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Winnaar fotowedstrijd kan zo op een poster voor Makkum

Makkum - De fotowedstrijd ter gelegenheid
van de tiende verjaardag van WebWorks is een
geweldig succes geworden. “Niet eens zozeer,” zegt
organisator Jacques Hoogenboom, “vanwege het aan-
tal inzendingen, maar vooral door de kwaliteit van
de foto’s en het enthousiasme waarmee duidelijk is
gewerkt. Misschien is het wel de start van een jaar-
lijks terugkerend evenement.” De jury bestond uit
Robert Posthumus, de fotograaf van Friesland Post en
vele andere magazines, Frans van Egmond, journalist
en public relations adviseur, en Ad de Vries, voor-
malig communicatie deskundige van Akzo-Nobel.
“Wij hebben,” zegt Posthumus, “veel moeite gehad
met de selectie, omdat het niveau van de inzendingen
redelijk hoog was. De eerste prijs lag al snel vast, maar
de rest was een klus.” De prijzen zijn beschikbaar
gesteld door het jubilerende WebWorks en de site
makkumfriesland.nl. De energieke ondernemer Marjo
Roosenstein van Zilt Mode steunde het project met
vier cadeaubonnen. En de logementen van In Nije
Dei in Skuzum loofden een weekend uit voor een
speciale inzending.

Die eerste prijs [een cheque van 150 euro] gaat naar
de inzending van Johan Cnossen uit Abcoude. Hij
maakte een prachtige combinatie van zonsondergang
en de dynamiek van een surfer in actie. Het is dé
illustratie van Makkum Strand en zo te gebruiken als
promotieposter. De vlakverdeling is bijna profes-
sioneel. Kortom: een plaat van hoog niveau. De
runner-up foto is gemaakt door Klaas Jan Veslinga
uit Makkum. Hij krijgt een WebWorks-cheque van
100 euro. Opmerkelijk is hier het contrast tussen de
feeërieke dijk met de schapen en de industriële
activiteit op de achtergrond. De bekende kathedraal
zal voor Makkumers het eerst herkenbaar zijn. De
bronzen medaille, gematerialiseerd door een cheque
van 50 euro, zal worden gestuurd naar Jan Koornstra,
Makkum. Het  kleurrijke geheel van de Visserijdagen
is schitterend in beeld gebracht met het traditionele
klompke silen. Het enthousiasme van de kinderen

is zonneklaar en de kabbelende klotsing van het water
aan de rechterzijde zorgt voor een aanscherping
van de kracht van de opname.

De vierde tot en met zevende prijs is een waardebon,
te besteden bij Zilt op de Markt. Hoewel er formeel
voor een volgorde is gekozen, zaten deze inzendingen
bijzonder dicht bij elkaar. De jury koos de inzending
nummer 4 van Wil Werkhoven uit Makkum, van-
wege de associatie met het maritieme verleden van
Makkum. De bruine vloot van ‘de vlecke’ komt
hier uistekend tot uitdrukking, al is het een vloot in
ruste. Voor veel Makkumers is dit misschien het
meest aansprekende beeld van de haven. Friesland
is open land en fotografe Wil Werkhoven heeft dat in
foto 5 geschetst, inclusief imposante wolkenpartij.
Misschien is het een veel gemaakt plaatje, maar de
dijk van de Zuidwaard met zijn vogelpopulatie is zo
herkenbaar en karakteristiek voor Makkum. Deze
inzending van Bert Visser uit Assen, viel de jury op
door de compositie en het oog voor detail, al zal
het toeval hier waarschijnlijk ook een rol hebben
gespeeld. Het is een verrassende combinatie van
het hotel aan de sluis en de stuurhut van een schip
in de sluis. De blokken naast elkaar doen de rest.
Waarschijnlijk geeft het origineel op de site
www.makkumfriesland.nl beter aan waarom de
jury deze foto van Hendrik Ruiter uit Makkum,
heeft gekozen. In het donkere gedeelte is het
publiek in het laatste avondlicht zichtbaar. Voor de
rest is het een klassiek sfeervol plaatje van de
Pieremegoggelvaart op de Visserijdagen, waarvan zó
een ansichtkaart kan worden gemaakt. Een speciale
prijs gaat naar Marja Driessens-Diessel uit Pingjum.
De jury was vooral geïmponeerd door de versteende
werkelijkheid van mensen op de pier en de achter-
grond in de mist. Daarmee wordt de lelijkheid van
het nieuwe gemaskeerd. Makkum is met name
voor de kenner uiterst herkenbaar en voor de niet-
kenner gaat er een mystieke aantrekkingskracht
van uit.

* Een eerste prijs voor johan cnossen uit abcoude voor de inzending van deze foto
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 13 september

K.C. Het Anker
10.00 uur ds. J. van Olffen, Startzondag voor jong en oud

Zaterdag R.K. Kerk  
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal                  

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum      

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward             

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

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 Tandartsenpraktijk De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980   
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” 

tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

Myn ynleave man, soarchsume heit
en grutske pake is der net mear.
Mar yn ús hert sil hy altyd by ús wêze.

Siemon van der Woude
* 13 Maart 1936 † 4 Septimber 2009

Snits Snits

44 jier

Wy sille him sá misse!

Wons: Riekje van der Woude-Kingma

Almere: Anneke en Pascal
Famke en Valentijn

Hungen-: Sjoerd en Nicole
Villingen Jennifer, Julia, Michelle,
(Dld) Nynke en Siemon

Bolsward: Petra
Thomas en Ricardo

Pingjum: Henderika en Pieter
Bas en Rutmer

Correspondentieadres: 
Weersterweg 35, 8747 NR Wons.

Wij nemen op woensdag 9 september afscheid
van myn man, ús heit en pake om 14.00 uur in
de kerk te Wons, waarna de teraardebestelling
zal plaatsvinden in Hartwerd.
Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uur.

Mochten wij iemand zijn vergeten een rouwbrief
te sturen, dan kan deze advertentie als uitnodiging
worden beschouwd.

Nu onze vriendin Riekje haar lieve man en de
kinderen hait, pake Siemon moeten missen, delen
wij met hen als vrienden het gemis

Siemon van der Woude
We staan niet altijd stil bij het woordje “Samen”
Maar het is een groot gemis als “Samen” uit je
leven is.

Feddy Zantinge
Annie Hoekstra

Na een afnemende gezondheid is toch nog
onverwachts overleden onze buurman

Siemon van der Woude
Wij wensen Riekje de kinderen en kleinkindren
veel sterkte toe.

De gezamenlijke buren

Yn plak fan kaarten

Sjoch nei dysels

Werom sjochst nei my?
Omdat ik oars bin as dy?
Omdat ik oars tink as dy?
Omdat ik oars doch as dy?
Mei dat dan net?
Moat ik dan altyd dwaan
Wat een oar docht?
Wat een oar tinkt?
Wat een oar goed fynt?

Dan bin ik mysels net mear,
Mar een oar…..
Sjoch nei dysels.

Tige hastich is der een ein kommen 
oan it libben fan 

Peter Frans Koornstra
berne op 23 july 1943
ferstoarn op 1 septimber 2009

De kremaasje hat op 4 septimber l.l. yn lytse rûnte
plakfûn.

Makkum, september 2009

Onverwacht is van ons heengegaan onze buurman
en kennis

Peter Frans Koornstra
Fam. H. Cuperus
Fam. B. Bijlstra
Fam. W. Koldam
Dhr. M. Konst
H. van der Werf en T. de Witte-de Vries
Fam. E. Lombaard
Fam. M. van der Kooy
Fam. R. de Witte
Fam. T. Schrale
Fam. O. Adema
Mevr. Dijkstra
Fam. A. Poepjes
Mevr. G. Nota-Monsma

Makkum,  1 september 2009

In Memoriam

Cees Attema
9 september 1999  -  9 september 2009 

Het moeten missen bracht verdriet, nog immer.

Het mogen leven in de geest van, toch ook geluk.

Nelly
Rein 
Robert-Jan Attema
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Magere Yoghurt, 1 liter...............................89 cent
Paturain, kuipje 150 gram............................................nu 1.99
Cervelaatworst...................................nu 25 cent korting
Unox Knacks, blikje à 10 stuks....................................nu 1.49

van de Warme Bakker:

Vloerbroodjes.......................................................5+1 gratis

D.E. Aroma Rood Koffie, 250 gram..................................1.79
Vosbanket Aardbei Cakerol...........................................nu 1.15

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 10/9 t.e.m. wo. 16/9
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15 SEPTEMBER 2009
WIJBREN 18 JAAR

Gefeliciteerd
Pake en Beppe

Ooms en Tante’s
Neef en Nichten

Familieberichten

Ja het is echt waar 
deze Ramone 

wordt 13 september 40 jaar!
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . . 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00

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

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

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . . 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

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

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

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

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . . 4.25

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

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . . 4.25

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

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

A F H A A L M E N U
v o o r  S E P T E M B E R

 Babi Pangang
 Droog roergebakken 

Kip-Kerrie
 4 st. Pisang Goreng
 Witte rijst
2 pers.   12.50

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

Activiteiten Zwem4daagse in “Mounewetter” 
brengt  315.- op voor het Ronald Mc Donald Kinderfonds

Witmarsum – Er was een grote belangstelling
voor de 13e zwemvierdaagse in waterpark
“Mounewetter”. Hiervoor hadden zich maar liefst
287 zwemmers opgegeven. Voor de aqualoop, dit
was voor de allerkleinsten, hadden zich 24 deel-
nemertjes aangemeld. De zwemvierdaagse werd
opgeluisterd door drumband “Hallelujah” van
Makkum met een gezellig, muzikaal optreden. Na
het zwemmen smulden de kinderen van lekkere
poffertjes, de opbrengst hiervan bedroeg  70.-.
Tijdens de kindermarkt op dinsdagmiddag konden
de kinderen hun spulletjes tentoonstellen en ver-
kopen en werden ze prachtig geschminkt door
Daphne van der Meulen. Ook deden ze mee aan
een tekenwedstrijd, die onder leiding stond van
kunstschilder Jacob Haitsma. Dinsdagavond deden
de kinderen mee aan aquafun o.l.v. juf Judith.

Op woensdagmiddag maakten de kinderen
straatttekeningen. Na afloop kreeg iedereen wat
lekkers en limonade. Ook was er de hele dag een
survivalbaan op het speelveld, waar gretig
gebruik van werd gemaakt. ’s Avonds konden de
kinderen meedoen met het kindertheater o.l.v.
Dirk en Tine en na afloop van het zwemmen was
er nog een demonstratie reddingzwemmen o.l.v.
juf Sylvana.

Al met al een bijzonder geslaagde en druk-
bezochte zwemvierdaagse, met dank aan alle
vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten.
De totale opbrengst van de activiteiten tijdens de
zwemvierdaagse bedroeg  315.-. Het geld is
inmiddels overgemaakt naar het Ronald Mc
Donald Kinderfonds.

* Volop actie in het zwembad tijdens de zwem4daagse
(eigen foto)

* v.l.n.r. Riemie Smink, Peter Potting en Lies Ketel

Harlingen/Makkum - Met veel plezier hebben

Peter Potting, Riemie Smink en Lies Ketel  uit
Makkum op de markt gestaan tijdens de Visserij-
dagen in Harlingen. Een kraam volgeladen met
gekregen spulletjes om te kunnen verkopen ten
behoeve van de stichting CliniClowns. De inbreng
was overweldigend groot, alle gevers hartelijk
dank! Veel kinderen werden blij gemaakt met
een nieuwe knuffel, een puzzel, of een spelletje.
Ook de leuke kleertjes hadden veel aftrek. Het
eindresultaat van een mooie dag was boven ver-
wachting, met de opbrengst van  800,15.
Dank zij al uw giften zullen veel gehandicapte en
zieke kinderen weer een moment kunnen mee
maken waarop zij even hun situatie kunnen ver-
geten, en je weer de hartveroverende glimlach kunt
zien. Wilt u meer weten over het werk van de
CliniClowns ga dan naar: www.cliniclowns.nl
en wordt donateur!

Achthonderd euro voor Cliniclowns op Visserijdagen in Harlingen
Slogan “aan de slag voor een lach”

(eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij hebben weer nieuwe oogst
appels en peren mee

Mooie Hollandse bloemkool
per stuk voor maar . . . . . . . . . . . 0.75

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor maar  . . . . . . . 1.00

Mooie grote bos bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . 0.90

Zoete Muskaat- of bakjes pitloze druiven
1 pond of bak voor maar  . . . . . . 1.00

Bij besteding van  5.- 
10 grote eieren voor maar  . . . . . 1.00

We hebben weer nieuwe oogst 
aardappelen: bildstar, eerstelingen, dore's

en borgers scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Natalie Postma Home en styling advies voor de inrichting 

Makkum - Regelmatig vinden er verhuizingen
plaats in Makkum en soms betekent dit dat er
nieuwe bewoners van elders in Makkum komen
wonen. Zo ook Natalie Postma met haar gezin.
Vanuit Hardegarijp verhuisden zij naar Makkum.
Natalie heeft een opleiding Kunst en design
gedaan en is nu interieur styliste. In haar vorige
woonplaats had ze al de aandacht op zich gevestigd
en dat hoopt zij ook hier te doen. 

Natalie heeft voor een project inrichter gewerkt
waarvoor zij de styling van recreatieparken en
hotels verzorgde, maar ook styling voor particu-
lieren. In haar portfolio zitten verschillende
voorbeelden en als iemand komt om advies voor
de inrichting, luistert en kijkt zij goed naar de
persoon, die een nieuwe styling wil. Het is niet
zo dat de stijl van Natalie van belang is. De stijl
waarin de klant zich goed en lekker voelt is
belangrijk. Wie heeft nu niet eens dat je denkt,

het is allemaal leuk wat in huis staat maar hele-
maal goed voelt het niet. Natalie probeert dan
om met bestaande middelen de styling zo te
maken dat de bewoner zich er lekker in voelt en
soms is met geringe middelen de rustige sfeer te
creëren die de bewoner graag wil. Tevens geeft
Natalie naast advies ook workshops interieur
styling. 

Er wordt in Makkum behoorlijk vaak verhuist
en met al die nieuwe woningen is het voor de
nieuwe bewoners niet altijd mogelijk om ook
maar een nieuwe inrichting te kopen. Vaak zijn
de bestaande meubels toereikend om een prettige
sfeer in huis te maken. Met enkele nieuwe acces-
soires ziet de inrichting er dan volledig anders
uit. Er kan naar elk budget gewerkt worden. 
Alle informatie is te vinden op:
web.me.com/postmac en tevens is Natalie te
bereiken op tel nr. 06-13993357

(eigen foto)

In 2010 de jeugdsoos in het multi-functionele centrum
Makkum - In het begin van 2010 zal het multi
functionele centrum van Makkum waarschijnlijk
klaar zijn. Dit betekend dat de jeugdsoos van
Makkum zal verhuizen van de Gedempte Putten
naar het nieuwe pand. Omdat er niet voldoende vol-
wassen vrijwilligers meer waren is de jeugdsoos
al enige tijd gesloten. We hopen in het nieuwe pand
weer met frisse moed start te kunnen gaan starten.

Voor de ouders van Makkum is dit een unieke
kans om zich in het gesprek te kunnen mengen
hoe het met de nieuwe jeugdsoos zal gaan. Heeft
U kinderen die u liever nog niet inde kroeg ziet
maar wel een leuke avond gunt. Dan is een
jeugdsoos natuurlijk een ideale gelegenheid daar-
voor. We beginnen met een schone lei en alles
kan gaan zoals Makkum dat graag ziet maar dat
betekend wel dat Makkum zich moet laten horen

en dat het niet alleen bij woorden blijft maar ook
daden. Graag wil ik een opbouwend gesprek
aangaan met de mensen die betrokken zijn bij
de jeugd tot en met 16 jaar. Dit zijn ouders,
oudere jeugd, buurtbewoners of gewoon mensen
die graag zien dat de jeugd een leuke omgeving
krijgen om elkaar te ontmoeten. Daarom zal er
binnenkort een bijeenkomst georganiseerd
worden zodat we met elkaar rond de tafel gaan
zitten om de toekomst van de jeugdsoos in
Makkum te bespreken. Heeft u zelf ook aan-
dachtpunten/vergaderpunten geef deze dan door
dan zullen deze ook zeker besproken worden. 

Stichting open jeugd en Jongerenwerk Makkum
“De Swinx”, Timen Nieuwhuis. 
U kunt mij bereiken op: tel. 06 449 622 89
info@deswinx.nl
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de MMarne 1124  BBolsward  ttel. 00515 –– 5572638

Tapijt 44 mm BBreed 
v.a.  16,- p/strekkende meter

Matrassen  
v.a.  50,-  90 x 200 cm

Bedtextiel - JJersy hhoeslaken
90 x 200  4,25

140 x 200  5,65 (in 15 kleuren)
160/180 x 200  6,85

Ook sstofferen wwij vvoor uu TTapijt eenVinyl LLaminaat

Stofferen vvan ttrap 113 ttree  90,- eexcl.tapijt

NIEUW >>>>Tapijt een mmatrassen<<< RRoeltap

wij hebbe
n Tapijt en

Vinyl en 
Matrassen

 

op voorr
aad

Een woord, een gebaar,een kaart, een groet,
doet je zo goed, wanneer je iemand van wie je
houdt, missen moet.

Voor het medeleven dat wij mochten ondervinden
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
man, onze pap en opa

Germen van Malsen
willen wij u hartelijk bedanken. 
Het heeft ons laten zien dat het leven van
Germen niet alleen voor ons, maar ook voor
anderen betekenis heeft gehad. Dit helpt ons
om te proberen de draad van het leven weer op
te pakken.

In het bijzonder bedanken wij de huisartsen van
Makkum en van De Tsjasker te Witmarsum, voor
de liefdevolle zorg en begeleiding. 

Janny

Rita en Dirk
Marieke
Klaas

Makkum, september 2009

14 September 2006 overleed mijn lieve, zorgzame
onderduikpleegmoeder, Mevrouw 

Hil Lutgendorff-van Scheltinga

weduwe van de Heer Johannes Lutgendorff.

Van October 1943 tot zomer 1945 vond ik bij hen
een liefdevol thuis. Met dank aan de Schepper
herdenk ik hen,

Joseef Vleeschhouwer
Uzielstr. 105, Jerusalem 96431, ISRAEL
Tel. 9722-6415144, Fax 9722-6424068
Email: vleeschh@netvision.net.il 

Familieberichten
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

zoekt per 1 januari 2010 
een gastouder in Makkum.
Voor een meisje van 4 jaar 

en een baby. 
Het betreft een opvang voor wisselende

dagen, max. 3 dagen per week.  
Het rooster is 8 weken van tevoren

bekend.  Heeft u belangstelling?
Bel dan vrijblijvend voor meer 

informatie het gastouderbureau
in Witmarsum. Tel. 0517-533100

De Spinnekop 4 - 8748 BG Witmarsum
info”kinderopvangzwfrl.nl

Geef jezelf een 
CURSUS BRIDGE

cadeau!

Dhr. Siem de Boer, wedstrijdleider van bridgeclub
Makkum organiseert bij voldoende deelname weer
een cursus bridge. De cursus wordt gehouden
in Trebol in Harlingen, start 22 september 2009 en
kost  50,- inclusief 2 leerboeken en materiaal. 

Bridge houdt de hersenen scherp, is een sociaal
gebeuren en is bovenal leuk om te doen. Wilt u
leren bridgen of uw bridgekennis weer wat
opfrissen, bel dan de voorzitter, de heer A. Poog,
telefoon: 0515 231864 of secretariaat 0515
231495. Natuurlijk kunt u zich ook als lid aan-
melden via genoemde telefoonnummers.

Makkum - De Historische Informatie Punten
in de bibliotheken van Balk, Bolsward, IJlst,
Makkum, Sneek en Wommels doen dit jaar ook
mee met Open Monumentendag. De organisatoren
van Open Monumentendag hebben in de HIP-en
tentoonstellingen ingericht, die aansluiten bij de
routes die zij voor 12 september hebben uitgezet.
De bibliotheken stellen de activiteiten van de
Open Monumentendagcomité’s dusdanig op prijs
dat ze besloten hebben op die zaterdag ook of
langer open te zijn. Ze hebben ook alles op alles
gezet om de bibliotheken van IJlst, Makkum en
Wommels sneller dan aanvankelijk was gepland
in te richten met een Historisch Informatie Punt.

Makkum: monumenten langs elfstedenroute
en molens van Wûnseradiel
Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de
Elfstedentocht voor het eerst op de schaats werd
verreden. Daarom besteedt Wûnseradiel tijdens
Open Monumentendag aandacht aan de Elfsteden-
route. Per slot van rekening voert maar liefst 20
kilometer van de route van de Elfstedentocht door
Wûnseradiel! 

Langs de Elfstedenroute zijn op Open Monu-
mentendag verschillende monumenten geopend
voor bezichtiging. Onder andere een aantal oude
herbergen, die in een tijd dat de Friese waterwegen
veel belangrijker waren dan de landwegen, uiter-
aard langs het water stonden. Daarnaast zijn er
langs de route verschillende kerken geopend. En
omdat het op 12 september ook Friese Molendag is,
kunnen in Wûnseradiel meerdere molens worden
bezocht.

Van de route en de monumenten langs het Elf-
stedenwater is een tentoonstelling gemaakt, die in
het Historisch Informatie Punt van de bibliotheek
in Makkum te bekijken is. Ook het HIP in Makkum
is versneld ingericht om deze tentoonstelling
mogelijk te maken en ook het HIP in Makkum is
geopend van 12 september, en wel van 10.00 –
12.00 uur.

Balk: funerair erfgoed
Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân besteedt
op Open Monumentendag speciaal aandacht aan
funerair erfgoed. Het hoogtepunt van wat er in
Gaasterlân-Sleat te bezichtigen is, is het onlangs
gerestaureerde praalgraf van Menno, baron van
Coehoorn in de kerk van Wijckel. Daarnaast zijn
onder andere verschillende kerken, begraafplaatsen
en andere objecten te bezichtigen die te maken
hebben met begraven en begrafenisrituelen.

Een speciale route langs het funerair erfgoed is af
halen bij Informatiecentrum Mar en Klif in
Oudemirdum en bij het Historisch Informatie
Punt in de Balkster bibliotheek. Van wat de
bezoekers die de route volgen, onderweg te zien
krijgen, is een tentoonstelling gemaakt die te
bezichtigen is in het Historisch Informatie Punt
in de bibliotheek van Balk. In verband met deze
tentoonstelling het Balkster HIP op zaterdag 12
september geopend van 10.00 – 12.00 uur.

Bolsward: ontdekkingstocht op oude kaart
Op diverse locaties in Bolsward heeft Stichting

Bolswards Historie ervoor gezorgd dat er tentoon-
stellingen van plattegronden en kaarten te bezoeken
zijn. Deelnemende locaties zijn het stadhuis en
oudheidskamer, het Gysbert Japicx Museum,
het Titus Brandsma Museum, de Broerekerk, de
Martinikerk,de Sint Franciscuskerk, het Elgersma-
huis, het Albada Jelgersma-huis, Monsmastate en
het woonhuis Grootzand 17. In het Historisch
Informatie Punt in de bibliotheek van Bolsward
is een overzichtstentoonstelling gemaakt van alles
wat er in de Hanzestad te zien is. Compleet met een
oude kaart van de stad, waarop een route is uitge-
zet. Het totaal vormt de grondslag voor een verras-
sende ontdekkingstocht door het oude Bolsward.

HIP hele dag open
Dankzij de inzet van vrijwilligers van Bolswards
Historie is de het Historisch Informatie Punt in
de bibliotheek van Bolsward op Open Monu-
mentendag de hele dag open, van 10.00 - 17.00 uur.
Alle tijd dus om op die dag ook bij de bibliotheek
binnen te wippen en de tentoonstelling te bekijken!

IJlst: religieus erfgoed
In de gemeente Wymbritseradiel kunnen lief-
hebbers van monumenten een route langs oude
kerken fietsen. Door hun ligging zijn kerken van
invloed geweest op het ontstaan van wegen in het
omringende gebied en dus op de plattegrond die
vandaag de dag actueel is. Een weerslag van wat
er langs de kerkenroute in Wymbritseradiel aan
religieus erfgoed is te zien is, is samengevat in
een tentoonstelling die in het nieuwe Historisch
Informatiepunt in de IJlster bibliotheek is inge-
richt. De route is onder andere hier verkrijgbaar
en de bibliotheek is speciaal deze dag geopend
van 10.00 – 12.00 uur.

Sneek: opening 
door Henk van der Veer en Harm Rozenberg
In Sneek wordt de Open Monumentendag om
10.00 officieel geopend in het Historisch Informatie
Punt in de bibliotheek. Stadsdichter Henk van
der Veer laat op eigen wijze zijn licht schijnen op
manieren waardoor Sneek noch beter op de kaart
gezet kan worden en stadsgids Harm Rozenberg
bedacht een historische wandeling door de stad.
Daarnaast zijn er traditiegetrouw een aantal
gebouwen open voor bezichtiging. 

De opening is toegankelijk voor iedereen die er
bij wil zijn, maar degenen die bij Ömer Kaya en
Henk van der Veer een cursus Sneekologie
hebben gevolgd worden speciaal uitgenodigd.
Aansluitend kunnen (een beperkt aantal) belang-
stellenden een historische wandeling maken,
onder leiding van stadsgids Harm Rozenberg. De
tocht is uitgezet op een oude vogelvluchtkaart uit
ca. 1650. Hij voert langs gedempte wateren en
nieuwe pleinen, door oude en smalle stegen en
langs verbrede straten. 

Bij de historische wandeling horen een folder
met route (zodat de tocht ook later gelopen
kan worden) en een tentoonstelling, die in het
HIP te bezichtigen is. Daar is de wandeling
natuurlijk ook af te halen. In verband met de
opening gaat het HIP in Sneek eerder open: van
10.00 - 13.00 uur.

Tentoonstellingen Open Monumentendag
in Historische Informatie Punten ZWH
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Agenda
donderdag 10 september
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust 
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 11 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

zaterdag 12 september
Cornwerd – Friese Molendag Cornwerdermolen
geopend van 10.00-16.00 uur

zondag 13 september
Makkum – Tennisbaan Palingtoernooi 
voor beginners, gevorderden en profs, 
met tussendoor vis eten in de kantine 

VV Makkum
zaterdag 12 september

Makkum 1 - Zeerobben 1 14.30 uur
Makkum 2  - Qvc 2 12.30 uur
Oeverzw. 3 - Makkum 3 14.30 uur
Mulier 3      - Makkum 4 12.45 uur

SDS B1      - Makkum B1 10.15 uur
ODV C1        - Makkum C1 9.00 uur
Makkum C2   - Mulier C2 10.30 uur
Tzummarum D1 - Makkum D1 10.15 uur
Makkum D2  - Delfstrahuizen D2 9.00 uur
Makkum D3 - Stormvogels D1 10.15 uur
De Walde D1  - Makkum D4 10.00 uur

Heerenveen E4 - Makkum E1 10.15 uur
Oeverzw. E1 - Makkum E2 10.15 uur
Renado E4   - Makkum E3 9.00 uur
Balk E5       - Makkum E4 9.00 uur
Makkum F1 - Oosterlittens F1 9.15 uur
Makkum F2  - Joure F9        9.00 uur
Makkum F3 - Blauwhuis F2 10.30 uur

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Epke Zonderland verdwaalde in Maïsdoolhof Witmarsum

* Epke Zonderland deelt hantekeningen uit aan de jeugd
(eigen foto)

Witmarsum - Afgelopen zaterdag bezocht Epke
Zonderland, als ambassadeur van de Ronald Mc-
Donald Hoeve, het maïsdoolhof van Witmarsum.
Na het uitdelen van handtekening en de mogelijk-
heid om met Epke op de foto te gaan, was het
zover. Net als de meeste bezoekers van het maïs-
doolhof, verdwaalde ook Epke. Maar gelukkig
kon ook Epke de uitgang van het doolhof vinden. 

Vorig jaar november is er begonnen met het de
hoeve en de eerste steen is gelegd door Epke
Zonderland en Korie Homan (rolstoeltennister,
2e op de Olympische spelen van China). De hoeve
zal op 25 september voor het eerst in gebruik
worden genomen door de rolstoelbasketballers van
Jong Oranje. In het begin van volgend jaar zal de
Ronald McDonald hoeve officieel worden geo-
pend. De Ronald McDonald hoeve is een locatie
waar kinderen met een handicap of kinderen die
frequent therapie moeten volgen, onbezorgd op
vakantie kunnen gaan. Daarnaast is er ook een

groepsaccommodatie aanwezig, zodat groepen
jongeren met een handicap samen kunnen komen. 
Dankzij een aantal sponsoren is het maïsdoolhof
in Witmarsum al vele jaren groot succes. Loon-
bedrijf Westra uit Arum zaait elk jaar kosteloos
het maïs. Vervolgens zorgt Ruwvoerhandel S.A.
de Vries ervoor dat het maïs belangeloos wordt
geoogst. Daarnaast stelt Aardappelhandel S.
Tolsma het land beschikbaar, verzorgt het onder-
houd en doneert de opbrengst van het maïs. 
Het maïsdoolhof bevindt zich aan de Arumer-
weg 78a te Witmarsum (ongeveer 500 meter buiten
Witmarsum, richting Arum) bij Aardappelhandel
S. Tolsma en is elke dag van de week overdag
geopend. De entree bedraagt  0,50 per persoon
en komt volledig ten goede aan de stichting. Het
doolhof zal tot ongeveer eind september geopend
zijn. Dit is echter afhankelijk van wanneer het maïs
geoogst kan worden. Wanneer u niet zeker bent
of het doolhof geopend is, neem dan contact op
met de familie Tolsma S. Tolsma (0517-532133).

Makkum - Bij de visserijdagen van Makkum is
de verkoop van Certificaten voor realisatie van
de Traditionele werf in Makkum, van start
gegaan. Deze activiteit is een onderdeel om de
Traditionele Werf in Makkum te realiseren.
Deze blijvende Certificaten verkoop wordt
gesponsord door Boomsma distilleerderij/wijn-
koperij  uit Leeuwarden. Boomsma zal stichting
WON in deze hele campagne blijven ondersteunen
onder het motto  klein certificaat/ klein flesje,
groot certificaat/grote fles, super groot certificaat
een Vip- behandeling voor 10- 15 personen bij het
museum van Boomsma.

Afgelopen weekend leverde veel belangstelling op
en zijn er een groot aantal certificaten verkocht.
Daarnaast leverde het netwerken een bedrijf op
die ons al het schilderwerk gaat sponsoren. Dus
bij elkaar een groot succes! Zoals gezegd is dit

de start, stichting WON gaat nu naar allerlei
activiteiten en daarnaast zijn op kantoor aan de
Strandwei 1 in Makkum ook de certificaten te koop
met de daarbij horende fles Boomsma bb of
Boomsma Cloosterbitter. De certificaten van
 20,-  50,- en  100,- lopen het snelst, daar-
naast verkoopt stichting WON  de certificaten
van  250,-,  500,- en  1.000,-

U kunt ook via e.mail de certificaten bestellen.
Even naar stichting@hetnet.nl Na het overmaken
van uw bijdrage wordt het certificaat opgestuurd
Alle certificaathouders en particulieren/bedrijven
die stichting WON sponsort komen op de donateur-
lijst. Deze donateurs ontvangen de nieuwsbrief,
die 2 x per jaar uit komt. 
Voor meer informatie; stichting WON
Strandwei 1, 8754 HA Makkum  
tel. 0653503740. e.mail; stichting@hetnet.nl

Certificaten verkoop van start voor traditionele
werf in Makkum
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NUT DEPARTEMENT MAKKUM

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van
de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag
17 september 2009 in de Prins  20.30 uur

Agenda :
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de ledenvergadering 

van 24 september 2008
4. Jaarverslag.
5. Financieel verslag 2008/2009. 

Begroting 2009/2010.
6. Verslag Nut cursus commissie.
7. Verslag Nutcommissie Fondsbeheer.
8. Verslag Kascommissie.
9. Bestuurswisseling:

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Pyt Bosma en Sjirk Wijbenga
Aftredend en herkiesbaar: 
Fenny van der Belt 
het bestuur stelt als kandidaat voor: 
Martin van der Kooij
1 bestuursfunctie is vacant

10. Programma 2009/2010
11. Jubileumjaar 2010/2011
11. Rondvraag.
12. Sluiting. 

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van ‘t Nut Makkum

Workshop “Voedingsadviescentrum Lijf en koken” 
Skuzum - Op 8 oktober start de Workshop
“Vitaal met gezond eten”. Wil je gáán voor een
vitaal lichaam met een goed werkend brein?
Wil je naast gezond eten een gezond gewicht,
maar je weet niet waar je moet beginnen? Dan is
deze workshop voor jou! Gezond eten is makke-
lijker dan je denkt! Tijdens de workshop wordt
ingegaan op de effecten van voeding in het
lichaam en de hersenen. Zodra je inzicht hebt in
wat ‘vulling’of ‘voeding’ is, ben je in staat om zelf
keuzes te maken voor energiegevende voeding.
Je krijgt heel gericht informatie over voeding en
hoe je lichaam daar mee omgaat. Enkele onder-
werpen: wat zijn moemakers, eetritme, gezonde
koolhydraten/ suikers, evenwichtige eten, smaak-
beleving, onrust en eten. Na de cursus ben je in
staat om Energievreters te traceren en voeding te
kiezen die je energie geeft, zodat je via je voeding
dagelijks werkt aan je energiepeil.

Naast een dosis theorie zijn er oefeningen om naar
je persoonlijke situatie te kijken, ook is er na-
genoeg elke les wel iets te ‘proeven’. In de dagen
tussen de lessen kun je kijken hoe je gezond eten
in de praktijk brengt. Een prettige bijkomstigheid
is dat bij volwaardige voeding je lichaam de kans
geeft om vet kwijt te raken, vage kwaaltjes te laten
verdwijnen en dat je snoepgedrag vermindert.
Zet je de natuurlijke eetstijl door, dan word je
opgewekter en de mensen om je heen gaan zien
dat je er zo goed uit ziet.

Ben je bereid om je dagelijkse voeding om te
bouwen naar energiegevende maaltijden? 
De cursus is bedoeld voor personen die:
• een gezond gewicht willen bereiken, zonder 

jojo effect met een vitaal gezond eetpatroon.
• meer energie willen hebben en zich dagelijks 

vitaal willen voelen
• bewust willen eten en energievreters willen 

kennen
• moe zijn en meer energie willen
• mensen die gezonder bezig willen zijn
• mensen die lekker willen eten en weten dat ze 

goed bezig zijn om op lange termijn gezondheid
te behouden

De begeleiding vindt plaats door Cecilia Bosshardt,
gediplomeerd BGN –gewichtsconsulent, stress-
counselor en NVBT therapeut van “lijf en koken.
Specialisme: persoonlijke begeleiding bij burnout/
stress, voeding en vitaliteit 

Het is 8 donderdagochtenden van 9.30 - 11.00 uur
de start is 8 oktober. De meeste zorgverzekeraars
vergoeden in hun pakket de consulten van de
BGN-gewichtsconsulent voor voedingsadviezen,
preventieve cursussen en de consulten van de
beeldende therapie/kooktherapie (NVBT thera-
peut). De consulten worden (gedeeltelijk) vergoed
in de aanvullende pakketten van de volgende
zorgverzekeraars: Agis, Avero Achmea, DVZ,
Groene Land Achmea, Interpolis, PWZ Achmea,
Univé, Zilveren Kruis Achmea en Zorg en
Zekerheid. In uw verzekeringspolis vindt u de
hoogte van de jaarlijkse vergoedingen. Per groep
is minimaal 8 en maximaal 15 personen. De locatie
is Dorpshuis “De Treffer” te Idsegahuizum.

Kom vrij blijvend langs in het consultatie bureau
aan de Bleekstraat te Makkum. Iedere eerste
dinsdag van de maand kennismaking ochtend van
9.15 tot 12.00 uur. Vrijblijvende kennismaking
ochtenden zijn er op 8 september / 6 oktober /
3 november / 8 december Tel: 06-53665564
info@lijfenkoken.nl  www.lijfenkoken.nl

Makkum – Op donderdag 17 september a.s. om
14.00 uur wordt in de bibliotheek van Makkum,
Kerkstraat 14 een workshop “kennismaken met
Word 2007” gegeven. Word 2007 is een onder-
deel van Microsoft Office en heeft een uiterlijke
metamorfose ondergaan. Mensen die met vorige

Wordversies, b.v. Word 2003, hebben gewerkt
of deze cursus hebben gevolgd en nu Word 2007
op hun computer hebben geïnstalleerd, kunnen
in deze workshop kennismaken met Word 2007.
Men kan zich opgeven bij mevrouw Petie Tol,
tel.  0517-531554, e-mail: konigjg@hetnet.nl

Workshop Kennismaken van Word 2007

Witmarsum – Op dit moment zijn er nog te
weinig inzendingen om op 18 en 19 september
a.s. de fototentoonstelling over het onderwerp
“helpende hand” door te kunnen laten gaan. De
voorbereidingscommissie betreurt het, omdat
het weer een mooie kans zou bieden om met de
dorpsgenoten uit Witmarsum, Pingjum en

Zurich naar aanleiding van de foto’s van
gedachten te wisselen en naar elkaars verhalen
te luisteren. Als u wel aan het bedenken bent
gegaan, maar nog niet tot een foto kwam, willen
we u heel hartelijk bedanken voor de moeite
en we hopen een volgende keer weer op uw
creativiteit te kunnen rekenen, ds@peterwattel.nl

Fotowedstrijd met tentoonstelling Witmarsum afgelast

Workum – Op zondag 13 september gaat het
najaar/winter-programma van de Baptisten-
gemeente van start met de “start”-dienst om
9.30 uur, in de Kerk Sud 52. Het thema van deze
dienst is “de Liefde van Christus dringt ons”.
Voorganger is br. D. Tamminga. Er is veel samen-
zang, begeleid met orgel en trompet. Na de dienst

gaat men naar mini-camping “Suderse”, Slinkewei
8 te Workum, waar in gezellige sfeer een spel-
programma wordt aangeboden, compleet met
koffie, thee, soep en broodjes. Voor vervoer
wordt gezorgd. Dit gebeuren duurt tot ongeveer
13.30 uur. Iedereen is van harte welkom, warm
aanbevolen door de Activiteiten Commissie Bethel.

Startzondag “Bethelgemeente” Workum/Makkum
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““OOpp éé NNiijj FFiitt”” 

begint weer op donderdag 
10 september 2009.

Om 9.00 uur in sporthal
“Maggenheim”

Nieuwe leden zijn ook 
van harte welkom, 

kom eens een kijkje nemen!

Info: R.v.d.Woude-Kingma
Tel. 0515 – 231374

Dorpshuis “De Treffer” 
te Skuzum organiseert weer 

klaverjassen op de volgende dagen:

18 september 2009
16 oktober 2009
13 november 2009
11 december 2009

8 januari 2010
5 februari 2010
5 februari 2010
26 maart 2010

Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Friese Molendag ook op de Cornwerdermolen 
Cornwerd - Heeft u altijd al eens een werkende
molen willen bekijken? Dan is dit uw kans! Op
zaterdag 12 september opent de Cornwerder-
molen te Cornwerd haar deuren voor u. Dit jaar
voor de 11e keer. De molen is onlangs opnieuw
van een verflaag voorzien  door schildersbedrijf
Johannes Terpstra uit Makkum. Molens zorgden
er eeuwen lang voor dat we droge voeten hielden,
graan maalden tot meel en bomen zaagden tot

planken en balken. De Cornwerdermolen is
geopend van 10:00-16:00 uur. Op de website:
www.friesemolendagen.nl vindt u een overzicht
van alle deelnemende molens in Friesland.
Tevens staan hier de openingstijden en eventuele
extra activiteiten op. 

De molenaar van de Cornwerdermolen heet u
van harte welkom op zijn molen in Cornwerd!

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel
Witmarsum – De Vrouwen van Nu van de af-
deling Wûnseradiel starten hun nieuwe seizoen
op dinsdagavond 15 september a.s. om 19.45 uur
in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Er staan
weer aantrekkelijke onderwerpen op het winter-
programma, waardoor het de moeite waard is de
bijeenkomsten bij te wonen. O.a. op het nieuwe
programma een lezing over haar ervaringen op
medisch gebied door Trudeke Biermasz, Hotse
Brouwer komt vertellen over zijn ervaringen als

gids in de wildernis van Brits Columbia, er komt
een knipkunstenaar, volksverhalen passeren de
revue, kortom te veel om op te noemen. 

Deze eerste avond zal Piet Herrema met zijn
compagnon vertellen over het Skûtsjesilen met
muzikale ondersteuning van trek- en doedelzak.
Gasten zijn ook dit nieuwe seizoen weer van harte
welkom, om zelf te ervaren dat het lidmaatschap
van Vrouwen van Nu nog best van deze tijd is.

Actief leven met fibromyalgie
Sneek - Op maandag 21 september as. om 14.00
uur start Thuishotel de cursus Actief leven met
fibromyalgie. Deze cursus combineert een op
maat gemaakt bewegingsprogramma met een
theoretisch cursusdeel. Uit onderzoek blijkt dat
de klachten die fibromyalgie met zich meebrengen
sterk verbeteren door het gericht trainen van de
spieren. Dankzij de individuele begeleiding durven
cursisten ook weer te bewegen en beleven er
plezier aan! Tijdens het theoretische deel is er de
nieuwste informatie over fibromyalgie en er is
ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
en tips. Ook worden handvaten aangereikt om

door zelfmanagement op een andere manier met
de ziekte om te gaan. De cursus bestaat uit 24 x
sporten onder leiding van een fysiotherapeut en
het theoretische deel bestaat uit 8 bijeenkomsten
en 2 terugkombijeenkomsten. Fibromyalgie is
een vorm van reuma. Deze chronische ziekte
veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten
en gaat met grote vermoeidheid gepaard.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Omgaan met spanningen
Sneek - Op dinsdag 29 september as. vanaf
19.30 uur start Thuishotel de cursus Omgaan
met spanningen. Deze cursus is voor iedereen bij
wie spanningen leidt tot klachten. Het belang-
rijkste deel van de cursus bestaat uit het aanleren
van oefeningen en technieken om beter om te gaan
met (alledaagse) spanningen. Deze oefeningen
zijn erop gericht om lichamelijk en geestelijk te
kunnen ontspannen, een gebeurtenis die spanning
opwekt goed op te vangen, op een andere manier
naar uzelf en uw omstandigheden te kijken en
anders om te gaan met angst. Tijdens de cursus
wordt ook informatie gegeven over het ontstaan

van spanningen, spanningsklachten en medicijn-
gebruik. Veel voorkomende spanningsklachten
zijn: altijd moe zijn, slecht slapen, hartkloppingen,
concentratiestoornissen, prikkelbaar, te neer ge-
slagen of angstig zijn, hoofdpijn, rugpijn, darm-
klachten, duizeligheid en hyperventilatie. De cursus
bestaat uit 5 bijeenkomsten en eventueel een
vervolg van 5 bijeenkomsten.

Voor meer informatie en opgave kunt u bellen
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Thuishotel start cursusseizoen met vernieuwde website
Of u nu wilt leren slapen, assertiever wilt worden
of meer vriendschappen wilt opbouwen; u vindt
de informatie overzichtelijk op de vernieuwde
website van Thuishotel. Thuishotel is onderdeel
van Thuiszorg Zuidwest Friesland en verzorgt al
jaren dienstverlening aan huis en heeft een zeer
uitgebreid cursusaanbod. De ruim 24 cursussen
geven allen informatie en ervaring om het leven
te veraangenamen. Zo leert u bij de nieuwste
cursus “Geheugentraining” wat normale en wat

abnormale vergeetachtigheid is. En bij de cursus
“Slapen kun je leren” leert u slapen zonder slaap-
medicatie. Bij de vriendschapscursus komt aan
de orde wat vriendschap is en of je die bewust
kunt opbouwen. Leden van Thuishotel ontvangen
korting op de diensten en cursussen. Vanzelf-
sprekend zijn ook niet-leden van harte welkom op
de cursussen. Informatie over het lidmaatschap
is overigens ook te vinden op de vernieuwde
website www.thuishotel.nl
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PSYCHOTHERAPEUTISCHE PRAKTIJK ARUM
FLOATINGFRIESLAND

RELATIETHERAPIE    INDIVIDUELETHERAPIE 
nieuw in Friesland:  Floaten, zie website!

WWW. THERAPEUTDIRECT.NL 
vanradersgroup@kpn-officedsl.nl

www.floatingfriesland.nl
info@floatingfriesland.nl

Baarderbuorren 9, Arum  tel. 0517-641858  of  Gsm. 06 53474759

Burgerlijke stand
augustus 2009

Geboren 
Welmoed Baukje, dv Alle S. Steigenga 
& Maaike Walsma te Exmorra;

Rinske, dv Wytse H. Schukken 
& Doutzen Noordmans te Burgwerd;

Partnerschap 
Tjeerd L. van der Werf & Johanna I. Hoekstra 
te Parrega;

Overleden 
Eleonora Jansen, 99 jaar, wv Willem Postma 
te Makkum;

Ale de Boer,77 jaar,wv Willemke Helfrich 
te Makkum;

Dirk Polman, 78 jaar, ev Johanna Dekker 
te Harlingen;

Harmen Genee, 76 jaar te Makkum.

Rommelmarkt / fancyfair
Arum - De laatste tijd hebben er zich aardig wat
jeugdleden bij de Chr. muziekvereniging
Wubbenus Jacobs uit Arum aangemeld. Deze
jeugdleden hebben uiteraard een muziekinstrument
nodig. En er moeten ook diverse verouderde
instrumenten vervangen worden. Een bugel b.v.
kost al gauw  2.000,00. Om aan extra financiële
middelen te komen organiseert de muziekver-
eniging daarom op 12 september een rommel-
markt/fancyfair. Deze wordt gehouden in It Iepen
Hûs aan de van Camminghaweg 15 van 09.00 -
13.00 uur.

* op www.makkumerbelboei.nl 
de volgende foto`s staan ?

* visserijdagen 2009

* vordering verbouwing Sporthal naar 
Multi Functioneel Centrum

* ondergang van de Prins Willim

* jaarmarkt 2009

* makkum merke 2009 ledenpartij kaatsen

* jubileum 25 jaar Makkumer Belboei

Wist u dat...

* Deze voertuigen waren vorige week zondagmiddag in het centrum van Makkum. Het zijn 5 Messer-
schmitts op een rij. Deze meer dan vijftig jaar oude autootjes tuften er nog lustig op los!
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Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 16 september 
start voor de kabouters
(leeftijd vanaf 5 jaar) 

weer het kaboutervoetbal. 
Er wordt wekelijks getraind 

van 16.30 - 17.15 uur 
op het trainingsveld. 

Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van 

de voetbalvereniging VV Makkum. 
Iedere kabouter is dus van harte welkom.

Als je mee wilt doen, 
graag van te voren wel opgeven 

bij Harmen van der Wal, tel. 0515-232854

Nieuwsflits
Venema 

DHZ en Tweewielers

Nu maandagmorgen 
gesloten

Woensdag 
gehele dag geopend

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Gezocht 

iemand die zaterdags 
en/of zondags 

“De Prins” 
schoon wil maken. 

Uren in overleg.

tel.nr. 231510 of 233214.

* Winnaars kaatsen in de kransen

Pingjum - Op 3, 4, 5, en 6 september stond Pingjum
weer in het teken van de Penjumer Merke.  Donder-
dagavond 3 september waren er verschillende
spelletjes en vanzelfsprekend het bloemschikken
(zie uitslagen). Vrijdag 4 september 2009 werd
voor de kinderen van de peuter- en basisschool een
spelletjesochtend georganiseerd door de Spelletjes
Kommissie Pingjum (SKP). Het dreigde even een
winderige, regenachtige ochtend te worden, maar
gelukkig liet het zonnetje ons niet in de steek. 

De ochtend stond in het thema ‘Typysk Frysk’ en
de kinderen waren vooraf uitgenodigd om verkleed
te komen. De kinderen (en ouders) hadden erg hun
best gedaan, er waren dan ook een flink aantal
mooie kostuums te bewonderen. Zeker de ouderwetse
Friese kostuums vielen in de smaak bij de jury. Bij
de wedstrijd voor kinderen van groep 3 tot en met
8 zijn 3 groepjes in de prijzen gevallen, zijn behaalden
de meeste punten door de 8 spelletjes zo enthousiast
mogelijk uit te voeren:
1e prijs met 99 punten: groepje 6 o.l.v. Thamar
(David, Dylan, Anna, Alie, Rinze Bauke, Esther)
2e prijs met 98 punten: groepje 2 o.l.v. Bianca 
(Lobke, Ruben, Willem, Chantal, Sanne Wytske)
3e prijs met 94 punten: groepje 7 o.l.v. Andrea
(Anna Minke, Arjan, Mirjam, Lonneke, Cornelis,
Marrit)

De prijzen voor de mooiste/leukste/grappigste
en origineelste kostuums waren voor:
Gerben de Witte (Categorie jongens)
Jelmar Gerritsma (Categorie jongens)
Sanne Wytske Gerritsma (Categorie meisjes)
Lieke Odinga (Categorie meisjes)

Vrijdagmiddag werd er voor het eerst in Pingjum
een Straten Zeskamp gehouden met zelfbedachte
spelletjes. Dit bleek een daverend succes te zijn
ondanks de hoosbui aan het einde. 
Uitslagen:
1 Burenlaan- Kamp- Kleine Buren
2 Molenlaan- Alde Haven
3 Buitengebied
4 Pibemalaan- Kerkstraat
5 Grote Buren- Kerkepad
6 L. Scheltesstraat- G. Gratemastraat

Zaterdag 5 september organiseerde Kaatsvereniging
Jan Reitsma de traditionele Merke Ledenpartij met
mooie zilveren lauwertakken als prijzen. Ook nu
waren de weergoden gunstig gezind en kon er lekker
gekaatst worden.

Uitslagen Kaatsen Penjumer Merke:
Heren: A-klasse 
1. Johan Kwast, Gosse Reitsma (k)

en Reinder Huisman
2. Eibert Tigchelaar, Michel Nesse 

en Andre Dijkstra

Heren: B-klasse
1. Sjoerd Atze de Jong (k), Steven Akker

en Henk Nesse
2. Auke Bruinsma, Jouke Visser 

en Wieger Arensman
3. Ebe Brander, Andrys Osinga 

en Silas van der Heijden

Verliezersronde:
1. Rinze Cuperus, Andrea de Jong 

en Murk Jan Postma
2. Igor Kuiper, Theun Folkertsma en Jesper Ykema

Heren: 50+
1. Jappie Tigchelaar (k), Paulus Groenendijk 

en Jentje van der Stap
2. Thijs Houtsma, Sybren Bruinsma 

en Piet Bouwhuysen
3. Jan Faber, Jelte Bruinsma en Rinse Tigchelaar 

Dames: A-klasse
1. Thomaske Reitsma (k), Marieke de Jong 

en Nynke Brandsma
2. Marije Brandsma, Femke Tigchelaar 

en Geertje Hiemstra

Dames: B-klasse
1. Ytsje Reitsma (k),  Lisette Leeuwen 

en Nadia Cornelisse
2. Renate de Backere, Coby de Jong 

en Jolanda Koopmans

Oudste Jeugd:
1. Johannes de Best, Marit Postma en Akke Visser
2. Rinze Bauke Reitsma, Leanne van Balen 

en Simon Oevering

Jongste Jeugd:
1. Arjan Lok en Tjamke de Witte
2. Lonneke Gerritsma en Gosse Pieter Reitsma

Zondag 6 september betraden de Hoofdklasse kaat-
sers de ‘arena’ in Pingjum. Na de PC was er nu de
winst in Pingjum voor het partuur Gert Anne van
der Bos, Folkert van der Wei en Daniel Iseger. Gert
Anne van der Bos werd tot Koning verkozen en
ontving de zilveren tulp. De Merke werd zondag-
avond afgesloten met de feestband Lays.

Uitslagen Spelletjes Penjumer Merke 2009 
Bloemschikken olv Manon van Norren, 
jury: Nico Blom en Paulus Groenendijk
1 Nynke Brandsma
2 Marita v/d Berg
3 Ineke Odinga
4 Nynke Akker
5 Marije Brandsma

Darten
Dames Heren
1 Grietje Tigchelaar 1 André v/d Berg
2 Anna Brandsma 2 Ronald Bartels

Sjoelen
1 Nico Blom
2 Sjoukje Elgersma
3 Nynke Visser

Balgooien
Winnaarsronde Verliezersronde
1 Geartsje Klaver 1 Marie Visser
2 Minke Brander 2 Paulus Groenendijk
3 Ria de Jong 3 Wiepie Bruinsma
4 Jan Sybesma
5 Cobie Groenendijk

Het zonnetje liet Penjumer Merke niet in de steek 

(eigen foto)
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

De vvakantieperiode iis vvoor
velen vvan oons vvoorbij. 

Wilt u toch dat prettige gevoel 
even vasthouden dan is dit u kans!
Verfrissende nieuwe arrangementen

op onze nieuwe internetsite!

www.leliehof.nl

Gezellige slotavond jeugd KV Makkum 
Makkum - Anders als voorgaande jaren werd
het seizoen afgesloten op een maandagavond.
Om half zeven was alle jeugd van beginners tot
schooljeugd met ouders aanwezig. Er werd eerst
een speciale prijs aan het schooljongens partuur
uitgereikt. Jelle Attema, Jesse Rinia en Emiel
Wijma wonnen in juni het NK te Britsum. Een
zeer onverwachte winst wat volgens JB niet
onopgemerkt kon blijven. Drie charmante
jeugdleden overhandigden de jongens hun kado.
De coach Peter Rinia werd bedankt. Daarna ging
het diplomakaatsen van start. Ieder zocht zijn of
haar groepje op. Met bezweet haar en rode wangen
was iedereen om ongeveer 21.00 uur klaar. Eerst
kregen alle beginners hun diploma. Moe maar vol-
daan konden deze toen naar huis. Kees Tjeerdema
reikte de competitieprijzen uit. Daarna werden
de stimuleringsprijzen van de club van 25 uitge-
reikt door S. Rolsma. Dit jaar waren ze voor
Kim Dijkstra, Simen Bootsma en Jesse Rinia.
Ook het JB reikt ieder jaar stimuleringsprijzen
uit deze waren voor Elma v.d Logt, Silke
Bruinsma en Jelle Attema. 

Ook dit jaar konden we niet zonder alle hulp die
we hebben gekregen van de ouders: Bedankt!
Een paar mensen werden naar voren geroepen
voor hun hulp. Tom Otten en Jelle Twijnstra

voor het leggen van de velden iedere maandag
en dinsdag. Ook zonder trainers kan de KV niet
dus werden ook zij bedankt. De trainers Sietse
Lenters, Lennart Adema, Fonny Smink, Marie
Dijkstra, Geertina Nota, Tjitte Folkertsma, Yde-
Klaas Dijkstra, Jan-Ruurd Amels en Sander
Rinia werden bedankt. Ten slot de man die iedere
maandag de competitie in goede banen leid Kees
Tjeerdema werd onder luid applaus door de jeugd
bedankt. Als laatste werden alle diploma’s uit-
gereikt en zit seizoen 2009 er weer op. Zij hopen
iedereen in 2010 weer op “de Seize” te zien!

De uitslag van de competitie 2009:
1. Emiel Wijma 77 pnt
2. Gerda Sieperda 61 pnt
3. Rik v/d Gaast 60 pnt
4. Evelien v/d Land 58 pnt
5. Klaas P. Folkertsma 57 pnt (5x verl)
6. Lisanne Rinia 57 pnt (6x verl)
7. Alwin v/d Weerdt 56 pnt
8. Jouke Vlasbloem 55 pnt (2x verl)
9. Klaas Bosma 55 pnt (4x verl)
10. Tom Algera 55 pnt (5x verl)
11. Christiaan v/d Logt 55 pnt (6x verl)
12. Lars Onrust 55 pnt (7x verl)

Het Jeugdbestuur KV Makkum

EppieOtterPizzaSlotStraatKaatsPartij 2009

* Ook jonge kaatsers in de kransen ‘wie de jeugd
heeft de toekomst’

Wons - Met heerlijk kaatsweer is over twee
avonden (vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus) de
inmiddels traditionele slotpartij in Wons gespeeld.
De Otterbar/Pizzabar te Witmarsum was opnieuw
en inmiddels alweer voor de zesde keer bereid
gevonden om deze slotpartij te sponsoren. In totaal
hebben maar liefst 16 parturen om de prijzen
gestreden. Een ware prestatie voor een dorpje
als Wons!

De deugd begon al op de vrijdagavond met de
eerste omloop. De partijen waren dusdanig
spannend dat zelfs, als gevolg van de intredende
duisternis, een partij gestaakt werd. De rest van
deze partij is op zaterdagavond gespeeld. Op
zaterdagmiddag kwam de jeugd in actie en bij
zowel de jongste categorie (5-7 jaar) als ook de
wat oudere categorie (6-12 jaar) werd fanatiek
en met veel spelvreugde gekaatst. Vele (groot)
ouders bleken zich erg betrokken te voelen bij

de prestaties van hun kroost. Na de jeugd kwam
de deugd weer de straat op om hun partijen verder
af te maken. 

Na het kaatsen, de prijsuitreiking, ook van de
competitie 2009 en een bedankje voor de jeugd-
trainers Rintsje Melchers en Gerard Dijkstra,
werd het kaatsseizoen 2009 feestelijk afgesloten
met salades, saté en natuurlijk een aantal over-
heerlijke pizza’s van de Otterbar te Witmarsum. 

Deugd: Winnaarsronde:
1e Hendrikus Feenstra, Jeltsje Folkertsma

Akke Folkertsma
2e Dooitzen van de Berg, Pyt Hibma

Klaas Folkertsma

Verliezersonde:
1e Yme de Jong, Jan Algra

Eline de Boer
2e Gerard Dijkstra, Knilles Elgersma

Ruurd van Slageren

Jeugd 7-12 jaar:
1e Bouke Jan Feenstra, Abe Jan de Jong
2e Baukje Elgersma, Isabel Dijkstra Griede

Jeugd 5-6 jaar:
1e Belén Dijkstra Griede, Simon de Jong
2e Silke de Boer, Ayolt Yntema

Competitie KV Wons 2009
Deugd:
1e Feike Melchers
2e Jouke Douwe Tilstra

Jeugd:
1e Tjitte Folkertsma

(eigen foto)



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 9 september 2009

TE KKOOP

Oostend 13
WITMARSUM

Karakteristiek 
gerenoveerd 

dorpsboerderijtje 
met voortuin.

Vraagprijs:
 139.000,-- v.o.n.

Colofon

Pompoenen en kalebassen in alle soorten en
maten, Sielansreed 5 Gaast, tel. 0515-542547

Voor wat ontspanning in de winter 24 video
banden van Laurel en Hardy, tel. 0517-531824

Power Max trilplaat en 4 rotan eetkamer stoelen
z.g.a.n., tel. 0515-233208

Roze easy swim zwempakje voor de zwemlessen
in Workum maat m (17-20 kg)  20.-, 
tel. 0515-852485 

Donker eiken kast echt iets moois wegens over-
lijden, tel. 0517-531824

We beginnen weer met een hondencursus! Start
oktober. Info z www.hondencursusmakkum.nl
of bel 0515-231119

Woningruil, u naar Leeuwarden wij naar Makkum,
tel. 06-46310878

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

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

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

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

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 13, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

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

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

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

GEVRAAGD

AANGEBODEN



Straatstenen voor sierlijk, gedegen straat-
werk. De stenen zijn kruisvormig oppervlak
ca. 12 m2, tel. 0515-335855

Groene regenwaterton, tel. 0515-232368

Trommelsteentjes 10x10 ongeveer 8m2
Ferwoude, tel. 06-30893948

Ervaren jachtschilder voor klussen aan onze
boot, tel 06-73491386

Wie heeft de Grote Bosatlas 52e editie en wil
hem aan ons verkopen? Bel dan, tel. 0515-
231503
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Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

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.

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

VDBLES TAXICENTRALE



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

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


