzeren al snel een onderwerp, waarover
velen mee kunnen praten. Uiteindelijk werd het
gesprek door David en Gerben iets meer privé en
toen het bedrijf waar Gerben werkte als calculator
overgenomen werd, sprak hij de wens uit dat hij
wel iets voor zichzelf wilde gaan ondernemen.
David hoorde dit en ze kwamen tot een goede
oplossing. Gerben nam het bedrijf David Visser
bouwbedrijf over en gaat onder zijn eigen naam
verder. Het personeel is gebleven en de order
portefeuille is goed gevuld. Afgelopen vrijdag
werd de eerste paal voor een boerderij nabij het
Menno Simons monument in Witmarsum de grond
ingebracht.

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Wie is nu Gerben Kuperus, samen met vrouw en
kind woont hij al 10 jaar in Gaast en hij heeft een
gedegen bouwtechnische opleiding. De restauratie
is voor hem geen onbekend terrein. Hij heeft
ruime ervaring opgedaan bij Bouw 75 in Workum.
Verder heeft hij door de hele provincie Friesland
bij verschillend bouwbedrijven gewerkt en met zijn
41 jaar is hij nog jong genoeg op deze nieuwe
uitdaging aan te gaan.
Afgelopen zaterdag was er open huis om afscheid
te nemen van David Visser en kennis te maken
met Gerben Kuperus. Het was een gezellige
drukte zaterdagmiddag ‘yn de boupleats’. Gerben
Kuperus is met zijn 7 man personeel met frisse
moed begonnen het bedrijf voortzetten, wat reeds
jaren een begrip in Makkum is geweest.

Bouwbedrijf Gerben Kuperus bv

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite

onderhoud, renovatie, restauratie
Bleekstraat 44 8754 CL Makkum
Tel. 0515-231555
fax. 0515 - 231535
Mobiel 06- 22310420
E-mail bggkuperus@gmail.com

Rectificatie locatie optreden Amsterdams Kleinkunst Festival
Makkum - In tegenstelling wat vorige week in de Belboei stond treedt vrijdag 6 februari a.s het
Amsterdams Kleinkunst Festival niet op in De Prins maar in de Doopsgezinde kerk in de Bleekstraat.
Het tijdstip is wel het zelfde gebleven 20.00 uur.

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 8 februari
K.C. Het Anker
9.30 uur ds. J. van Olffen, Jeugddienst
R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward

Familieberichten

vrijdag 6 februari
Myn leave Gooi
Wat hienen wy it tegearre moai
Spitigernôch moat ik dy no misse
Dat docht my ôfgryslike sear
Na een gelukkig samenzijn van ruim 15 jaar is
na een jaar van ziek zijn overleden mijn lieve
vriend

Gooitzen Sjoerdsma
* 9 november 1954
Berlikum

1 februari 2009
UMCG Groningen

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, Klipperstraat 11a,
Makkum. tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk O.Y. Hoekstra,
Ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Agenda

Makkum: Franke Hoekstra
De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 5 februari 2009 om 13:30 uur in de
Koepelkerk van Berlikum, waarna de begrafenis
aldaar zal plaatsvinden.

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 tot
16.30 uur soos in het restaurant
Makkum - Doopsgezinde kerk 20.00 uur
Amsterdams kleinkunst festival, try-out van 6 artiesten
die gaan deelnemen aan het Amsterdams Kleinkunst
festival, organisatie NUT-Departement Makkum

zaterdag 7 februari
Makkum - De Túnkeamer 13.00 uur
workshop sjaal vilten, tel. 0515-232269
Easterein - Kafé Bergsma ”Mooi Wark”
Witmarsum - De Gekroonde Roskam 20.00 uur
Surprise Witmarsum speelt ”Dat ha jo goed sketten
Workum - Swing Café September 22.00 uur
feest met Dj Reinier

Een halfuur voorafgaand aan de dienst is er
gelegenheid tot condoleren.

Exposities

Correspondentieadres:
Franke Hoekstra, De Wijting 4, 8754 AG Makkum

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze
schoonzoon, zwager en oom

Gooitzen Sjoerdsma
Franke, wij hebben bewondering voor wat jij
voor je vriend Gooi hebt betekend tijdens zijn
ziekteproces en zullen er altijd voor je zijn.
Makkum: Tjerk en Akke Hoekstra
Workum: Bouke en Ypie Hoekstra
vriendin Joke Bulder
Jan Nathanaël
Arjan Daniël
Sijtske Esther

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

Met het vertrek uit Makkum van Feddy Zantinge
naar Gorredijk willen wij een ieder bedanken,
die goed en lief voor Feddy zijn geweest. In deze
moeilijke afgelopen tijd.
Zijn adres is: Locatie Voltawerk,
Stationsweg 76
8401 DT Gorredijk
Groetjes Feddy en Annie.

Cornwerd: Jan en Iris Hoekstra
Makkum: Grietje Hoekstra en Robbie Kleiterp

Na een ernstige ziekte is overleden onze altijd
opgewekte buurman

Gooitzen Sjoerdsma
Wij wensen zijn partner Frank en verdere familie
heel veel sterkte toe
De buren:
Rudy en Marietje
Piet en Elly
Otto en Titia
Cor en Magda
Peter en Ricky

Henk en Botsje
Tjipke en Hennie
Gerrit en Geertje
Doekele en Lies

Groningen, 1 februari 2009

ons meisje is geboren

Rosa
23 januari 2009, 14.52 uur
zij weegt 3680 gram
Roy Linnebank &
Geertruida Visser
it Ferset 19
8754 LB Makkum
0515 233121
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
Competitie - zaterdag 7 februari
Makkum 2
Makkum 4
CVVO A1
Oosterlittens B1
LSC 1890 C2

- AVC 2
- SDS 4
- Makkum A1
- Makkum B1
- Makkum C1

12.30 uur
14.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
10.45 uur

Sporthal
Sporthal NeVoBo-competitie
zaterdag 7 februari
17.00 uur D1A Makkum DS 2 - Zeus 2K DS

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

KNVB-competitie
dinsdag 10 februari
20.00 uur H Ny Engwier 1 - Cambuur 8

Wist u dat...
- Krite Makkum ”Bûnzjen fan Boppen”
fan Ton Davids spilet.
- Krite Makkum ”Bonzen”
geschreven door Ton Davids speelt.
- Kaarten foar de Krite by Boekhandel Coufreur
te keap binne.
- Kaarten voor de krite bij Boekhandel Coufreur
verkrijgbaar zijn.

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

Gekookte Worst, per pakje..........................5

zegels extra

Appelsientje Sinaasappelsap, literpak...................nu 99

cent

Wilhelmina Pepermunt, zakje 200 gram...............nu 89

cent

Verkade Nizza biskwie, 240 gram................nu voor 99

cent

Red Prince Appels, per kilo...............................................1.29

Aanbiedingen geldig van do. 5/2 t.e.m. wo. 11/2

Rundvleesvoordeel

Dunne Lende
500 gram
Profiteer van 5 t/m 7 februari
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Ribkarbonade
500 gram
Vleeswarenvoordeel

Gebraden Runderrollade +
100 gram Boterhamworst

100 gram

Salade van de week

Russisch Ei Salade
100 gram
Specialiteit van de week

Makkumer Rolletjes
100 gram

00
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50
2,
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Wet geurhinder veehouderij
Witmarsum - Op de publieke tribune in het
gemeentehuis van Witmarsum zaten een aantal
veehouders. Insprekers die de raad nog eens
duidelijk wilden maken dat de wet op de geurhinder veel nadelige gevolgen kan hebben voor
de agrarische sector. Dit alles had geen resultaat.
De wet is opgelegd vanuit Den Haag en het college
van Wûnseradiel heeft geprobeerd om de meeste
knelpunten zo klein mogelijk te houden. Toch
gaat dit niet helemaal lukken. De wet ligt er, aan
de basis eisen moet de gemeente voldoen. Dit
betekent dat de minimale afstand van woningen
van derden op 50 meter komt te liggen aan de
bebouwde kom en 25 meter in het buitengebied.
In 2006/2007 is er een onderzoek geweest naar
de knelpunten van de veehouderijen. Gebleken
is dat 73 agrarische veebedrijven niet kunnen
uitbreiden op grond van de nieuwe wet. Dit

omdat men niet kan voldoen aan de geuremissie
factor. Met het opstellen van de verordening zijn
voor 32 melkvee bedrijven mogelijkheden voor
uitbreiding gevonden. Voor 33 zijn er geen mogelijkheden voor uitbreiding, als vee gehouden wordt
binnen 25 meter in het buitengebied en 50 meter
in de bebouwde kom van woningen van derden.
Voor intensieve veehouderij (schapen, geiten en/of
paarden zijn er 8 bedrijven waar sprake is van
knelpunten. Voor twee bedrijven is absoluut geen
uitbreiding meer mogelijk en voor 6 bedrijven is er
misschien nog een mogelijkheid voor uitbreiding.
Voor enkele agrarische bedrijven is de deur dus
volledig op slot gegaan met inwerking treden van
deze nieuwe wet. Verschillende raadsleden uit
de agrarische sector zagen voor hun collega dan
ook geen enkele mogelijkheid om onder deze
wet uit te komen. Wel werd het advies gegeven
om zo soepel mogelijk met deze wet om te gaan.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75

Aankondigings bord R.K. Kerk

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

Witmarsum - Bij de Rooms Katholieke kerk te
Witmarsum is het houten aankondigings bord dat
aan de muur naast de ingang van de kerk hangt
spoorloos verdwenen. Het houten bord geeft aan
wanneer er een viering is in de kerk. De afmetingen
zijn ca 46x30 cm. Op het bord staat: R.K. Parochie,

H. Nicolaas van Tolentijn viering ZONDAG
09.30 uur koster: Pingjumerstr. 45

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Als iemand weet waar het bord is of heeft
gevonden, graag terug brengen bij de koster,
Pinjumerstr 45.

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

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50

Zangdag voor zangers en luisteraars
Witmarsum - Zomaar een dagje meezingen,
gewoon voor de aardigheid? Dan bent u ook dit
jaar weer welkom op de zangdag, georganiseerd
door de kerken van Witmarsum en Pingjum en
Zurich. Het zullen niet te zware liederen zijn, goed
zingbaar, en de moeite waard om een dag plezier
aan te beleven. De datum is 28 februari. Wie dat
wil is ook op de zondag daarna (1 maart) welkom,
dan krijgen een aantal liederen een plaats in de
kerkdienst. De zangdag zal weer onder leiding
staan van Jannie Kramer. Voor koffie, thee en
lunch wordt gezorgd! En de gezelligheid komt
vanzelf. Je bent dus gewoon een dagje uit in
Witmarsum. Het doel van de zangdag is, dat we
plezier hebben in het zingen van liederen of je
nu ”van de kerk bent” of juist niet. Leeftijd geen

bezwaar. Ook voor de kinderen is er weer een
zangmiddag. Dit jaar is die onder leiding van
Santieni Sytsma. Meld je aan, dan verwachten
we je om half twee! Maar alleen luisteren kan
natuurlijk ook. Vanaf 9.30 uur is er koffie voor
de zangers in de Koepelkerk in Witmarsum en
om 10.00u. beginnen we. Als u niet meezingt,
bent u toch welkom op diezelfde zaterdag 28
februari om 16.00u. in de Koepelkerk om het
resultaat te beluisteren. Bij de uitgang wordt een
bijdrage gevraagd voor de kosten.
Als je van zingen houdt meld je dan vòòr 15
februari aan bij Hieke de Jong, Schoolstraat 16,
tel.531766 (j.dejong@hetnet.nl) of bij Peter Wattèl,
Kerkplein 9, tel. 532237 (ds@peterwattel.nl)

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

Dat ha jo goed sketten...
Witmarsum - Op zaterdag 7 februari aanstaande
voert toneelvereniging Surprise uit Witmarsum
het stuk ”Dat ha jo goed sketten...” op in de grote
zaal van de gekroonde Roskam in Witmarsum.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Ganzen en postbodes kunnen niet ongestoord in
de buurt van kasteel Elrood komen. Eén van de
bewoners heeft het al geruime tijd op hen voorzien. In het kasteel zelf is het ook niet helemaal

veilig voor verschillende bewoners en gasten. Een
fotograaf op de vlucht, twee zware jongens, een
archeologe en de politie maken het Lord Elrood,
lady Elrood en hun familie behoorlijk moeilijk.
Dat ha jo goed sketten... is een stuk vol spanning,
romantiek en vooral humor. Het is van oorsprong
een Engels stuk en in Groot-Brittanië wordt het
al 45 jaar met veel succes uitgevoerd. Nu krijgt ook
Witmarsum de kans van dit stuk te gaan genieten.
Na afloop is er muziek met Sipke de Boer.

Zing Mee
Makkum - ”Samen in de naam van Jezus”. Op
zondagavond 8 februari worden er weer bekende
geestelijke liederen gezongen, in de grote zaal van
Zorgcentrum ”Avondrust”. De zang wordt begeleid

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

AFHAALMENU
voor FEBRUARI
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Koe Lo Kai
z Witte Rijst

op het orgel door de heer Age Couperus. De toegang is vrij, aanvang 19.30 uur. U bent van harte
welkom. Voor meer info: A. Otter, tel. 0515 542126 of D. Tamminga, tel. 0515 - 231618.

2 pers.

€ 12.50

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

Doarps krite makkum spilet bûnzjen fan boppen

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

vrijdag 20 februari, zaterdag 21 februari,
vrijdag 27 februari en zaterdag 28 februari
in "De Prins" te Makkum.

Mooie goudgele Andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Zoete witte pitloze druiven
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85
Mooie rode grapefruits
5 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Heeft u nog genoeg aardappelen in huis?
Eerstelingen, dore’s of bildtstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum - Mathilde fersoarget har mem. Mem
lit har hearre troch it bûnzjen op'e flier. It bûnzet
net allinne op'e flier, mar ek yn'e holle fan Mathilde.
Dêr moat in ein oan komme!! De hûsdokter helpt
har derby, mar oars as at jo fan in hûsdokter
went binne. Der falle deaden, it is wol dúdlik wa
oft dêr ferantwurdlik foar binne. De hûsdokter en
Mathilde skûlje mei-inoar ûnder ien tekken, as
skûlet der noch ien ûnder dy tekken? In spannende
en loftige produksje.

Mathilde verzorgt haar moeder. Moeder maakt
zich kenbaar door het bonzen op de vloer. Het
bonst niet alleen op de vloer, maar ook in Mathilde
haar hoofd. Het moet stoppen!! De huisarts helpt
haar, maar niet op de manier zoals je dat van een
huisarts zou verwachten. Er vallen dode en het is
duidelijk wie er verantwoordelijk voor zijn. De
huisarts en Mathilde spelen onder één hoedje, of
speelt er nog één onder het hoedje? Een spannende
en luchtige productie.

Wie wordt voorleeskampioen 2009 in Wûnseradiel/Workum
Makkum - Op dinsdag 10 februari a.s. om 19.00
uur organiseert bibliotheek Makkum de wedstrijd
om het voorleeskampioenschap 2009 van de regio
Wûnseradiel / Workum. De voorleeskampioenen
van 8 basisscholen uit Arum, Exmorra, Makkum,
Parrega, Schettens en Workum treden in Makkum
voor het voetlicht en lezen een door henzelf
gekozen fragment voor uit een kinderboek.
De kinderen zijn tijdens een voorleeswedstrijd op
school voorleeskampioen geworden en hebben
zich vervolgens aangemeld voor de landelijke
wedstrijd. In totaal doen er in Fryslan dit jaar
157 kampioenen mee. Zij strijden eerst binnen
de kwartfinales van de 6 bibliotheekclusters om
een plekje in de halve finale. Vervolgens strijden
de winnaars om een plek in de provinciale ronde
op dinsdag 14 april in Theater de Koornbeurs in
Franeker. De provinciale winnaar vertegenwoordigt
Fryslân op de landelijke finale op 27 mei a.s. in

Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Maar liefst
80.682 kinderen uit groep 7 en 8 hebben dit jaar
meegedaan met de voorrondes op school voor
De Nationale Voorleeswedstrijd. De Nationale
Voorleeswedstrijd 2009 heeft 2.989 schoolkampioenen opgeleverd, voor hen begint nu de
strijd om een finaleplaats. In Fryslan waren er
3366 deelnemers: 27 jongens en 130 meisjes
werden schoolkampioen. Op plaats één van meest
gelezen boeken staat, evenals vorig jaar, Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens, terwijl
Francine Oomen met Hoe overleef ik mezelf? en
Anke de Vries met Blauwe plekken plaats twee
en drie innemen.
De Nationale Voorleesdag is een initiatief van
Stichting Lezen in samenwerking met de Stichting
CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Deze dag wordt financieel mogelijk
gemaakt door Stichting Lezen.

Gezocht mensen die ons willen helpen
Stichting Aldfaers Erf, een museumroute in
Zuidwest Friesland zoekt mensen die willen
helpen. Voor de vier musea die de Aldfaers Erf
Route telt zijn wij op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die het leuk vinden om met mensen
om te gaan. De musea zijn te vinden in de plaatsen
Piaam: natuurhistorisch vogelmuseum, Exmorra:
grutterswinkel/dorpsschool en schoenmakerswerkplaats, Allingawier: Landgoed Allingastate
en in museumdorp Allingawier de kassa/expositiekerk, boerderij, bakkerij, smederij, schilderswerkplaats, Woord en Beeld kerk, etc.
Er zijn diverse werkzaamheden variërend van het

verkopen van souvenirs en toegangskaarten, het
maken van muziek tot drabbelkoeken bakken in
de bakkerij, schenken van koffie en het rondleiden
van gasten op diverse locaties. Hier tegenover staat
een dag- en kilometer vergoeding. Het seizoen
waar wij mensen voor zoeken loopt van 1 april
tot en met 31 oktober 2009 en de openingstijden
zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Heeft u / heb jij belangstelling, bel of schrijf dan
naar Stichting Aldfaers Erf, Meerweg 4, 8758 LC
Allingawier telefoonnummer 0515-231631 en
meld u/je aan.

Slag om Makkum 2009
Makkum - Ook dit jaar zal er weer de Slag om
Makkum plaatsvinden en wel op zaterdag 6 juni.
De Makkumer roeiwedstrijd zal dit jaar iets eerder
als u van ons gewend bent zijn, maar het belooft
weer een zeer sportieve dag te worden. Op dit

moment is het bestuur achter de schermen druk
bezig om de nodige voorbereidingen te treffen.
Noteert u de datum vast in de agenda zodat ook
dit jaar de roeiers weer op veel enthousiast
publiek uit Makkum en omstreken kan rekenen!
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(eigen foto)

* Op o.b.s. It Iepen Stee in Makkum maakte de groep van juf Elly m.b.v. ouders prachtige vogelhuisjes.
Het was een leerzame en plezierige middag.

Belangstelling voor Paleis Soestdijk?
Makkum - Misschien zou u wel eens Paleis
Soestdijk willen bezichtigen, maar komt het er
maar niet van vanwege ”het regelen van zo’n
reis”. Niet dat wij nu busreizen gaan organiseren,
maar het Feestcomité van Koninginnevereniging
en Buurverenigingen heeft contact gezocht met
Veenstra Reizen, die de dagtocht naar Paleis Soestdijk in haar programma heeft zitten. Wij willen
graag weten, of er een groep belangstelling heeft
voor deze dagtocht. Als groep stappen we in
Makkum in de bus, en doen we mee met Veenstra.

U kunt zich t.e.m aanstaande maandag 9 februari opgeven (mailen; briefje in de bus; bellen) bij:
secr. Mevr. Corrie Koornstra (corriekoornstra@
telfort.nl; Botterstraat 40, tel. 231778); vz Klaas
Groeneveld (klaasgroeneveld@hotmail.com;
Grote Zijlroede 10, tel. 232607). Bij minder dan
20 mensen staat de reisdatum vast, nl. op 23 juni.
Bij een grotere groep moeten we nog een reisdatum
vaststellen. Kosten zijn 50.- euro p.p., en daarvoor krijgt u: busreis; koffie met cake; diner;
entree-kaartje Paleis Soestdijk; rondleiding.

Meespeelvoorstelling voor de jeugd in Het Anker
Makkum - Zaterdagmiddag 14 februari a.s.
organiseert het NUT een kindervoorstelling in
Het Anker te Makkum. Baukje Fennema van
Bureau Ithaka komt met een meespeelvoorstelling
en het woord zegt het al, het is de bedoeling dat
er actief ”meegespeeld” kan en mag worden door
de aanwezige kinderen. De voorstelling heet
”Het Feestnummer” en als eerste komt het verhaal
van een prinsesje aan bod, die op haar verjaardag
een raar avontuur beleeft. De acteus komen al snel
handen te kort en zullen de kinderen vragen om
mee te spelen. Het tweede onderdeel wordt

”op maat gesneden” en gaat in op het ”Feest Van
De Dag”. Onderdeel drie van ”Het Feestnummer”
vraagt wederom een actieve houding van het
publiek. Bij het afscheidsfeest van juf Baukje
nemen de kinderen van haar klas (zoete) wraak.
De kinderen mogen dus zelf lekker meedoen met
de voorstelling, maar je mag natuurlijk ook gewoon
komen kijken, er moet namelijk niks. De voorstelling begint om 14.30 uur tot ong. 15.30 uur
en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De
entree is € 3.50 in Het Anker, Buren 19 Makkum.
Let volgende week op de advertentie!

Oproep
Wij wonen nu bijna 3 jaar in Makkum. Toen wij
hier kwamen wonen is er door diverse mensen
tegen ons gezegd dat wij onze lieve mooie kat
beter binnen konden houden, er waren namelijk
al heel veel katten in het water gevonden. Wij
hebben geprobeerd onze kat binnen te houden
maar dat is niet gelukt. Onze kat was wel altijd in
en om het huis te vinden. Afgelopen woensdag
hebben wij hem in het water van de Botterstraat
gevonden. Dit is gebeurd in de nacht van dinsdag
op woensdag 27 - 28 januari. Het weekende
hiervoor is de kat van onze overburen in het
water gevonden. Op zich kan dit gebeuren, maar
gezien er hier in deze wijk (it Hof) al meer dan

30 katten, op onverklaarbare wijze, zijn verdronken
vinden wij toch en met ons alle mensen die hun
kat hebben verloren dat er meer aan de hand is.
Wij gaan ervan uit dat onze kat niet vrijwillig in
het water is gekomen.
Wij roepen dan ook op om mensen die ook hun
lieve beest zijn verloren door verdrinking contakt
met ons te willen opnemen, zodat wij hier met
zijn allen een einde aan kunnen maken.
U kunt contakt opnemen met:
E.J.Brouwer / C.Brouwer-Boetje
it Hof 20 in Makkum. Tel. 0515 230400
Fax.0515 230224 e-mail: e.j.brouwer@planet.nl

GRATIS PARTY
Leuke avond op vrijdag 6 februari!
19.30- 21.00
U kunt hier vrijblijvend producten proberen.
Gratis huidanalyse en/of vetmeting.
Eventjes heerlijk een avondje eruit!
Iedereen is welkom!
Aanmelden kan via
06 12604211 of 0515 232144
VOL=VOL
Fittybuzz (naast de jumbo)
Lieuwkemastraat 11
Makkum

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick

afwezig van
vr. 13 t/m ma. 23 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
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Wat doe ik verkeerd?
toen elk weekend met verlof naar Makkum. Nou
ja weekend: zaterdagavond weer terug zijn.

(eigen foto)

* Arnold de Boer en zijn omke Willem de Boer

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

Waddixveen - Gistermiddag was het zover. Per
post kregen we de laatste twee uitgaven van de
Makkumer Belboei bij ons in Waddinxveen. Mijn
oude maat Pier de Boer uit Sneek (voorheen
Makkum) had me daar eens op attent gemaakt en
ik moet zeggen er zijn slechtere adviezen geweest
in mijn leven. Elke veertien dagen weer een beetje
op de hoogte komen van het wel en wee in mijn
geboorteplaats. Deze keer was wat speciaal want
ik verwachtte de uitslag van de laatste Wintertrimloop georganiseerd door de voetbalvereniging.
Dezelfde club waar ik in de jaren vijftig nog een
aantal jaren de verdediging van - meestal - het
tweede of derde elftal versterkte. Geen echte
Israels, maar toch wel een verdienstelijk balletje
trappend. Toen ik in 1960 in dienst was bij de
Koninklijke Marine heb ik het bestuur nog eens
zover gekregen te beweren dat ik onmisbaar was
in ons streven naar een kampioenschap. Ik mocht

En inderdaad de uitslag stond in de Belboei van
21 januari. Mijn omkesizzer Arnold stond vermeld
met een tijd 53.56, maar hoe ik ook zocht geen
Willem de Boer. Zelfs geen melkboer. De lijst van
de heren 10 km. hield op bij Steven van Gorssel.
Nou was ik een beetje voorbereid, want vorig
jaar was me ook zoiets gebeurd. Toen kwam er
na een ingezonden brief van mij de verklaring dat
de commissie met uitzondering van de winnaars
alleen de Makkumers of deelnemers uit de omkrieten vermelde. Dit is een beetje kort door de
bocht gezegd, maar daar kwam het zo’n beetje op
neer. Dus winnaar Sjeng Schalken uit Maastricht
wordt wel vermeld, maar Willem de Boer geboren
in Makkum en rond 1950 ooit eens door het gat
van de Leugenbolle gekropen om zijn Makkumer
zijn vast te leggen kan het wel schudden als hij
tiende wordt. Om dit probleem te omzeilen heb
ik dit jaar een beetje gejokt. Dat is niet helemaal
zoals het hoort, maar ja je doet er wat voor om in
de erelijst vermeld te worden. En het heeft gewerkt,
gedeeltelijk dan. Zoals gezegd, Arnold van Feddie
woont in Amsterdam en staat pontificaal in de
uitslag vermeld als nummer 73 met een tijd van
53.56. Zijn omke die twee keer zo oud is helaas
niet. Hoe kom ik Pier de Boer, Siebe de Witte,
Anke de Boer, Rommert van der Meer, Jakob
Hoekstra en Jan Elgersma nu onder ogen met
mijn dikke verhalen. Om van de vrouwen maar
te zwijgen. De volgende vergadering van de
COM (Club Oude Maten) ga ik stilletjes in een
hoekje zitten. Het ga u wel.
Willem Feike de Boer, geboren op 19 april 1940
in Makkum op Kerkstraat 28.
Naschrift: De vermelding stopte bij nr.87 Steven
van Gorssel. Er waren 100 deelnemers op de 10
kilometer, maar bij de laatste 13 was er niemand
uit de lezers regio van de MB, zo was de conclusie
van de medewerker.Dus toch nog iemand over
het hoofd gezien maar ja wat wil als je helemaal
in Waddixveen woont, dan denk je niet dat er
ook nog een echte oud-Makkumer buiten Makkum
woont. Willem de Boer kwam als 98e over de finish
in een tijd van 1.02.20; Maar alsnog van harte
succes gewenst met het behalen van de eindstreep,
(red).

Oprichten loopgroep Makkum
Makkum - In en om Makkum zie ik steeds vaker
mensen die individueel bezig zijn met hardlopen.
Ook wordt er ieder jaar door de voetbalvereniging
VV Makkum een trimloop georganiseerd waaraan zeer veel Makkumers deelnemen. Hardlopen
is en blijft een individuele sport maar toch zijn er
vaak ook velen die het prettig vinden om op een
vast moment in de week (bijvoorbeeld 1x doordeweeks en/of 1x in het weekend) samen erop uit
te trekken. Samen op een ontspannen en verantwoorde manier bezig te zijn met hardlopen
waarbij gezelligheid en sfeer belangrijk zijn maar
zeer zeker ook het behalen van een prestatie op
eigen niveau. In georganiseerd verband is dit in
Makkum echter niet mogelijk.

Ik ben dan ook zeer benieuwd of er beginnende en
gevorderde lopers zijn die geïnteresseerd zijn om
een loopgroep Makkum te starten.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:
Jan-Hindrik Hartman: Tel: 0515-233158
Mail: janenharma@hetnet.nl
Ook mensen die looptrainingen kunnen/willen
verzorgen of op een andere manier willen ondersteunen worden van harte uitgenodigd om te
reageren. Bij voldoende belangstelling zal er een
bijeenkomst worden georganiseerd om verdere
plannen en ideeën tot de oprichting van een loopgroep Makkum te verzamelen en/of toe te lichten.

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 4 februari 2009

Leerlingen Marne College nemen met succes deel
aan ”Green Dream District 2009”
Bolsward - In september 2008 organiseerde Wetsus
(Technologisch Topinstituut Water-technologie
te Leeuwarden) haar jaarlijkse congres. Op de
middag van dit congres werd een nieuw nationaal
tv-programma gelanceerd: Green Dream District.
In dit programma gaat men op zoek naar jongeren
die oplossingen zoeken voor wereldmilieuproblemen. Een aantal leerlingen van het Marne
nam deel aan de try-outs.
In december werd de school gevraagd of er ook
leerlingen waren die mee wilden doen aan het
programma dat zal worden uitgezonden op National
Geographic TV. Na een selectie werden er uiteindelijk 4 groepjes leerlingen uitgenodigd voor
de TV-opnames. Op zaterdag 17 januari waren
het Agnes Foekema, Tecla Hettinga, Welmoed
Konst, Kayleigh Scheepvaart, Anjelica Tolsma
en Ymkje v.d. Zee die het spits af mochten bijten.
Zij hielden een presentatie over ”het Waterfilter”.
Het ontwerp van deze filter is bedoeld om afwaswater in de derde wereld te recyclen. Via een filtersysteem en actieve kool is het water ontdaan van
alle vuil en kan het water opnieuw gebruikt worden
als waswater. Deze opname wordt uitgezonden
op 15 februari.

Op maandag 19 januari werd er met twee klassen
afgereisd naar Hilversum. Er mochten op die dag
maar liefst drie groepjes deelnemen en supporters
waren welkom. In de eerste opname zaten twee
groepjes van het Marne College. Jasper Admiraal
en Idzard Hoekstra waren als eerste aan de beurt.
Hun ontwerp was een ”zelfoplaadbare mobiel
(HybridePhone)”. Hierna kwamen Paulien van
Dorp en Denise Graafsma aan bod. Zij hadden
het idee om geluid op te vangen en deze ”geluidsenergie” om te zetten in elektrische energie.
Deze aflevering wordt uitgezonden op 8 maart.

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

In de laatste opname zaten Hergen Dillema en
Philip Vlug. Zij hadden ”de verdampingspiramide”
bedacht. Deze piramide kan gebruikt worden in
warme landen. In de piramide wordt vuil water
gedaan. Door de warmte verdampt het water. De
ontstane waterdamp condenseert tegen het glas van
de piramide en loopt langs het glas naar beneden.
Hier wordt het opgevangen en kan het opnieuw
worden gebruikt. De jury vond dit idee zodanig
goed dat deze twee jongens zich plaatsten voor
de finale op 22 april, die live wordt uitgezonden.
De uitzending van deze voorronde is 22 februari.
Al met al een mooie prestatie van de leerlingen.

Open Dag Marne College te Bolsward
Bolsward - Woensdag 11 februari a.s. is de Open
Dag van het Marne College in het hoofdgebouw
aan de G. Japicxlaan 23 in Bolsward. Tussen 15.00
en 20.30 uur kunnen leerlingen van de basisschool
en hun familie een kijkje nemen in de school.
Bezoekers kunnen op die manier de sfeer op
school proeven en een beeld krijgen van het
onderwijs op het Marne College: tweetalig vwo,
vwo, havo, vmbo en lwoo. Vanzelfsprekend is er
op deze dag ook veel te horen en te zien van de
leerlingbegeleiding en de verschillende buiten-

lesactiviteiten, zoals reizen, excursies, stages etc.
Sinds 1 augustus 2008 kunnen leerlingen op het
Marne kiezen voor de muziekklas: een reguliere
havo/vwo-klas met veel extra aandacht voor
muziek. Leerlingen uit die klas krijgen extra
muziek in de keuzewerktijd; orkest, muziektheorie
en zang.
Ook is er tijdens de Open Dag veel aandacht
voor het tweetalig vwo en voor de instroom in 3
vmbo en 4 havo. Belangstellenden zijn van harte
welkom op 11 februari!

Geef om Vrijheid
Dat is ook dit jaar het thema weer van de landelijke collecte voor ”Amnesty International”. In de
week van 9 t.e.m. 15 februari kunt u weer een
collectant(e) aan uw deur verwachten. Stel hun

Dorpsstraat 32 - Exmorra
Half vrijstaande woning
4 slaapkamers, opp.385 m2
grote garage 6x11m
€ 119.000,- kk
Inl. 0515-231288 na 18:00 uur

niet teleur, het is helaas nog bitter nodig, gezien
de toestand in de wereld. Er wordt in ieder geval
in Makkum, Witmarsum en Wons gecollecteerd.

Op TV; Deel twee van de Elfstedentocht van 1963
Ze praten er nog steeds over met een verdraaiing
van de stem: 18 januari 1963, de verschrikkelijke
Elfstedentocht. Deze uitzending opent op 6 januari
het tweede deel van de serie documentaires over
de Elfstedentocht bij Omrop Fryslân. Het is het
verhaal van kou, stuifsneeuw, onbegaanbaar ijs.
569 wedstrijdrijders en 9294 toerrijders startten.
Maar 57 wedstrijdrijders en 69 toerrijders zouden
aankomen. Het verhaal van de eerste wedstrijdrijder, Reinier Paping uit Ommen, en de laatste
toerrijder, George Schweigmann, zitten in het verhaal. Maar het is met name dat verhaal van de
eerste drie, die nu allemaal nog leven en vertellen

TE KOOP

over hoe die dag tot hun kwam. Paping zijn voldaanheid, Uitham zijn nuchterheid en Van der
Berg met z’n berusting. Met schitterende beelden,
ook kleurenfilms waren er steeds meer. Je kunt
discussiëren over de zwaarte van de tocht, ook
1929, 1942 en 1947 waren heel zwaar. Maar met
1963 kwam de Elfstedentocht definitief op de
kaart. Het was wat.
Deel 6 Elfstedentocht
Zondag 8 februari om 14.00 uur op Nederland 2
Zondag 8 februari om 18.00 uur bij Omrop Fryslân
Donderdag 12 februari 17.20 uur bij Omrop Fryslân
Zaterdag 14 februari om 12.25 op Nederland 2.

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 8 februari.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618
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Herbalife in een handomdraai!
Voor adviseurs:
* Iedereen is eigen baas bij Herbalife.
* Herbalife-adviseurs werken
waar en wanneer ze willen.
* Iedereen kan zelfstandig ondernemer worden
bij Herbalife want de startinvestering is
uitzonderlijk laag.
* Door grote mate van vrijheid hebben de
adviseurs alle kans om zowel fulltime als
parttime te werken en bij te verdienen naast
baan, studie of gezin.
* Adviseurs zijn zelfstandig ondernemers, maar
worden gesteund door andere adviseurs en
door een groot internationaal bedrijf dat al
bijna 30 jaar bestaat.
* Adviseurs kunnen zich als zelfstandig ondernemer bij Herbalife blijven ontwikkelen met
studie en trainingen.
* Alleen al in Nederland gebruiken tienduizenden
mensen de producten van Herbalife.
* Herbalife is in 70 landen verkrijgbaar en biedt
haar adviseurs hiermee een wereldwijde afzetmarkt. Hierdoor is het voor alle adviseurs

mogelijk om zelfstandig een internationaal
bedrijf te bouwen.
Voor consumenten:
* Adviseurs bieden persoonlijke begeleiding bij
het ontwikkelen en behouden van een fit
lichaam.
* De producten van Herbalife bieden op eenvoudige wijze de voedings- en bouwstoffen
die het lichaam nodig heeft.
* Herbalife-producten kenmerken zich door
hoge kwaliteit.
* Ook internationale sporthelden, zoals de
voetballers van LA Galaxy, de club waar David
Beckham speelt, vertrouwen op Herbalife.
* Herbalife is al bijna 30 jaar een succes en
wereldwijd in 70 landen verkrijgbaar.
Informatie: Fittybuzz,
Lieuwkemastraat 11,
8754 KD MAKKUM
Telefoon: 0515 - 23 21 44
www.fittybuzz.nl

Cursus ‘Stoppen-met-roken, pakje kans’
Bolsward - Op dinsdagavond 3 maart as. van
19.30-21.00 uur is er een cursus ‘Stoppen-metroken, pakje kans’, die bedoeld is voor mensen
die gemotiveerd zijn om te willen stoppen met
roken. De cursus wordt georganiseerd door Thuishotel, GGD Fryslân en Stoppen-met-rokenadviesbureau Diana Beek. U kunt zich opgeven
voor deze cursus t/m 17 februari as. op telefoonnummer (0515) 461 234, tussen 08.30-17.00 uur
of surf naar www.thuishotel.nl. Als u graag wilt
stoppen met roken maar het erg moeilijk vindt om
dit alleen te doen dan kan de cursus ”Stoppenmet-roken, pakje kans” voor u de oplossing zijn.

Voordeel van de cursus is dat er gewerkt wordt
in een groep mensen met hetzelfde probleem
volgens een goed doordacht programma. Je leert
van elkaar, en steunt elkaar in het bereiken van het
gestelde doel: positief denken, leren omgaan met
de rookbehoefte, vergroten van de zelfcontrole,
adviezen voor het behouden van een goed gewicht,
zelfbeloning. Het principe is: ineens stoppen. Er
wordt stap voor stap gewerkt. De cursus bestaat uit
9 bijeenkomsten; 2 daarvan zijn ter voorbereiding
op het stopmoment en in de stopweek zijn er 2
bijeenkomsten. Daarna volgen nog een aantal
bijeenkomsten voor begeleiding na het stoppen.

Burgerlijke stand
december 2008 (rectificatie)
Geboren
Kevin, zv Ids Idzenga
& Hijlkje W. Paauw te Makkum;
Meike Lynn, dv Atso H. de Jong
& Marieke Jansen te Hieslum;
Gijs, dv Eduard B. Mullers
& Fenneke van Hecke te Pingjum;
Rimmer Jan, zv Jan S. Bokma
& Aeltsje A. Couperus te Ferwoude.
Gehuwd
Simon de Boer & Sabina Bruinsma te Makkum;
Overleden
Ingeborg Aertel te Kimswerd, 69 jaar,
ev Rogchert D. Zijlstra;
Afke de Haan te Makkum, 80 jaar,
wv Ynze Rinia;
Cornelia J.A.M. Maas te Arum, 96 jaar,
wv Luitzen Feenstra;
Christina J. Boterman te Witmarsum, 93 jaar,
wv Jan R. Blanksma;
Albertine M. Vink te Witmarsum, 50 jaar,
ev Anne Jonkman;
Klaaske Terluin te Witmarsum, 76 jaar,
ev Pieter Yntema.

Snertpreek ”Jij bent er”
Makkum - Zoals we de laatste jaren gewend
zijn, houden we steeds op een zaterdagmiddag
in februari om 17.00 uur een anders dan anders
dienst in de Vermaning en wel een snertpreek.
Ook dit jaar komt er natuurlijk weer één. Het
thema is ”Jij bent er”.
Even een korte toelichting: Uit het (wereld)
gewoel de stilte in, even tot bezinning komen.
Dit gaan we doen door, muziek, beelden en zingen.
Meer vertellen wij er niet over, bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan, het zal zeker de
moeite waard zijn. Iedereen is van harte welkom.
Medewerking aan deze snertpreek wordt verleen
door ds. Carla Borgers voorganger en jeugdkorps
Hallelujah o.l.v. Nynke Jaarsma. De toegang is
gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van
de onkosten. Na afloop staat de snert klaar met
roggebrood en spek en nog even gezellig bijeen.
Datum zaterdag 14 februari a.s. om 17.00 uur in
de Doopsgezinde kerk in Makkum Bleekstraat
hoek Tuinstraat.
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Volleybaldames Makkum 1 - Vc Sneek DS 4
Sneek - Afgelopen zaterdag moesten wij in
Sneek spelen. Nu we eindelijk een team hebben
met 7 speelster is er wat meer ruimte. Alleen had
Fransiska een cursus en werd Martine helaas ziek.
Gelukkig waren er 3 speelsters van het tweede
bereid om, na hun eigen wedstrijd, ons uit de
brand te helpen en konden we toch aan de wedstrijd beginnen. We begonnen de wedstrijd met
de gedachte: ”we doen ons best en we pakken
wat er te pakken valt”. Als je je bedenkt dat deze
meiden 3x per week 2 1/2 uur getraind worden
voor het eerste van Sneek, weet je dat het een
moeilijke wedstrijd zal worden. We kwamen de
zaal binnen met 5 speelsters, waarop de dames
van Sneek ons wat raar aankeken, maar als snel
kwamen de andere drie dames ook en begreep ook
Sneek dat we een team hadden. We begonnen de
eerste set met de volgende opstelling: Els, Hester,
Eva, Hilde, Ylja en Elly. Op de bank zaten Anke
en Johanna en natuurlijk Bouwen.
Over de eerste set valt niet zoveel te vertellen.
We hebben niet eens een rondje kunnen maken
en verloren deze set met 25-5. Gelukkig voor

ons kwam het meegereisde publiek pas na deze
set en hoefden deze blamage niet aan te zien.
De tweede begonnen we opnieuw. De eerste set
werd vergeten en we gingen er weer vol tegenaan.
Er werd harder gewerkt en we waren er beter bij.
We scoorden veel punten met de service diep achterin waar de verdediging van Sneek problemen mee
had. Deze set was spannen tot aan het einde, waarbij wij het laatste punt pakten. 25-27 voor Makkum.
1-1 in sets, de wedstrijd kan nog alle kanten op.
Helaas voor ons herpakte Sneek zich goed.
De derde en de vierde set hebben we van alles
geprobeerd maar ze zaten er steeds goed bij met
een blok of in de verdediging. De laatste set
begon de vermoeidheid bij Makkum ook toe te
slaan. We verloren beide sets met 25-13.
Dames Makkum staan nog steeds op een 5e
plaats. We moeten de eerste volgende wedstrijd
op 28 februari om 19.00 uur uit tegen de nummer
6 Scharnegoutum. Dit beloofd een spannende
wedstrijd te worden.

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 18 januari organiseerde rijvereniging de Waardruiters een onderlinge wedstrijd voor haar leden. Zowel door jeugdige als
volwassen ruiters en amazones kon en er een
dressuurproef gereden worden en een parcours
worden gesprongen. Tussen de middag was er
voor iedereen heerlijke snert van Maaike van Dijk
in de kantine van thuisbasis Hippisch Centrum
Boeyenkamp. De prijzen werden als volgt verdeeld:
De Bixie dressuur voor pony’s werd gewonnen
door Ilse Koornstra met haar pony Bonnie. In de
klasse B-dressuur pony’s was er een knappe eerste
plaats voor Gerbrig Bosma met pony Silver.
Tweede werd hier Garina Algra met de pony Daisy.
Eline de Boer won met haar pony Amerins Synthia
de klasse L1-dressuur voor pony’s. Winnares van
de klassen L1-, M1- en M2-dressuur was Daphne
de Vries met de pony Speedy.
Bij de dressuur voor de paarden was er in de klasse
B een eerste prijs voor Pauline Wielsma met het
paard Mindert. Susanna Koornstra behaalde in dezelfde klasse een tweede prijs met Wyomi. Lysanne
Wielsma won met haar paard Typhon de klassen

L1-, L2- en M1-dressuur, waarin Nynke de BoerSteigenga een tweede prijs won met Wancy.
Na de middag werd er bij het springen gestreden
om de prijzen. Bij de pony’s ging de winst naar
Daphne de Vries met de pony Lady en werd Iris
Hoekstra met Nacara keurig tweede.
Bij de paarden gingen Herald van der Bles en
zijn paard Livius met de winst naar huis. Deze
combinatie was in een spannende barrage een
fractie sneller dan Susanna Koornstra met Wyomi,
die tweede werd.
Eline de Boer reisde vrijdagavond 16 januari af
naar Harich voor een dressuurwedstrijd voor
pony’s. Zij won daar in de klasse L1-dressuur
een eerste prijs met 186 punten, goed voor een
winstpunt.

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

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

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Fleur-Sophie Bootsma kwam zondag 18 januari
in Franeker in actie met haar pony Mon Ami. In
de klasse B-springen won ze met een foutloos
parcours de vierde prijs en behaalde daarmee 2
winstpunten.

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Zondag 18 januari ging Krista Koomen
met Watou Mon Amie naar Sneek om daar mee
te doen aan een dressuurwedstrijd voor paarden.
Zij kwam uit in de klasse M1 en reed een goede
proef wat 1 winstpunt opleverde met een score
van 191 punten. Anna Goinga kwam uit in de
klasse M2 met Whisper. Zij ging met de 3e prijs
naar huis met 191 punten goed voor 1 winstpunt. Zondag 25 januari ging Corinne Huizinga
met Wise Guy’s Joerie naar Koudum om daar uit
te komen in de klasse L2 dressuur. Zij reed een
winstpunt met 180 punten. Met Mirthe kwam zij
vandaag voor het eerst uit in de klasse L2 en
behaalde meteen een winstpunt met 181 punten.
De pony’s gingen vandaag naar Franeker om

Bel voor een afspraak

Nieuw Nieuw Nieuw
daar een dressuurproef te rijden. Muriël Stienstra
kwam uit in de klasse B met Rozenlaan’s Daisy
en won de 3e prijs met 195 punten goed voor 2
winstpunten. Met Bettenakkers Brenda kwam
zij uit in de klasse L1 en won de 1e prijs met 188
punten 1 winstpunt. Wiënna van Slageren kwam
ook uit in de klasse B met Tootsie zij won de
2e prijs met een nette proef wat 183 punten
opleverde en 1 winstpunt
Annemarie Wietsma met Schelte-Evert ging
zaterdag 31 januari naar Koudum om daar daar
mee te doen aan een dressuurwedstrijd voor friese
paarden. In de 2e proef behaalde won zij de 2e
prijs met 181 punten goed voor 1 winstpunt.

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

Tegen inlevering van deze advertentie
een pedicurekennismaking behandeling
van € 18.50 Voor € 15.00
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Witte Boekenkast z.g.a.n. mt. 171x61x25 cm.
€ 10.-, tel. 0515-579346
Geberit wc doorspoelreservoir kleur crème
i.pr.st. € 10.-; Glazen tochtdeur thermopane
links- en rechtsdraaiend + bevestigings materiaal, past op ieder binnenkozijn 2.05x0/90
€ 50.-, tel. 0515-231940
3-delige kunststof badwand 1.35 br/1.40 h is
echt als nieuw € 15.-; Elektrische onderdeken
60W 150x140 ivm seniorenbed, halve winter
gebruikt € 10.-; Bamboe rolgordijnen 1x 60 br/
1x70 br/1x 1.00 b/1x 1.20 br, alle 4 voor € 10.tel. 0515-232272

TE KOOP

2 Kaarten voor de Huishoudbeurs samen
€ 12.95, tel. 0517-795011
Voetbalschoenen merk Celtics mt. 37 en 39 € 5.per paar; Regenlaarzen merk Dunlop mt. 34,
36 en 38 € 5.- per paar, tel. 0515-231667
Z.g.a.n. Refecta x2 dia en negatief scanner,
makkelijk in gebruik. Geschikt voor Windows
XP / Vista € 65.-, tel. 0517-531923

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Op mooie woonstand
gelegen vrijstaande,
keurig onderhouden
woning.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

Merk
Renault

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

Type
Model
Bouwjr
Megane scenic 2.0 16V Autotmaat
euro 2000 Grijs Met.
05-2001
Opel
Corsa-C
1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005
Suzuki
Jimny
4x4 Cabrio
07-2000
Renault
Megane scenic 1.6 16V LPG G3 Rood Met. 08-2000
Opel
Corsa-C
Y1 7DT Zilver met.
04-2003
Peugeot
204
1100G-43kw Rood Geheel
gerestaureerd
11-1976
Seat
Arosa
1.4 TDI 55kw Geel
05-2001
Opel
Corsa-B
X1 4XE Grijs Met.
03-2000
Citroen
Berlingo
1.9D 600 Groen
01-2001
Volkswagen Golf Variant
1.8 5drs. Bl. Met.
01-1999
Ford
Ka
1.3I Rood
10-1997
Hyundai
Atos 5drs
1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998
Volkswagen Polo
1.4 Blauw Met.
01-1997
Opel
Tigra-A
XI.4XE Grijs Met.
02-1996
Seat
Ibiza
1.9SDI Blauw
06-1998
Fiat
Punto
60 Zwart
07-1998
Volkswagen Vento
1.8 55kw Rood Met.
05-1992
Citroen
Xantia
1.5i 55kw Rood
06-1994
Citroen
AX
1.1 Rood
01-1992

Km/st.

Verk.pr.

102123
76036
60123
151590
109843

8.250.00
7.500.00
6.250.00
6.250.00
6.250.00

94267
116342
57130
110032
120015
66440
60183
184032
106001
267359
159997
215177
148343
212311

6.000.00
5.250.00
4.250.00
4.000.00
3.750.00
2.750.00
2.500.00
2.250.00
2.250.00
2.000.00
1.950.00
1.250.00
1.100.00
950.00

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP

Waterbed, 160x200 cm. met ombouw, hoofdbord en nachtkastjes, wit ziet er mooi uit.
Ook te gebruiken als gewoon bed. t.e.a.b,
tel. 0515-574959

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie

* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Hoge smalle witte badkamerkast met 2 deurtjes
mt. 181x32,5x30 cm. € 7.50, tel. 0515-579346
GRATIS AF TE HALEN

2 Langharige Cavia’s, 3 jaar oud, zonder hok,
tel. 0515-232692

V D BLES TAXICENTRALE
X

AANGEBODEN

X

Nette dame voor hulp i.d. huishouding, schoonmaken van uw boot etc., tel. 06-29024661
VERMIST

Wie heeft onze (ex)kater gezien. Hij is wit
met zwarte vlekken en wordt vermist sinds
maandag 26 januari, tel.0515-231752

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

