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

Makkum - Woensdagavond 24 februari jongstleden was het eindelijk zover. De prijs die was
gewonnen tijdens de Krystwilledei van december
2009 kon in ontvangst genomen worden. De Loopgroep Makkum mocht bij Hennie fan Richt snert
eten en chocolademelk met slagroom drinken.
Zo’n 25 leden van de ploeg hadden zich in Hennie
fan Richt verzameld en na een korte toespraak
van Els Lowe van de Ondernemersvereniging
van Makkum (OVM) kon men overgaan tot het
bedanken van de twee coaches van de Loopgroep, Jan-Hindrik Hartman en Jan Goemaat.
Zij verzorgen drie keer per week de looptrainingen
van de Loopgroep en dit al een jaar lang. En dat
was wel eens een bedankje waard! Zij hebben
als dank een mooi wit poloshirt gekregen waarop
een medaille met het logo van de Loopgroep is
afgedrukt en het woord ‘supercoach’. Toch benadrukten de trainers dat zij de Loopgroep zelf

ook hard nodig hebben en zij het heel leuk vinden
om te doen. Toen kon het snerteten beginnen.
Hennie had gezorgd voor een enorme pan met
ouderwetse snert. De kop van het varken zat er
nog net niet in, maar de verdere authentieke
ingrediënten waren te zien en te proeven.
Heerlijk! En als toetje was er de chocomelk met
slagroom. Nadat iedereen vol zat kon de leuke
avond beginnen. Iedereen heeft zich opperbest
vermaakt en de sfeer was erg goed. Men kan als
Loopgroep terugkijken op een hele gezellige
avond, dankzij de ontzettend leuke prijs, waar
men de Onder-nemersvereniging van Makkum
nogmaals hartelijk voor willen bedanken!
Mocht je eens willen meetrainen met de Loopgroep, dan ben je van harte welkom. Neem dan
contact op met Jan-Hindrik Hartman, telefoon
0515-233158 of mail naar janenharma@hetnet.nl

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 6 maart wordt weer het oud papier opgehaald door de leden van muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 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.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 7 maart
K.C. Het Anker
9.30 uur pastor G. Visser
19.00 uur Plusdienst

Familieberichten
Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is ferstoarn
ús altyd warbere âld buorfrou

Klaaske van Kalsbeek-de Boer

R.K. Kerk 9.30 uur Vastenviering in Workum
Doopsgezinde kerk
19.00 uur Oecumene Versperviering in de 40 dagentijd
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum + HA
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur ds. G.G. Hoekema

Wy binne tankber foar wat sy foar ús betsjutten
hat en winskje de famylje in soad sterkte ta.
Jochum en Griet Hoekstra
en bern
Gaast, 26 febrewaris 2010

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur het
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk S. van Houten,
Reinier Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen –
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Tige hommels is ferstoarn
ús lid en âld-bestjoerslid

Sietze de Jong
Wy winskje de famylje in protte sterkte.
Bestjoer Kaatsvereniging Exmorra

Graag willen wij iedereen bedanken voor
het meeleven in de vorm van kaarten,
bloemen en andere attenties tijdens de
ziekenhuis periode van Wiepie en de
weken na zijn thuiskomst.
Het gaat inmiddels weer goed met hem.
Hartelijke groeten van,
Wiepie en Sjoukje v.d.Weerdt
Makkum, maart 2010

Tankber en tige wiis binne wy
mei de berte fan ús famke

Doutsen Nynke
Berne op 26 februari 2010
3190 gram - 48 cm

Pyter Genee & Klaske van Dijk-Genee
De Zalm 27
8754 AX Makkum
0515-856279
Wy réste tusken 12.00 en 16.00 oere.

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

Makkum – Doopsgezinde kerk 19.00-22.00 uur
NUT organiseert Kinderschminken, docent
Durkje Hoeksema
Makkum - K.C. “Het Anker” 9.30 uur
vrouwenochtend met als thema “Leugens waarin
vrouwen geloven” spreekster Diny Adema

vrijdag 5 maart
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

Makkum – Café/Restaurant De Zwaan 14.00 uur
Schutjassen Kampioenschap van Makkum,
opgave De Zwaan, tel. 0515-232471 of Ruda
Bergsma, tel. 0515-232162
Exmorra – Klankconcert in Centrum Wilgenhoeve om 17.00 uur. Opgave: van tevoren opgeven
i.v.m. de beperkte ruimte, tel. 0515-575169

maandag 8 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
de Waagdansers in het restaurant, entree  2.incl. consumpties

dinsdag 9 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

woensdag 10 maart
Makkum - Bibliotheek 16.00 uur
voorlezen uit “De kleine kangoeroe”.
Een verhaal voor de kleuters
Witmarsum – Aylvastate verkoping goederen
van de handwerkclub, van 14.00 tot 17.00 uur
o.a. met draaiend rad

Uit eigen regio
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl
Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met
zilver te werken. Het is voor iedereen die een
dag creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad
wil maken. De e.v. dag is zaterdag 27 maart
2010 (of in overleg), tel. 0517-579602
www.edelsmederij-elske.nl

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

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

donderdag 4 maart

zondag 7 maart

Weekenddiensten Wûnseradiel

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

Agenda

Most jewellery are silver and gold
This snowangel is gonna be
on March 9th 30 years old

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 6 maart wordt weer het oud
papier opgehaald door de leden van muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 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.

Subsidie voor twee
verenigingen in Wons
Wons – Twee verenigingen zijn blij gemaakt met
een subsidie van Stichting Tot Nut van de Friesland Bank. Het dorpsbelang en de christelijke
muziekvereniging Hosanna hebben ieder  500.gekregen en zijn erg blij met deze gift. Een mooi
cadeau voor 2010, waarin al een tal van activiteiten gepland staan.

Bazar
Aylvastate Witmarsum
Witmarsum – Woensdag 10 maart is er een
verkoping van eigen gemaakte handwerkjes
door de dames van de handwerk club. Nu het
oude Aylvastate is/wordt afgebroken, wil men
graag iets gezelligs doen, dus een verkoping!
De afgelopen periode was voor iedereen een
moeilijke tijd met sneeuw en ijs, des te meer
stellen wij u komst zeer op prijs. Behalve de
verkoping is er ook draaiend rad met mooie
prijzen.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenland Zuivel...............................................1+1

Goudse Kaas Jong Belegen, 500 gram.............................4.49
Gebraden Kipfilet...................per pakje 25

cent korting

Witte Reus Allesreiniger,
1 liter +1 gratis met emmer.......................6.53 nu 2.29 op=op
Top Quality Roodmerk Koffie, 500 gram.........................3.19
Bloemkool, per stuk..........................................................1.49
Everyday Zachte Menthol Groentjes, 250 gram...nu 79

cent

Aanbiedingen geldig van do. 4/3 t.e.m. wo. 10/3

Tot ziens op 10 maart van 14.00 tot 17.00 uur
in Aylvastate.

Rundvleesvoordeel

Hacheevlees
500 gram
Profiteer van 4 t/m 6 maart
van dit smakelijke voordeel

gratis

Varkensvleesvoordeel

Bacon Vink
4 halen = 3 betalen
Vleeswarenvoordeel

Achterham
bakje Eiersalade gratis

bij 150 gram

Vers voorgegrild

Zeeuws Spek
100 gram
Specialiteit van de week

Indische Kipvink
100 gram

4,50
4=3
gratis
1,25
1,45
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Ingezonden
Bericht over verkeersonveiligheid in de Oude Nieuwbuurt
Makkum - Al meerdere keren werd er in de
Belboei verslag gedaan over de verkeersonveiligheid in de Oude Nieuwbuurt. Ook werd daarin het
antwoord van de gemeente vermeld. Voor heel
veel buurtbewoners en ook niet-buurtbewoners
blijven de klachten over de verkeersonveiligheid
hetzelfde. Het gaat zowel om voetgangers, fietsers,
bromfietsers en automobilisten. Deze onveiligheid betreft vooral de splitsing Leerlooiersstraat/
Gedempte Putten en de hoek Leerlooiersstraat/
Doniastraat. De gemeente gaat er van uit dat de
huidige situatie juist voorzichtigheid stimuleert.
Zoals gezegd: zo wordt dit niet ervaren door
bovengenoemde verkeersdeelnemers en zeker
niet door buurtbewoners.
Bij deze een oproep tot actie naar de gemeente
om opnieuw duidelijk te maken dat deze plekken
in de wijk gevaarlijk zijn. Ook graag reacties van
anderen dan alleen van bewoners uit de wijk.
Geef uw/jouw melding door aan onderstaande
personen per brief of per e-mail. Voor de bewoners

van de Oude Nieuwbuurt zal nog met een lijst voor
een handtekening worden rondgegaan. Enkele
buurtbewoners hebben hun medewerking hiervoor
toegezegd, maar met een paar mensen meer gaat
het nog beter. Graag reacties voor medewerking.
En verder: inmiddels zijn er straatnaamborden bijgeplaatst. Na renovatie veranderde de indeling
van de straten. Bij rondgang bleek het zelfs voor
buurtbewoners onduidelijk te zijn waar een straat
begint of eindigt. Dit werd ook opgemerkt door
Makkumers van buiten de Oude Nieuwbuurt.
Alweer iets gelukt door samenwerking.
Wijkraad Oude Nieuwbuurt
- Corrie Kampen
Gedempte Putten 14 - tel. 232327
- Hillie Jongman
Gedempte Putten 16 - tel 232027
- Berna van Croonenburg
Doniastraat 31 - tel 231881
E-mail: wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com

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

Zinkende Woonark Suderzee
Makkum – Weg mysterie Waarom? Tijdens de
vorst geen problemen. Maandag 15 februari toen
de dooi zou intreden, ijs weg gehakt zodat de
druk op de ark weg was. Woonark was droog van
binnen niets aan de hand. Woensdag 17 februari
was de ark gezonken. Waarom?
Mysterie 1 jaar geleden in het voorjaar werd de
ark ook al bewerkt met een scherp voorwerp
vanuit een boot. Zinken werd toen op tijd voorkomen. Verder is er gestolen, zware kloofbijl,

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
30 meter trostouw, eigenaar Rumonder, C.H.
Lenigestraat, was wegens gezondheidsredenen
in het buitenland. Er lag eigen kunstwerk opgeslagen alle foto’s van Koninginnedag. Vrij nieuwe
keuken, antieke tafels en stoelen, alles onder
water, alles weg.
Ik zoek verder getuigen die na maandag 15
februari mensen bij de ark, aan de Workumerdijk
hebben gezien.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Rumonder, tel. 0515-232377.

Leugenbollepop 2010 start weer op

Makkum - Stichting Leugenbollepop maakt zich
op voor een groots jubileum jaar. Waar wij vorig
jaar voor de 20e maal Leugenbollepop mochten
organiseren kiezen wij 2010 uit om onze volwassenheid van 21 jaar groots te vieren! Om tot
een groot succes te komen hebben wij net als
ieder jaar de hulp nodig van deelnemers aan dit
legendarische muziekfeest. Zoals gewend begint
in maart de opgave voor het festival. Na 20 jaar
houden wij vast aan het motto achter Leugenbollepop: wil je graag zingen in een professionele band
voor een groot publiek dan mag je meedoen.
Vrije opgave dus voor iedereen uit Makkum en
omgeving. Ook de nummerkeuze laten wij over
aan de deelnemers. Gezien het jubileumfeest dit
jaar denken wij aan feestelijke nummers! Door
de vrije opgave en nummerkeus staat er ieder
jaar een bonte mix van nieuw en verrassend

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

talent en muzikale voorkeur op het podium. De
naamsbekendheid van Leugenbollepop in en om
Makkum zorgt ieder jaar eind augustus voor een
groot publiek. Dit is dé kans om gebruik te
maken van een professionele en gemotiveerde
begeleidingsbands bestaande uit leden van Gaivs
en Wymaroo, gastmuzikanten en de vaste blazersessie en achtergrondzangeressen én een 1.400
koppig publiek. De opgave verloopt dit jaar via
de website www.leugenbollepop.nl. Surf naar de
site om de sfeer van vorig jaar terug te halen
door foto’s of filmpjes terug te zien. Op deze site
verschijnt binnenkort het inschrijfformulier. Vanaf 7 maart tot en met 4 april heb je de tijd om een
3-tal nummers te kiezen en deze via het opgave
formulier door te geven. Dit jaar een jubileum
en daarom extra aandacht voor muziek in en door
Makkumers. Het bestuur beloofd spetterend uit
te pakken en is achter de schermen bezig met de
voorbereidingen.
Vrijdag 27 augustus 2010 is de datum om alvast
vrij te houden. De 21e Leugenbollepop; waar
sterren klappertandend stralen! Houd deze krant
en de site in de gaten voor meer informatie!
Stichting Leugenbollepop Makkum

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

2 pers.

 12.50

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

It brûzde yn Makkum

aardappel - Groente - Fruithandel
Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat
Lekkere verse bos worteltjes
1 bos voor maar...................................  1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar ................................  0.25
Mooie Turbana bananen
1 kilo voor maar ...................................  1.00
Zoete sappige Doyenne de Commies peren
of heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar ...................................  0.75

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum - Kultuer spile yn de moanne febrewaris
yn Makkum in wichtige haadrol. De aktiviteiten
kommisje fan “It Nut” departemint Makkum
sleepte de iene foarstelling nei de oare it doarp
yn. Om mar wat te neamen; De tryaterproduksje
“Arendz Arends”, oanstoarmjende teater talinten
by it Amsterdams Kleinkunst festival en, net te
ferjitten, in spannende bernefoarstelling fan it poppenteater Rozemarijn. En yn maart stiet Los op it
programma, in teatershow fan 4 jonge entûsjaste
froulju. Dêrby komt noch dat it Nut twa kear yn
it seizoen Tryater mei in teaterfoarstelling yn
Makkum hellet.
It ôfrûne wykein wie dat wer safier en Tryater kaam
mei de megaproduksje “It Brûst” yn Makkum.
As it sirkuskaravaan striek it selsskip yn it âlde
fiskersdoarpke del. It nije Makkumer Multifunksjonele gebou stie trije dagen lang yn it teken fan
it grutte teaterfestival. De foarkant fan MFC wie
omboud ta in sirkusteater. Op it parkearplak brûsde
it fan aktiviteiten. In grutte muzyktinte, in snektintsje, in tintsje mei sûkerspinnen, in fisktintsje,
in caravan mei in clown en in Time Cruiser troch
Makkum dy’t de oandacht lûke moast foar it
grutte spektakel. De drumband fan Hallelujah die
der noch in skepke oerhinne en makke (mei Brûsmûtse op) in muzikale omgang troch Makkum.
Mar leafst trije foarstellings brocht Tryater yn
dit wykein foar it fuotljocht. Artistyk liedster fan
Tryater Ira Judkovskaja hie foar de foarstellings
in ynlieding oer it ta stân kommen fan dizze
produksje. “Tryater spilet foar bern, jongerein en
âlderen en it gearfoegjen dêrfan stiet sintraal yn
“it Brûst”. Dêromhinne wolle we mei de minsken
prate, sjen litte dat teater mear is dan allinne in
toanielstik spylje. “It Brûst” is in projekt fan
trije jier en dêrfan hat Makkum de primeur. We
komme noch op folle mear plakken te stean”.
Foar de bern stie “Dixi” op it Makkumer programma, in ferhaal dat oer pisjen en wachtsjen
giet en spile waard troch Arnold Dijkstra en
Servaes Nelissen. Mei in protte humor krigen de
beide akteurs de bern safier dat se eefkes op de
Dixi sitte mochten, al wie it dan ek mar foar in
nepplaske. De foarstelling wie útferkocht. Nei
de tiid koenen de bern meidwaan oan in stille
disco en sels sûkerspinnen meitsje.

Foar de jongerein fanôf 14 jier brocht Tryater
MOOF op ‘e planken. Ut Tryater har eigen akteursoplieding wienen 8 jonge talintenfolle spilers
útkeazen om it stik te spyljen. Moof is basearre
op in Grykse trageedzje mei in knypeach de
notiid. Ek dizze foarstelling wie útferkocht. Nei
ôfrin wie der in feestje op it parkearplak. Mei in
pistoalskot iepene wethâlder Sinnema iepene
offisjeel “It Brûst” en elkenien koe fisk, patat of
oare sneks ite en oan de brûstbar in drankje
helje. De band “Barry Nice and the Nice Guys”
spile op de muzyktinte. Inkele jonge akteurs fan
Tryater lieten sjen dat se njonken it toanielspyljen
mei alle gemak yn de band meisjonge en spylje
kinne.
It tredde en lêste stik wat Tryater brocht wie
Diplodocus Deks, in stik foar folwoeksenen.
Hjiryn wurdt in plattelânsmienskip spjalten as
der in jonge amateurarcheolooch ferskynt en by
it doarp in dinopark boue wol. It stik spile efterstefoaren, it begûn mei dat de mienskip slaande
deilis wie en eindigde mei it begjin, doe’t elkenien noch goed meielkoar oerwei koe. Freedtejûn
wie de premiêre en nei ôfrin krige it publyk in
útlis oer teaterfotografy. Tryater ûnderslriuwt de
kandidatuer fan Fryslân as kulturele haadstêd 2018.
It selsskip striek ôfrûne wykein yn Makkum del
mei de mega-foarstelling “It Brûst”.
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Nieuws vanuit
Vogelwacht Makkum
Makkum - Vogelwacht Makkum heeft in 2010 al
heel wat actie achter de rug. Zo is er op grote schaal
gezorgd voor de vogels in de winterperiode, is de
jaarvergadering gehouden en wordt een begin
gemaakt van het opzetten van een jeugdvogelwacht.
Bijvoeren
Nu de winter definitief weg lijkt is er een einde
ge-komen aan het bijvoeren van vogels rondom
Makkum. De wacht wil alle vrijwilligers hartelijk
danken voor de inzet om gedurende 9 weken de
vogels van voer te voorzien. Niet alleen leden van
onze wacht maar ook vele bewoners van Makkum
hielpen de tuin en stadvogels. In het bijzonder worden de Supermarkten Coop en Jumbo en echte bakkerij Kluft bedankt voor het belangeloos afstaan van
oud brood en groen-afval. In totaal is Zo is er 200
kg gemengd graan, 75 kg vis, 10 zakken groenafval en 50 zakken vol brood uit de supermarkten en
de bakker gevoerd aan de vele eenden, meerkoeten,
meeuwen, roerdompen, reigers en waterrallen in de
wakken in Makkum, Sotterum, Skuzum en Gaast
en op de waarden!
Jaarvergadering
Afgelopen woensdag 24 februari is de jaarvergadering
gehouden. 34 leden woonden deze vergadering bij.
Tijdens deze vergadering werden de nazorgpassen
uitgereikt en werd Harmen de Boer uit Witmarsum als
nieuwe coördinator voor de jeugd geïntroduceerd.
Harmen is jaren actief geweest bij de jeugdwacht
Koudum en wil dit werk in Makkum graag voortzetten. Tevens is unaniem besloten om het behoud
van het Fûgelhús te Piaam extra aandacht te geven.
Het bestuur kan terug zien op een grote opkomst en
een productieve en constructieve vergadering.
Vergadering gemist? Woensdag 10 maart om 20.00
uur wordt de nazorgvergadering gehouden in de Prins
in Makkum. Kom gerust langs om het de resultaten
van de broedzorg gepresenteerd te krijgen of om mee
te doen aan een altijd levendige discussie tussen
nazorgers, boeren en it Fryske Gea om samen tot
een betere weidevogelbescherming te komen.
Jeugdafdeling
Onze wacht gaat dit jaar een jeugdwacht opzetten.
Door enkele actieve (bestuurs)leden, vrijwilligers en
de komst van een coördinator in de vorm van Harmen
de Boer worden dit jaar een aantal activiteiten opgezet. Als eerste wordt een excursie naar de Fûgelhelling in Ureterp georganiseerd, gevolgd door een
aaisykers en nazorgdag. Daarnaast zijn er plannen
voor een voorjaarswandeling, een viswedstrijd en
wordt de pas aangeschafte leskist ingezet om de
jeugd in Makkum en omgeving actief te betrekken
bij de mooie natuur rondom Makkum. Door steun
van het overkoepelend orgaan de Bond Friese
Vogelwachten wordt onze wacht geholpen om deze
plannen te realiseren. Kijk voor meer informatie
eens op www.bfvw.nl. Inzet van leden en steun van
de bond is niet genoeg want het draait om de jeugd!
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Harmen de Boer:
Harmendeboer@hetnet.nl of bel 06 – 5106 7170.
Nog meer informatie nodig? Neem dan contact op
met het bestuur van Vogelwacht Makkum. Dat kan
het best via: jetzegenee@hotmail.com. Graag zien
wij geïnteresseerde jeugd tussen de 8 en 16 jaar op
één van onze activiteiten terug. Voor water oudere
geïnteresseerden; woensdagavond 10 maart in Hotel
de Prins te Makkum wordt de nazorgvergadering
gehouden.
Vogelwacht Makkum e.o.

Ford Ka 1.3i
'Kees Verkade'uitv.airco,radio-cd,
cpv+afst.bediening,el.ramen,
lm velgen,stuurbekrachtiging
88dkm bj 2002

uniGar Horjus
VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm
2006
VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm
2006
Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm 2005
Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm
2004
Nissan Almera Tino,navigatie,a/c,87dkm
2005
Citroen Picasso 1.8i,Image,a/c-ecc,r-cd
2004
Hyundai Getz 1.4i,a/c,5drs,trekh,36dkm
2007
Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm 11-2003
Citroen Picasso 1.8i,a/c-ecc,r-cd,93dkm
2002
BMW 523i Exe,Automaat,zwart,ecc,trekh
1998
Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv
2000

Nu  3950,-

 13950, 13945,verkocht!
 10800, 9950, 9950, 8950, 8950,verkocht!
 6950, 5450, 4750,-

Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,trekh,r-cd
Ford Ka 1.3i,airco,st.bekr,r-cd,88dkm
Renault Clio,1.2i,blauwmett, nwe apk
Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg
Fiat Punto 1.2i,airco,nwe apk,46dkm

2002
2002
1998
1993
1998

Grijs kenteken;
Peugeot Partner 1.9D,roodmett, 141dkm

2002  3250,-

Verwacht!
Opel Meriva 1.6i, hoge zit,63 dkm ,

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

bj 2004

 4650, 3950, 2250, 1850,verkocht!
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Startende Franchise gastouder in Makkum

Wist u dat...
Wanneer u spullen heeft voor de actie ‘kerkenwerk’ (jaarlijkse rommelmarkt) op 8 mei a.s. dan
kunt u nu al bellen met mevrouw Titia van der
Heide, tel.0515-23 28 34

Informatiedag
‘Toekomst na kanker’

(eigen foto)

* De gastouder ontvangt een bordje voor naast de deur en een bloemetje van Stichting Kinderopvang
Zuidwest Friesland
Makkum - De gastouder Nathalie Hollerman
gaat voortaan door als zelfstandig ondernemer in
de gastouderopvang. Zij is aan gesloten bij het
gastouderbureau van de Stichting Kinderopvang
Zuidwest Friesland, gevestigd in Witmarsum.
Nathalie is al enige tijd werkzaam als gastouder
en heeft ruime ervaring als gastouder. Zij heeft
het huis ingericht op de opvang van meerdere
kinderen. De bemiddeling en begeleiding blijft via
het gastouderbureau verlopen. Bij de gastouders
vinden kinderen een veilige en vertrouwde om-

geving, net als thuis. De opvang is kleinschalig
en mogelijk op flexibele tijden. Naast gastouderopvang is ook opvang mogelijk bij de kinderen
in huis (thuisopvang) en in kinderdagverblijven
of buitenschoolse opvang.
Ouders kunnen alle informatie vinden bij:
www.kinderopvangzwfrl.nl of bij het centraal
bureau van de Stichting Kinderopvang Zuidwest
Friesland tel. 0517 533100

Wereldgebedsdag 5 maart in de Vermaning
Makkum - De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt
gehouden op vrijdag 5 maart. Het thema zal zijn:
“Alles wat adem heeft ....”In Makkum wordt
deze gehouden 5 maart. De bijeenkomst is in de
“Vermaning”, Bleekstraat te Makkum. Aanvang
19.00 uur. Na af loop drinken we met elkaar koffie/
thee. Namens het “Oecumene Makkum” van harte
welkom.
De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In
1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een
gebeds-dag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen.
Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen. De viering voor 5 maart 2010 is voorbereid door vrouwen uit Kameroen, een land dat
in West-Afrika ligt tussen Nigeria, Tsjaad, Congo
en Gabon aan de baai van Biafra. Er wonen ruim
18 miljoen mensen, waarvan de helft op het

platteland. De belangrijkste godsdiensten zijn
het Christendom, de Islam en het Animisme.
Ook Kameroen wordt zwaar getroffen door Aids
en HIV: 79% van de bevolking tussen de 15 en
49 jaar is besmet.
Het Nederlands ComiteE9 heeft in samenwerking
met het Luxemburgs ComiteE9 gekozen voor de
volgende projecten: Het opzetten en uitbreiden
van een lesprogramma over Aids- en HIVpreventie in de sloppenwijken van de hoofdstad
YaoundE9 enmogelijkheden scheppen voor een
educatieproject onder de allerarmste bevolkingsgroepen. Het opzetten van een centrum in Efoulan
waar Aidswezen en kinderen in een kwetsbare
positie worden opgevangen. Jeugdproject: Aanschaf
van schoolboeken en een schoolbusje in Sangma
Elima, zodat 1800 van de armste kinderen naar
school kunnen.

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek organiseert op vrijdag 5 maart a.s. samen met het
IKNO (Integraal Kankercentrum Noord Oost) de
informatiedag ‘Toekomst na kanker’. De dag is
bedoeld voor een ieder die zelf of van zeer dichtbij
met deze ziekte te maken heeft (patiënten, familieleden en professionele zorgverleners). De dag duurt
van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in het
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek.
Veel vragen over hoe de draad weer op te pakken.
Op een levendige informatiemarkt met diverse
stands kunnen geïnteresseerden terecht met vragen
rondom het thema ‘Toekomst na kanker’, de
periode die begint wanneer de diagnose kanker
gesteld is. Er zijn namelijk tal van zorgverleners
en organisaties die kunnen helpen de draad weer
op te pakken. Belangstellenden kunnen bijvoorbeeld vragen stellen over de zorg thuis, (na)zorg
ziekenhuis, hulp bij verwerken, revalideren, ontspanning en creativiteit en voeding. Maar er is
ook ruimte voor onderwerpen als uiterlijke en
lichamelijke verzorging, verzekeringen en zaken
die betrekking hebben tot het werk.
Tijdens de dag wordt op drie thema’s inhoudelijk
dieper ingegaan, tijdens aparte voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. Hierbij gaat het
om ‘Kinderen van en ouder met kanker’, ‘Blijf lymfoedeem de baas’ en ‘Herstel & Balans’. Herstel
& Balans is een revalidatieprogramma voor (ex)
kankerpatiënten. Hierin wordt gewerkt aan het
herstel, zowel lichamelijk als geestelijk. Het
programma is een combinatie van fysieke training,
ergotherapie en psychosociale begeleiding.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de
informatiedag. Aan de dag zijn geen kosten verbonden. Voor wie nu al meer informatie over dit
onderwerp wil: kijk op www.toekomstnakanker.nl
Het volledige programma
10.00 uur
Start infomarkt, centrale hal Antonius Ziekenhuis
10.30 - 11.15 uur
Voorlichtingsbijeenkomst
‘Kinderen van een ouder met kanker’
11.15 - 12.00 uur
Workshop Herstel & Balans
13.00 - 13.45 uur
Voorlichtingsbijeenkomst
‘Blijf lymfoedeem de baas’
13.45 - 14.30 uur
Workshop Herstel & Balans
16.00 uur
Einde infomarkt
De infomarkt kan ook tussen de voorlichtingsbijeenkomsten en workshops bezocht worden.
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Colleteweek Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse,
landelijke collecte. In de week van 7 t/m 13 maart 2010
zal een van de ruim 65.000 landelijke vrijwilligers
ook langs uw deur komen om geld in te zamelen
voor de bestrijding van reuma. Een ingrijpende, vaak
onzichtbare ziekte die in Nederland één op de vijf
mensen boven de twintig jaar treft. In totaal ruim
2,3 miljoen mensen, die als gevolg van reuma leven met
pijn en beperkingen. Onderzoek en ontwikkeling van
behandeling en medicijnen tegen deze ingrijpende,
onzichtbare ziekte kan op termijn leiden tot genezing.
Daar is nog veel geld voor nodig.
Steun van iedere Nederlander nodig
Reuma zo snel mogelijk de wereld uithelpen is alleen
mogelijk met voortdurend onderzoek naar medicijnen
en behandelmethoden. Er is al veel bereikt, dankzij
het hoge niveau van Nederlands reumaonderzoek. Het
Reumafonds financiert dit onderzoek, geeft voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht voor de
ziekte. Voor alle inspanningen krijgt het Reumafonds
geen overheidssubsidie. Daarom is het geld dat met
de jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig.
Voor verdere info:
Mevr. T. Appeldorn, Lieuwkemastraat 19, Makkum.
Comité Makkum.

Cursus Leren masseren
Sneek - Op donderdagavond 1 april as. start Thuishotel de cursus Leren masseren. Masseren is zo oud
als de mensheid zelf en iedereen kan het leren. Een
massage kan een positieve invloed hebben op de
gezondheid. Huid en spieren worden soepel en
ontspannen en de doorbloeding wordt gestimuleerd.
De cursus is voor mensen die op verantwoorde wijze
een ontspanningsmassage willen leren geven. Tijdens
de bijeenkomst ondergaat iedere cursist een half uur
massage en geeft iedere cursist een half uur massage.
Zo ervaart u zelf hoe de nieuw aangeleerde technieken
voelen en kunt u de grepen oefenen op uw medecursist. Tijdens de massage wordt aandacht besteed
aan de houding, met name voor degene die de massage
geeft. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van
1,5 uur en start ’s avonds om 20.00 uur. Iedere bijeenkomst bestaat uit een half uur theorie en een uur
praktijk. Opgave kan zowel individueel als samen
met een partner. De massage die aangeleerd wordt
is niet bedoeld om klachten te behandelen.
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met
Thuishotel: 0515 4612 34, of mailen: info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van Thuiszorg
Zuidwest Friesland

Oproep van Vrienden van
het Mense Ruiter Orgel
Hurdegaryp – De VMRO is op zoek naar bladmuziek
voor met name orgel, i.v.m. een te organiseren beurs
voor 2e hands orgelbladmuziek op 6 november
2010. Heeft u nog bladmuziek liggen die om welke
reden dan ook, niet meer wordt gebruikt, dan ontvangen wij dit graag! Desgewenst halen wij het bij
u op. De opbrengst is voor het organiseren van een
orgelconcert met een bekende organist.
Meer info: werkgroepvmro@gmail.com of
www.vriendenmenseruiterorgel.nl tel. 0511-475567
Gea Bouma-van der Zee

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 3 maart 2010

Brand verwoest Caravan/chalet op de Holle Poarte

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

Makkum - Zaterdagochtend 20 februari j.l. een
vroege wekker op een voor de meeste vrije
zaterdag, om 6.22 uur melding twee caravans in
brand op camping de Holle Poarte nabij hotel
Vigilante Makkum. Onder prio 1 aangereden en
vanaf de route al zichtbaar werden de brandweer
onheilsplek geloodst. Het bleek inderdaad te gaan
om een caravan/chalet die al volledig in brand
stond, een tweede caravan die was aangestraald en
waarbij een klein deel van het dak(rand) brandde.

Om verdere uitbreiding bij de tweede caravan
te voorkomen werd hier meteen op ingezet. De
eigenaar bleek niet aanwezig te zijn alsmede de
buren. De waterwinning vormde geen probleem
met het ijs in de vijver, een wak voor een rioolbuis was een uitkomst, met drie stralen lagedruk
was het vuur snel brandmeester. Onderzoek van
de politie moet uitwijzen hoe de brand kan zijn
ontstaan, zegt brandweercommandant Oepke Jan
Bijlsma.

Bolsward krijgt Stipepunt
Bolsward - Handen ineen voor mantelzorgers en
vrijwilligers. Op dit moment zijn we bezig om in
2010 één centraal Stipepunt in Bolsward op te
richten voor alle mantelzorgers en vrijwilligers
(organisaties) binnen de gemeente Bolsward.
Door samen te werken en krachten te bundelen
wil de gemeente meer aandacht en ondersteuning
geven aan de onmisbare inzet van mantelzorgers
en vrijwilligers. Het Stipepunt wil overzicht
geven van de verschillende organisaties die er in
de gemeente zijn en wil graag samenwerken met
deze lokale organisaties en stichtingen. Samen
kan er meer bekendheid geven worden aan al
deze voorzieningen.
Vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar
De Nederlandse samenleving draait voor een groot
deel op vrijwillige inzet. Ook mantelzorgers,
mensen die zorgen voor een directe naaste, zijn
onmisbaar in de maatschappij. Veel mensen zorgen,
zonder enige vorm van ondersteuning, voor hun
naaste. Zorg die vaak klein begint maar veelal
met de tijd steeds zwaarder en intensiever wordt.
Het Stipepunt wil graag de hulp achter deze helpende
hand zijn: een luisterend oor, advisering, praktische
ondersteuning en ervoor zorgen dat de mantelzorgers de juiste organisaties kunnen vinden die
hun verder kunnen helpen.
Het Stipepunt gaat ook vraag en aanbod van vrij-

willigers (organisaties) bij elkaar brengen. Op dit
moment loopt het aantal vrijwilligers landelijk
terug. Door meer aandacht te geven aan vrijwilligerswerk moet dit een positieve impuls krijgen.
Iemand die vrijwilligers werk wil gaan doen kan
bij het Stipepunt terecht voor een overzicht van
mogelijkheden en openstaande vacatures. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Stipepunt terecht
als zij opzoek zijn naar vrijwilligers of vragen
hebben over bijvoorbeeld Arbo, rechten en plichten.
Vrijwilligers gezocht voor Stipepunt
Het Stipepunt wordt door Timpaan Welzijn opgezet,
in opdracht van de gemeente Bolsward. Het wordt
bemand door vrijwilligers, die inhoudelijke worden
ondersteund vanuit Timpaan Welzijn. Momenteel
worden er nog extra vrijwilligers gezocht. Bent
u sociaal vaardig, maatschappelijke betrokken
en wilt u vrijwilligerswerk doen? Wilt u zich één
of twee dagdelen inzetten voor andere vrijwilligers
en mantelzorgers? Dan bent u bij het Stipepunt
aan het goede adres. Als u als vrijwilliger aan de
slag gaat binnen het Stipepunt, wordt u een
gericht scholingsprogramma aangeboden.
Bent u geïnteresseerd
of wilt u misschien meer informatie?
Neemt u dan vrijblijvend contact op met Timpaan
Welzijn en vraag naar Atsje Hoekstra (0515 421313)
of mail naar a.hoekstra@tipmaanwelzijn.nl
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Gebr. van Enkhuizen presenteren door studenten Boekpresentatie Friesland
200 plekken die je echt gezien moet hebben
gebouwde Noordwaardsleper 7.20.
Easterein – Van Appelscha naar Zwarte Haan, langs
de Hel van It Heidenskip en het Kleine Paradijs, via
de Dolende Ridder en de Weduwe Joustra, langs Us
Heit en Us Mem en van Aebelina tot Zurich. In
Kafé Bergsma in Easterein vindt op donderdag 11
maart de presentatie plaats van het boek Friesland;
200 plekken die je echt gezien moet hebben van
Annemarie Bergfeld (uitgeverij Terra Lannoo).
Samen met haar collega Flip van Doorn, schrijver
van het boek Nederland; 1000 plekken die je echt
gezien moet hebben, vertelt Annemarie over de totstandkoming van beide boeken. Vervolgens wordt
het eerste exemplaar van ‘200 Plekken Friesland’ in
ontvangst genomen door de Leeuwarder advocaten
Wim en Hans Anker. Na afloop is het boek – vers
van de pers – te koop: een 192 pagina’s lange ‘reis’
langs bijzondere plekken (waaronder Kafé Bergsma)
en evenementen in Friesland, voor  9.95.
(eigen foto)

* De Noordwaardsleper te zien op de Hiswa
Makkum/Amsterdam - In 2008 werd Jachtbouw
en STD Gebr. van Enkhuizen ‘Leerbedrijf van
het Jaar’ mede omdat in samenwerking met de
studenten van de opleiding Maritieme Technieken
van ROC De Friese Poort in Sneek een sloep werd
gebouwd. De opleiding Maritieme Technieken
is nog vrij nieuw en bedoeld voor jongeren die
een toekomst zien in de jachtbouw. Momenteel
zijn er opleidingen op niveau 2, 3 en 4 met een
mogelijke doorstroom naar HBO opleidingen
voor de jachtbouw. De Noordwaardsleper 7.20
die getoond wordt op de stand van de HISWA
is ook deels door studenten gebouwd. Op de
HISWA stand “Happy at Work” wordt veel aandacht besteed aan het opleiden van nieuwe vakkrachten in de watersport.
De Noordwaardsleper wordt een nieuwe lijn van
jachten die de Gebr. van Enkhuizen de komende
jaren gaan bouwen. Net zoals de Noordkaper
zeiljachten is de sleper een schip met een geheel
eigen, maar herkenbaar, gezicht. De gebroeders
noemen dat flirten met de omgeving door haar
fraaie scheepse lijnen. De sleper op de HISWA
is de kleinste van een nog nader te ontwikkelen

lijn tot ca. 16 meter. Uitgangspunten zijn weinig
diepgang, weinig kruiphoogte en de motorruimte
buiten de accommodatie. Het is een plezierjacht
met alleen de uitstraling van een sleper.
De Noordwaardsleper 7.20 is voorzien van een
grote open kuip en is zeer geschikt als dagboot,
maar er kan ook met twee personen in geslapen
worden. Er is een toilet en een klein kombuisje,
de betimmering is in teak en er is voldoende
stahoogte in het stuurhuis. Deze sleper is prima
geschikt om ook in de kleinste wateren rond te
varen en te genieten van de omgeving.
De boot is 7.20 meter lang, 2,15 meter breed en
heeft een diepgang van 75 cm. De doorvaart
hoogte is 1 ,85 meter. Voor de voortstuwing zorgt
een 39PK Yanmar dieselmotor. De 7.20 is een jacht
dat onder CE ontwerpcategorie D valt.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen

Voor meer informatie over de Noordwaardsleper
kunt u terecht op www.gebrvanenkhuizen.nl
Jachtbouw& Scheepstechnischedienst,
Gebr. Van Enkhuizen, Holle Poarte 2b, Makkum
tel.0515 232665

Sponsorloop voor World Servants

Makkum - Woensdag 10 maart a.s. wordt er op
basisschool ‘de Ark’ een sponsorloop georganiseerd door en voor World Servants. De kinderen
van groep 5 t/m 8 van ‘de Ark’ gaan rondjes om
de school rennen. Zij komen dan over stukken
van Estrikwerk, P. Groeniastraat, C. Lenigestraat
en een gedeelte van de Ds.L. Touwenlaan. Wij
verzoeken de bewoners van deze straten om op

* Easterein, Kafé Bergsma, Sibadawei 2, donderdag
11 maart, 16.00 uur, toegang gratis. Graag tevoren
reserveren via info@cafebergsma.nl of tel. 0515-331290.

10 maart de auto’s en fietsen niet op de stoep te
parkeren. Dit in verband met de veiligheid van
de kinderen. Het motto van World Servants is
bouwen aan jezelf door te bouwen voor een
ander. Tijdens de sponsorloop komt het motto
ook terug. De kinderen gaan met bakstenen een
muur bouwen. Ze mogen na elk gelopen rondje
een baksteen plaatsen, zodat er aan het eind van
de loop een muurtje staat. Natuurlijk mogen ze
niet een heel rondje met de bakstenen rennen.
Ook zijn er twee prijzen te verdelen. Één voor
het kind met de meest gelopen rondjes en één
voor wie de prijsvraag goed heeft. Met elk
rondje krijgen de kinderen namelijk een stempel
met een letter en al die letters samen vormt een
zin. We hopen allemaal op een geslaagde middag en we willen de medewerkers dan ook alvast
bedanken, met name de directrice en het personeel van ‘de Ark’.

tel. 231200 b.g.g. 232214

Blanksma
Assurantiën

V E R Z E K E R E N M E T P E R S O O N L I J K E S E RV I C E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl
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Schaatsclinic Annemarie Thomas met schooljeugd van Wûnseradiel

Witmarsum - Omdat er al lange tijd geen winters
meer geweest waren, waarin de jeugd kon
schaatsen, besloot de federatie van ijsclubs
Wûnseradiel een verzoek te doen bij de KNSB
om een kunstijsbaan in haar gemeente te krijgen.
Dit verzoek werd ruim anderhalf jaar geleden
gedaan. Het verzoek werd gehonoreerd en afgelopen week was het dan zover. Nu was er ineens
een geweldige schaatswinter en de KNSB en de
Federatie besloten om de training niet op een
kunstijsbaan te doen, maar op de ijsbaan van
Witmarsum. Alle scholen in Wûnseradiel kregen
een uitnodiging en uitgezonderd Exmorra wilden
ze allen graag meedoen. De jeugd werd met de
bus van school gehaald en kregen van Annemarie
Thomas een schaatsclinic.
Bij aankomst kregen ze allemaal een helm en werd
er een warming up gedaan. Daarna kon op de
uitgezette baan begonnen worden met de training.
Het schaatsen langs de pionnen was voor de één
gemakkelijk, een ander had er duidelijk meer

moeite mee. Het effect van deze oefening was
dat je van het ene been op het andere moest
schaatsen en het optrekken van je been was daarbij van veel belang. Aan het eind van de oefeningen
mocht er nog even op de grote ijsbaan een wedstrijdje, zonder winnaars of verliezers geschaatst
worden. De jeugd was enthousiast, maar Annemarie
niet minder. Helaas was het weer omgeslagen en
ging de donderdag nog redelijk. Vrijdag moesten
de kinderen er rekening mee houden dat ze niet
met droge sokken thuis kwamen. Het dooide hard
en het water kwam snel op het ijs. Dit mocht de
pret niet drukken. Iedereen deed nog steeds
enthousiast mee. Na afloop van een uur intensief
schaatsen kregen alle kinderen een fraaie fleece
muts en kunnen daarmee aantonen dat ze aan de
schaatsclinic meegedaan hebben. Velen gingen
ook naar huis met een handtekening van
Annemarie Thomas en dat is natuurlijk ook een
bijzonder aandenken aan deze gebeurtenis. De
mannen en vrouwen van de federatie konden
terug kijken op een geslaagd evenement.

Opleiding Permacultuur – duurzaam werken met de natuur
Exmorra - Op 8/9 maart start onder leiding van
Ishi Crosby de eenjarige opleiding Permacultuur
in Centrum Wilgenhoeve te Exmorra. Permacultuur
is werken met de natuur om een betere wereld
voor ons allemaal te creëren. Hierbij worden
natuurlijke systemen ontwikkeld om op een
gezonde en efficiënte wijze aan onze behoeften
aan voedsel, energie en gemeenschap te voldoen.
Duurzaam omgaan met vernieuwbare en biologische bronnen en eerlijk delen van hulpbronnen,
oogst en mogelijkheden zijn hierbij de uitgangs-

punten. In de eenjarige Permacultuur opleiding
krijg je een degelijke basis in alle aspecten van
Permacultuur, zowel theoretisch als praktisch.
Onderdelen zijn: ecologische ontwerpen, natuurlijke
waterzuivering, natuurlijke bodemverbetering,
ecologische voedselproductie, ecologisch bouwen
en sociale Permacultuur o.a. in lokale ruilsystemen
zoals LETS.
Meer informatie vind je op onze website
www.centrumwilgenhoeve.nl.

Tuitert in Makkum?

* Jurjen Nagel (Makkum) alias Mark Tuitert. De
foto is ingestuurd door Riekje Cnossen uit Heeg.

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 13 februari j.l. gingen een
aantal leden de Afsluitdijk over om in Hippolytushoef aan de start te komen. Als eerste in de
B-dressuur, Marjan Bouma met Leo, beide proeven
181 punten. In de M2-dressuur kwam Lotte
Nefkens met Jara-Ytske F aan de start, 184 punten
en een 1e prijs.In de Z1-dressuur had Jacob van
der Heide een nieuw paard, Splendid, eerste proef
206 punten en tweede proef 204 punten en een
1e prijs.
Zaterdag 20 februari werd in Koudum de Friezencompetitie verreden, hierbij startte Pauline Wielsma
met 2 paarden in de L2-dressuur. Als eerste reed
zij met Hiskelien van Blessum, eerste proef 178
punten en de tweede proef 182 punten en later
met Mindert van de Terpen, eerste proef 181 punten
en een 3e prijs en de tweede proef 191 punten en
een 1e prijs.
Ook zaterdag 20 februari ging Jacob van der Heide
met Amourette naar St. Nicolaasga om te starten
in de L2-dressuur, een mooie proef, goed voor
195 punten en een 4e prijs.
Zaterdag 27 februari was er een dressuurwedstrijd
in Franeker, deze maal was het de beurt aan de
pony’s. Yara de Vries kwam aan de start met haar
pony Speedy in de L1-dressuur. Een nette proef,
goed voor 198 punten, 2 winstpunten en een 1e
prijs!
Zondag 28 februari toog Jacob van der Heide
met zijn Amourtte helemaal naar Anna Paulowna
om 2 proeven te rijden in de L2. de eerste proef
189 punten en de tweede proef 192 punten en een
1e prijs. Deze combinatie heeft nu voldoende
punten om de volgende wedstrijd te mogen starten
in de M1-dressuur.
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PSV De Halbanruters
Pingjum - Zaterdag 20 februari ging Susanne
Huurman met Rymkje fan de Greidpleats naar
Koudum om daar uit te komen in de klasse L2.
In de 1e proef scoorde zij 180 punten en in de 2e
proef 184 punten samen goed voor 2 winstpunten.
Amanda Tulen ging naar Hippolytushoef en won
in de klasse L1 de 4e prijs met 182 punten 1 winstpunt.
In Franeker werd voor de jongste ruitertjes een
Bixie wedstrijd gehouden. Anna Siemonsma reed
met Irma in de A klasse een nette proef wat haar
de 4e prijs opleverde.
Louise Nieuwenhuis ging met Sieuwke fan Lutke
Peinjen naar Middenmeer om daar voor de laatste
keer uit te komen in de klasse L1. In de 1e proef
won zij de 1e prijs met 190 punten en in de 2e
proef de 2e prijs met 187 punten samen goed
voor 2 winstpunten. Tevens won zij de prijs voor
de beste combinatie over 2 proeven in de klasse
L1 een goede afsluiter dus.
Zondag 21 februari werd er voor alle leden van
de Halsbânruters een onderlinge wedstrijd gehouden
in de manege van Juliën Beersma. Vanwege het
winterweer waren er niet zoveel aanmeldingen
maar dat mocht de pret niet drukken.Deze keer
was het thema Carnaval. Dat het mogelijk was
om met weinig middelen een aparte creatie te
maken was wel te zien. De prijs voor het mooiste
geheel ging naar Sanne Snijders die verkleed
was als Pippi Langkous met zelfs zwarte stippen
op haar paard. De beste combinatie in de proef
ging naar Muriël Stienstra met Rozenlaan’s
Daisy klasse M1 met 198 punten.Na de wedstrijd
kreeg iedereen nog een consumptie aangeboden
en keerden ze weer huiswaarts.
Zaterdag 20 februari j.l. ging Juliën Beersma met
Valentina naar St.Nicolaasga om daar uit te
komen in de klasse L2. Hij reed een nette proef
wat de 3e prijs opleverde met 197 punten goed
voor 2 winstpunten.
Louise Nieuwenhuis ging met Sieuwke fan Lutke
Peinjum naar Anna Palowna om daar voor de 1e
keer uit te komen in de klasse L2. In de 1e proef
werd de 1e prijs gewonnen met 191 punten 1 winstpunt en in de 2e proef was de score 188 punten
ook 1 winstpunt.
Sanne Snijders ging 27 februari naar Franeker om
daar te starten in de klasse L1 met Merlijn. Zij won
de 1e prijs met de megascore van 206 punten
goed voor 2 winstpunten.
Zondag 28 februari ging zij naar Anna Palowna
en won weer twee 1e prijzen in de 1e proef met
197 punten en in de 2e proef met 191 punten
samen goed voor 3 winstpunten.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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De schaatsstrijd voor de Nierstichting levert 700 euro op

(eigen foto)

* Schaatsen voor de Nierstichting

Nico Morien v.o.f.

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
PAREREN
ONZICHTBAAR RE

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Makkum - Om 06.00 uur ging de wekker. Ik
werd na een prima nacht wakker in mijn camper
bij de ijsbaan te Biddinghuizen. De bus schudde
lichtjes wat betekende dat er een flinke wind
stond. Toen ik uit het raampje keek zag ik dat het
gelukkig wel helder weer was. Na een flink bord
Brinta haalde ik mijn startnummer op en kon
07.15 van start. Na de eerste “skekjes” dacht ik
bij mezelf; “waar ben ik aan begonnen”. Toch
voelde ik me wel fit en koste me het minder
moeite dan ik had verwacht. Na ongeveer 2 km
hoorde ik een groep medestrijders naderen. Het
geluid van het klappen van de klap- schaatsen en
het bulderen over het ijs deed me denken aan een
trein en ik vroeg me af hoe hard die groep wel
niet op me af kwam. Toen deze ploeg van ruim
30 man mij inhaalde besloot ik maar aansluiting
te zoeken door mijn snelheid op te schroeven.
Eenmaal in “de trein” kreeg ik het idee dat alles
automatisch ging. We reden een ronde van 5 km
in ongeveer 12 minuten en hadden dus een
gemiddelde snelheid van ongeveer 25km/h. Een
prima snelheid, want dat zou betekenen dat we
dus 8 uur nodig zouden hebben om de 200 km te
halen. De wind was onze vriend en vijand, want was
het ene moment tegen de wind in nog zwaar, het
andere moment reden we voor de wind en leek je niet
stuk te kunnen. Tot nu toe hadden we ook prachtig
weer en leek het erop dat dit zo zou blijven
De moed zat er goed in en de kilometers vlogen
voorbij. Voordat ik het wist was het 11.45 en
gingen we de 20ste ronde in, dus de 100 km zat
er al bijna op! Na de 100 km stempel had ik nog
geen centje pijn en was overtuigd dat ik de 200
kilometer zou halen. Maar tijdens het 21ste rondje
begon de ellende. Het koelsysteem die de 5 km
lange kunstijsbaan bevroren houdt hield ermee
op en in een korte tijd werd het ijs zacht en papperig.
We reden letterlijk tot onze schoen aan toe in het
zachte ijs. Onze snelheid verminderde zichtbaar
en onze groep kreeg mentaal harde klappen. Het
onvermijdelijke gebeurde; de koprijder van onze
ploeg ging onderuit, ik kon niet meer remmen en
dook over hem heen. Een zweefduik die eindigde
in het natte zachte en halfbevroren ijs. Ik was nat
tot aan de onderbroek. Eenmaal weer op gang

kregen we met ijzel, natte sneeuw en regen te
maken. Wat dat betreft kregen we alle weersomstandigheden tegen. Ons peloton viel uiteen en 1
voor 1 gingen de ’s ochtends zo goed rijdende
schaatsers kapot. Ik voelde me nog wel sterk en
kon moeiteloos een gat van 500 meter dicht
sprinten naar de volgende kop-groep. Maar ook
die viel uiteen. Ik moest op eigen voet verder.
Dit duurde echter niet lang, want al snel was mijn
schoonvader er ook die me hielp de strijd door
het slechte ijs en de steeds slechter wordende
weersomstandigheden door te zetten. Hij schaatste
op kop en was de windvanger. Mijn familie stond
me aan de kant toe te juichen en dat motiveerde
weer. Het slechte ijs eiste zijn tol op en ik merkte
dat ik technisch minder ging rijden. De slagen
werden korter en ik struikelde vaker. Maar we
reden door. Langzamerhand voelde ik steeds meer
pijn in mijn knie maar probeerde dit te negeren.
Toen de organisatie eindelijk de storing van het
koelsysteem had opgelost bevroor het ijs weer,
maar glad werd het niet. Het opnieuw bevroren
maar kapot gereden ijs deed me sterk denken aan
een grindpad. Er viel bijna geen meter op te rijden.
Ik kreeg meer en meer pijn in mijn knie en kon
op een gegeven moment niet meer met links
afzetten. De pijn in mijn knie deed me besluiten
om na 9 uren onafgebroken geschaatst te hebben
en 160 km verder de handdoek in de ring te
gooien.
Het doel van deze strijd was om zo veel mogelijk
geld bij elkaar te schaatsen voor de nierstichting,
zodat ze het onderzoek naar een mobiel dialyse
apparaat voort kunnen zetten. Ik liet me sponsoren
per ronde en heb 32 ronden gereden. Zoals het
nu lijkt heb ik bijna 700 euro bij elkaar geschaatst.
Hiervoor wil ik jullie als donateurs enorm
bedanken! Top! Volgend jaar ga ik er weer voor
en hoop dan op nog meer steun! Voor meer
informatie kijk op www.ijsstrijd.nl of op mijn
persoonlijke link http://www.ijsstrijd.nl/acties/
frederik-veenstra/de-blik-op-oneindig-maarmet-een-doel-voor-ogen/
Frederik Veenstra,
Hemmenseweg 2, Makkum
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Winst Makkum bij hervatting competitie
Stavoren - Na een lange winterstop van 3 maanden
speelde het eerste elftal van de voetbalvereniging
Makkum afgelopen zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd van het jaar 2010. Ondanks een groot
aantal afwezigen werd in Stavoren een ruime
overwinning geboekt op het zwakke QVC: 0-3.
Tussen het sleetje rijden en koppeltje duikelen
vanaf de schans door was het zaterdagmiddag
eindelijk weer tijd voor echte sport. Op de gele
maar redelijk bespeelbare grasmat in Stavoren
startte Makkum de wedstrijd tegen de Quick
Valken Combinatie met een zeer gehavend elftal. Maar liefst zes basisspelers ontbraken door
blessures en schorsingen. Zij werden vervangen
door een aantal jonge krachten waarbij met
name het aardige spel van rechtshalf Stefan
Kooistra in positieve zin opviel. De gemiddelde
leeftijd van de elf basisspelers bedroeg zaterdag
19,8 jaar!
Na een aarzelend begin van de wedstrijd had het
gehavende Makkum al snel in de gaten dat het niet
veel te vrezen had van de rommelig en onsamenhangend spelende thuisclub. Toch duurde het
lang voordat Makkum de thuisploeg definitief
op de knieën had. Heel lang. Met name voor rust
kreeg de ploeg van trainer Sjouke de Bos kans
op kans om de wedstrijd al voor de thee te in zijn
voordeel beslissen. Binnen 20 minuten spelen had
de ploeg al 3 goede mogelijkheden laten liggen
om op voorsprong te komen. Bij de vierde kans
was het wel raak toen Bouke de Vries een door
Daniël Kleiterp scherp aangesneden vrije trap
met buitenkant rechts tot doelpunt verlengde.
Ook na de 0-1 bleef Makkum de bovenliggende
partij. In een 3-4-1-2 opstelling controleerde het
de wedstrijd en was het voortdurend dreigend.
Het enige wat de ploeg kon worden verweten

was dat het de wedstrijd niet al bij rust ruimschoots in zijn voordeel had beslist. Ondanks het
overwicht waren de vaste supporters er in de rust
dan ook niet gerust op dat de 3 punten mee naar
Makkum zouden worden genomen. Immers, ook in
de thuiswedstrijd vergat Makkum de vele kansen
die het kreeg te benutten waarna QVC in de slotfase toch nog een gelijkspel uit het vuur sleepte.
Het eerste halfuur van de tweede helft, de ploegen
vergaten niet van speelhelft te wisselen, wijzigde
het beeld van de wedstrijd niet. QVC kon geen
vuist maken terwijl Makkum hardnekkig bleef
weigeren de wedstrijd in het slot te gooien. Dat
had tot gevolg dat de groen-witten van trainer
Hankie Hornstra lange tijd mochten blijven
hopen op een beter resultaat. Het opportunistische spel van de thuisploeg leidde 10 minuten
voor tijd zelfs nog bijna tot de gelijkmaker toen
een vlammend schot van een van de Staverse
middenvelders achter de kansloze keeper Nota
op de binnenkant van de paal uiteenspatte. Vijf
minuten later stond de 0-3 eindstand op het
scorebord. Eerst was het Daniël Kleiterp die op
aangeven van Lennart Adema de bal magnifiek
over doelman Huitema stiftte; twee minuten
later kreeg de uitblinkende Feike Melchers loon
naar heel hard werken. Op aangeven van wederom Adema was het schot van Melchers in de
verre hoek dodelijk precies.
Door de verdiende overwinning is Makkum een
plaats geklommen op de ranglijst. Met 15 punten uit
12 wedstrijden bezet het na zaterdag de 8e positie.
Aanstaande zaterdag treft Makkum een ploeg van
een heel ander kaliber. In Idskenhuizen wordt, ijs
en weder dienende, aangetreden tegen kampioenskandidaat en toekomstig tweedeklasser VVI.

13e familievolleybaltoernooi met minder deelname,
maar niet minder geslaagd!
Makkum - Zondag 31 januari j.l. werd voor de
dertiende keer het familievolleybaltoernooi
gehouden. Het familievolleybaltoernooi wordt
georganiseerd door volleybalvereniging Makkum
en gesponsord door HBR “De 1ste Rang”. Er
hadden zich voor dit gezellige familietoernooi
tien teams opgegeven. Minder dan anders, maar
het toernooi werd nu ook wat later gehouden, waardoor een aantal teams niet konden. En er waren
wat teams die te kampen hadden met blessures.
Er kon nu wel mooi gespeeld worden in twee
poules van vijf teams. Met in poule A, de volgende
teams: Pel I, Pel II, de Jong, Miedema 3 en Adema.
In poule B kwamen uit: Miedema 1 en 2, Altena,
de Friezen en De Vries.
In poule A was vooral de partij tussen de twee
hekkensluiters, Adema en Miedema 3, een spannende. Deze partij eindigde dan ook in een gelijkspel. Ook de wedstrijden van de beide Pel-teams
en het team van De Jong waren spannend.
Helaas waren deze drie teams een maatje te groot
voor Adema en Miedema 3. Pel 1 won de strijd
in deze poule, door winst in alle wedstrijden.
In poule B waren de teams over het algemeen

wat meer gelijkwaardig. De wedstrijd tussen de
Miedema-teams was erg spannend. Uiteindelijk
won Miedema 1 deze strijd met 2 puntjes verschil. De Friezen wonnen in deze poule al hun
wedstrijden en kon dus in de kruisfinale tegen
Pel 1 aantreden.
Deze kruisfinale is nieuw in het familievolleybaltoernooi, en ontstaan doordat MFA-beheerder
Koert Oostenveld de winnaars graag wilde verrassen met een lekker etentje. De strijd om dit
etentje werd gewonnen door de familie Pel. Zij
konden na de strijd genieten van een heerlijk
diner van Koert. Het familievolleybal toernooi
was ook dit jaar weer een groot succes en beregezellig. Hiervoor uiteraard ook dank aan de
sponsor van dit evenement HBR “De 1ste Rang”.
Helaas was de deelname niet als vanouds. De
organisatie hoopt volgend jaar weer wat meer
teams te mogen begroeten.
Uitslag poule A
Uitslag poule B
1. Pel 1
1. De Friezen
2. De Jong
2. Miedema 1
3. Pel 2
3. De Vries
4. Adema
4. Miedema 2
5. Miedema 3
5. Altena

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

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

Nu ook open op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
voor sauna en
beautybehandelingen
www.leliehof.nl

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 6 maart

TE KOOP

Dorpsweg 25
SKUZUM
Vrijstaande woning
met uitzicht
over landerijen.
Vraagprijs:
 149.000,00 k.k.

VVI 1
Oeverzw. 2
Workum 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- Makkum 3
- SDS 4

14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur

Makkum B1
Makkum C1
YVC C2
Makkum D1
Langweer D1
Makkum D3
SDS D4M

- AVC B1
- Blauw/Wit C2
- Makkum C2
- Nijland D1
- Makkum D2
- Waterpoort/B D2
- Makkum D4M

12.45 uur
10.15 uur
11.15 uur
9.00 uur
10.30 uur
10.15 uur
9.45 uur

Makkum E1
ONS/Sneek E3
Makkum E3
LSC 1890 E7
GAVC F2
Makkum F2

- Balk E1
- Makkum E2
- GAVC E6
- Makkum E4
- Makkum F1
- Joure F9

10.30 uur
11.15 uur
9.15 uur
13.30 uur
9.00 uur
9.00 uur

Sporthal
NeVoBo
vrijdag 5 maart
20.15 uur
Makkum C1 MC 1 - Stânfries C3 MC 3
20.15 uur
Makkum 5 DS 5 - T en T 2 DS 2
20.15 uur
Makkum A1 NA 1 - VLO A1 mix MA 1
21.30 uur
T en T 1 DS 1 - Sv De Wâlde 2 DS 2
21.30 uur
Makkum 1 HS 1 - SVW 1 HS 1

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

xbox 360 + 1 spelletje sega superstartennis +
nog 1 controller  245.-, tel. 0515-231864
GEVRAAGD

Oppas voor mijn 2 jongens van 6 en 8 jaar,
om deze op te vangen na schooltijd, ook op
woensdag- en vrijdagmiddag. Tevens voor het
verrichten van licht huishoudelijk werk.
Reacties naar Fam. Schilstra, De Wijting 36,
Makkum, tel. 06-13691024
GEZOCHT

Een lieve oppas bij ons thuis voor onze 2
kinderen van bijna 4 en 1½ van april t/m oktober!
Het gaat om onregelmatige diensten voor max.
24 uur per week, tel. 0515-231159
Handige vlotte klusser periode maart april,
om charterschip te schilderen etc. info tel.
06-53558936 of ab Josina Elisabeth Makkum

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

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

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

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

