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MFC It Fliet geopend door oud-inwoners van Witmarsum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

(foto: Jan Vijver)

* v.l.n.r. Doekle Terpstra, logo ontwerpster Titia Bangma, MFC bestuurslid Broer Lemstra en
Hans de Boer
Witmarsum - In de stromende regen hebben de
oud inwoners van Witmarsum Doekle Terpstra
en Hans de Boer het logo van het nieuwe MFC
in Witmarsum geopend. Voor de mannen een nostalgisch moment, voor de ruim 100 vrijwilligers
die het werk geklaard hebben en de initiatief nemers
een gedenkwaardige dag. Het is een bijzonder
fraai en functioneel gebouw geworden. Er kan na
de kaats-en voetbalwedstrijden gezellig nagepraat
worden en tevens is het mogelijk om cursussen
etc te geven.
Aan de bouw van het MFC is geen aannemer te
pas gekomen. Vele inwoners van Witmarsum en
omstreken hebben in totaal ruim 13.000 uren
gewerkt om alles klaar te krijgen. Eigenlijk wel
bijzonder in een tijd, waarin alleen maar gepraat
wordt over het individualisme van de mensen. Op
het Friese platteland ligt het er schijnbaar anders
voor dan in de stad. Het bewijs is geleverd. De
kosten voor het gebouw zijn ca.  1.200.000,Dankzij subsidies van de gemeente, de provincie,

het VSB fonds, fonds Bolsward- Dronrijp en de
stichting tot Nut en natuurlijk vele particuliere
mensen die als een kleine bank wilden fungeren
is alles gerealiseerd. Het is een lang traject geweest,
voordat men kon starten. Toen de initiatiefnemers dachten te kunnen starten en met de kant
en klare plannen naar de bank gingen, bleek de
recessie roet in het eten te gooien de bank was
niet meer zo royaal.
Toch ging het los en Doekle Terpstra en Hans de
Boer, die beiden in Witmarsum gevoetbald hebben
twijfelden dan ook geen moment, toen ze uitgenodigd werden. De buurjongens voelden zich weer
jong en vertelden met een grote grijns verschillende
anekdotes uit hun jeugd. Het logo is ontworpen
door Titia Bangma en toont de sporten, die op
het veld gespeeld kunnen worden. Mocht het
nodig zijn dat er nog eens een nieuwe gymzaal
in Witmarsum komt, dan is hier rekening mee
gehouden. Op de kopse kant van het gebouw is
deze uitbreiding gemakkelijk te realiseren.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
woensdag 10 maart

Afscheidnemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten
ter herinnering

K.C. “Het Anker”
19.30 uur pastor G. Visser, Bidstond voor gewas en arbeid

zondag 14 maart

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. kerk zaterdag 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal

Aaltje de Groot – Koopmans

Doopsgezinde kerk
19.00 uur Oecumene Vesperviering in de 40 dagen-tijd

* 19 maart 1914

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J. de Vries, Zwolle

† 16 januari 2010

Onze hartelijke dank voor uw warme
belangstelling na het overlijden van onze
lieve mem, beppe en âlde-beppe.

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur br. U. Zwaga (Fries), dienst te Makkum

Bern
beppesizzers en
âlde-beppesizzers.

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen,
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Makkum, maart 2010.

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur het
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Wij danken iedereen voor de enorme belangstelling, prachtige bloemen, vele telefoontjes
en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

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 Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen –

Jacob Bos
(Jaap)

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

Janny Bos-Staal
Kinderen
Kleinkinderen

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

Roden, maart 2010.

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 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
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Uit eigen regio
Ik hou een kleine slag om de arm. Maar
na de controle van 3 maart durf ik het wel
aan om iedereen te bedanken die mij in
het ziekenhuis heeft bezocht en voor de
vele kaarten die ik heb ontvangen. Ook
de telefoontjes en bloemen (zelfs twee
maal) bij mijn thuiskomst hebben ons goed
gedaan. Nogmaals onze hartelijke dank.
Tonny en Suus Rinia
Makkum, maart 2010
2 maart 2010 zijn wij
opa en oma geworden van

Sophie Roos

dochter van Cameron
en Carolien Powell-Rienstra
en zusje van Thomas en Matthew
Het adres van fam. Powell is
40 Squadron Crescent
Rutherford NSW 2320 Australie
Riemer en Truus Rienstra, Makkum

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

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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Agenda
woensdag 10 maart
Makkum – Café-Restaurant “De Prins” 20.00 uur
Nazorgvergadering Vogelwacht Makkum

donderdag 11 maart
Makkum – Café-Restaurant “De Zwaan” 20.00 uur
Jaarvergadering Tennisver. Makkum

vrijdag 12 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Sjoelen in het restaurant
Makkum – Bibliotheek 16.00-18.00 uur
de heer Jan Postmus is in de stand Oikocredit
aanwezig om er meer over te vertellen

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Makkum – Bibliotheek 19.00 uur
Vriendjesbandjes maken, voor je vriend/in of voor
je zelf? Materiaal aanwezig, meedoen is gratis!
Cornwerd – Dorpshuis “De Bining” 20.00 uur
Jaarvergadering Kaatsvereniging Meiinoar Ien,
voor leden

zaterdag 13 maart
Gaast – Dorpshûs De Fûke 20.00 uur
competitie klaverjassen

dinsdag 16 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
Pingjum – Schuilkerkje (Grote Buren 28) 20.00 uur
lezing door Martien Lankester over de wereldwijde ontwikkelingen in de biologische landbouw

Bij een pak Dubbelvla,
1 pak Magere Yoghurt Gratis
Top Quality Roodmerk Koffie, 500 gram.................voor 3.19
Top Quality Engelse Melange Thee, 20x4 gram..nu 69

cent

Cup à Soup, pak à 3 stuks................................nu 2 voor 1.58
Schouderham..........................per pakje 25

cent korting

Goudkuipje, diverse smaken, 100 gram......per stuk 89

cent

woensdag 17 maart
Makkum - Bibliotheek 16.00 uur
Voorlezen uit “piraat Lars” voor kinderen van
ongeveer 6/7 jaar

Aanbiedingen geldig van do. 11/3 t.e.m. wo. 17/3

Rundvleesvoordeel

Porto Burger
4 halen = 3 betalen

Profiteer van 11 t/m 13 maart
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Filet lapjes
diverse soorten, 4 halen = 3 betalen

4=3
4=3

i.v.m. de studie van Ietsje, stopt zij op 21 maart.
Daarom zoeken wij per direkt een aanvulling op ons personeel voor de
zaterdag en de vakanties. Meld je in de slagerij voor een gesprek. Vanaf 18 jaar.
Maaltijd van de week

Macaroni Bolognese Speciaal
400 gram
Specialiteit van de week

Indische Kipvink
100 gram

3,99
1,45
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PR Wûnseradiel “Het Friese Hart” blijft open en
de site in de lucht
Witmarsum - Het lijkt bijna een verhaal waar
geen einde aan komt, maar uiteindelijk heeft de
meerderheid van de raad toch ingestemd met de
financiële bijdrage voor 2010 voor de Stichting
PR Wûnseradiel. Bij de gemeente komt jaarlijks
aan toeristenbelasting voor de land recreatie
235.000,- binnen. De kosten voor het in stand
houden van de toeristische informatie in de
gemeente zijn 7% van dit bedrag. Vanuit de raad
werden vele vragen gesteld en de PvdA, Prowûn
en de FNP wilden eigenlijk geen euro meer
geven aan deze stichting. Na enige uitleg van de
wethouder over de financiën van de PR
Wûnseradiel vroeg de PvdA een schorsing aan.
Na overleg wilden zij toch akkoord gaan met de
voorstellen, die B en W gedaan hadden.
De FNP was van mening dat de site veel te
commercieel is. Er wordt alleen maar door
bedrijven op de site geadverteerd en het is niet
toeristisch genoeg. Nu is het wel zo dat dankzij
deze bedrijven de site in de lucht kan blijven en
het kantoor van mensen voorzien kan worden.
In deze tijd is het één niet zonder het ander

mogelijk. Als de mensen per telefoon of per mail
informatie vragen krijgen ze alle toeristische
informatie die er is. In het kantoor zijn verschillende folders met o.a. wandel en fietsroutes. Als
de samenwerking binnen het Friese VVV van
start gaat zullen afspraken gemaakt worden over
de vergoeding, die de toeristische informatie
punten krijgen en wordt het budget ruimer. Bij
het college is het financiële plaatje van de stichting bekend en woordvoerder Gerke Boersma
vraagt zich af waarom de raadsleden deze niet
gekregen hebben. Iedere keer zijn hier vragen
over en met het verstrekken van deze informatie
zou veel duidelijkheid gekomen zijn. Met meer
deelnemers vanuit de middenstand en het
bedrijfs-leven uit Wûnseradiel, zou het ook
gemakkelijker zijn om alles draaiende te houden.
Na een lange discussie werd uiteindelijk met de
tegen stemmen van Prowûn en de FNP toch het
voorstel van het college aangenomen en kan
dankzij de kwijtschelding van de huur-en energie
kosten en een jaarlijkse subsidie het kantoor in
de Waag te Makkum open en blijft de site in de
lucht.

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

Grote collectie aardewerk van pottenbakkers in Makkum
Makkum - Sinds kort is er een unieke collectie
aardewerk in een gedeelte van de aardewerk
fabriek. Afkomstig van de verzamelaar Jacob van
Achterbergh uit Amstelveen. Deze man is een jaar
geleden overleden en was een verzamelaar van de
meest uiteenlopende aardewerk kunstcollectie.
Na zijn overlijden werd het huis verkocht en moest
men ergens heen met een uitgebreide collectie.
P.J. Tichelaar ging met zijn auto vele malen naar
Amstelveen en bracht zo een groot deel van de
collectie naar Makkum. Er werd een gedeelte
gehuurd bij de Aardewerkfabriek aan de Turfmarkt
en daar hebben vele Nederlandse pottenbakkers,
die de stukken gemaakt hebben tussen 19601990, waaronder Jan van der Vaart, Babs Haenen
en Paulus van Leeuwen, de keramiek verzameling
kunnen bekijken. Eind februari zijn ruim 100
personen op uitnodiging van P.J. Tichelaar in

Makkum geweest, om de smaakvolle uitstalling te
bekijken. De collectie van Jacob van Achterbergh
is zo groot dat lang niet alles uitgestald kon worden.
Er zijn nog vele tegels die elders opgeborgen
zijn en ook in Leeuwarden in het Prinsessehof is
nog het nodige wat daar opgeslagen is.
Het is de bedoeling dat een buitenlands veilinghuis de keramiekcollectie gaat veilen en dat zal
op verschillende tijdstippen plaats vinden. Jacob
van Achterbergh heeft een stichting Van Achterbergh-Domhof nagelaten en de opbrengst van de
veilingen zal hier heen gaan. Er zullen dan jaarlijks
bedragen uitgekeerd worden aan mensen die op
allerlei verschillende manieren iets met kunst te
maken hebben en het geld kunnen gebruiken
voor een studie en in het bijzonder die van de
keramische kunst.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

Het Stipepunt: ook voor de gemeente Wûnseradiel!!
Bolsward/Wûnseradiel - Per abuis stond er in
de Belboei van (3 maart 2010) vermeld dat er
één centraal Stipepunt wordt opgericht voor de
vrijwilligers en inwoners van de gemeente
Bolsward. Dit is echter niet geheel juist. Door
intensieve samenwerking tussen de gemeente
Bolsward en Wûnseradiel op het WMO vlak is
dit najaar besloten om ook het Stipepunt voor
beide gemeenten te laten werken. Het Stipepunt
wordt dus opgericht voor alle mantelzorgers en
vrijwilligers(organisaties) voor de gemeenten
Bolsward en Wûnseradiel. Door samen te werken
en krachten te bundelen wil de gemeenten meer
aandacht en ondersteuning geven aan de onmisbare inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

Nog vrijwilligers gezocht voor Stipepunt
Momenteel zijn er al zes vrijwilligers actief op het
Stipepunt, die afkomstig zijn uit beide gemeenten.
Versterking kan het team echter nog altijd gebruiken.
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 dus
aan het goede adres. Als u als vrijwilliger aan de
slag gaat binnen het Stipepunt, wordt u bovendien
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 a.hoekstra@tipmaanwelzijn.nl

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

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

2 pers.

 12.50

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

Workshop Samen Tekenen

aardappel - Groente - Fruithandel
Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar ..............................................€ 0.60
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar ............................................€ 0.25
Mooie Hollandse komkommers
1 voor maar .....................................................€ 0.50
Zoete sappige Doyenne de Commies peren
of heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar...............................................€ 0.75

(eigen foto)

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum – Samen tekenen kan de relatie met je
kind verdiepen, je leert op een andere manier
naar elkaar kijken en contact met elkaar maken.
Heb je zin in een creatieve, gezellige ochtend waarin
alles mag en niets moet, met alle aandacht voor
jou en je kind? Opa’s, oma’s of de oppas zijn
natuurlijk ook van harte welkom. Of tekenen met
het hele gezin. Er wordt gebruik gemaakt van

verschillende materialen zoals kleurpotloden, verf,
ecoline en pastelkrijt. Komend seizoen wordt de
workshop ‘samen tekenen’ regelmatig gegeven op
zaterdagochtend of op zondagmiddag. Het is niet
nodig om goed te kunnen tekenen. De workshop
is geschikt voor alle leeftijden vanaf ongeveer 5 jaar.
Meer informatie vind je op www.desinnestriel.nl,
of tel. 0515-232827.

Jeugd staat centraal in 75e Boekenweek
Boekenweekgeschenk geschreven door Joost Zwagerman
Makkum - Opgroeien in de letteren is het thema
van aankomende Boekenweek. Het is ontleend aan
het bekende verhaal Titaantjes. Het Boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Joost
Zwagerman. Dit jaar vindt de 75ste Boekenweek
plaats van woensdag 10 maart tot en met zaterdag 20 maart.
‘Jongens waren we – maar aardige jongens’. De
openingszin uit het beroemde boek Titaantjes
geschreven in 1918 door de idealistische Nescio,
het pseudoniem van Jan Hendrik Frederik Grönloh.
Het onhaalbare van zijn idealisme werd een
belangrijk thema in zijn literaire werk, met name
in Titaantjes. Hierin blikt hij terug op de tijd dat
hij en zijn vrienden idealen hadden, maar deze
niet kunnen vasthouden. Zijn vriendengroep gaat
zich aanpassen aan de maatschappij, die ze ooit
afzwoeren. Uiteindelijk is Koekebakker, de hoofdrolspeler, de enigste die het voor de wind gaat als
succesvolle journalist. Hiermee wilde Nescio
duidelijk maken dat ieder mens zich ten koste
van zijn idealen uiteindelijk aanpast aan de
maatschappij, ondanks de grootste walging van
maatschappelijke eisen. Recentere voorbeelden
uit de laatste jaren van succesvolle titels waar de
jeugd een belangrijke rol speelt, zijn Joe Speedboot van Tommy Wieringa, De helaasheid der
dingen van Dimitri Verhulst, Echte mannen eten
geen kaas van Maria Mosterd en Het diner van
Herman Koch.
Voor het Boekenweekgeschenk van dit jaar werd
er door Zwagerman het boek Duel geschreven.
In het boek keert hoofdpersoon Jelmer Verhoof

terug naar het kunstproject dat deze museumdirecteur van zichzelf gemaakt heeft: hij woont in
het museum dat onder zijn verantwoordelijkheid
verbouwd wordt. Een jonge kunstenares, Emma
Duiker, kopieert de Untitled no.18 van Rothko,
verwisselt hem met de echte en laat het origineel
door Europa reizen, als een democratiserend kunstproject. Jelmer wil het, deels uit schaamte over
de diefstal onder zijn ogen, deels uit waardering
voor het concept, zelf terughalen. Als dat besluit
eenmaal genomen is, versnelt alles. Duel is een
ontroerende en verrassend verhaal over een tragische doch komische zoektocht door de kunstwereld. Van Zwagerman verschenen sinds zijn
debuut in 1986 poëziebundels, romans, essays
columns en kritieken. Columnist en journalist
Henk Hofland typeerde Zwagerman ooit als ‘de
meest complete schrijver van zijn generatie’.
Het Boekenweekgeschenk is sinds 1984 een
literaire roman en wil de aandacht vestigen op de
rijkdom van de Nederlandse literatuur. De
Boekenweek werd voor het eerst gehouden in
1932 met als doel de mensen uit te nodigen kennis te nemen van het brede boekenaanbod in de
boekwinkel en hun aan te moedigen boeken te
lezen. Sinds 2001 scharen ook de openbare bibliotheken zich achter de Boekenweek. Bij een
besteding van ten minste  12,50 aan boeken bij
kantoorboekhandel T. Coufreur in Makkum
krijgt u het Boekenweekgeschenk Duel gratis.
Op vertoon van het Boekenweekgeschenk kunt u
zondag 14 maart de hele dag gratis 2e klas reizen
in alle binnenlandse treinen van NS, Arriva,
Connexxion, Syntus en Veolia.
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Eerste online bouwaanvraag in Fryslân is een feit
Bouwbedrijven nemen Omgevingsloket Wûnseradiel officieel in gebruik

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC 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

Witmarsum – Een groep Friese bouwbedrijven
heeft de afgelopen maand als eerste in deze provincie een bouwvergunning aangevraagd via het
`Omgevingsloket online’. Dit gebeurde in de
gemeente Wûnseradiel. De bedrijven konden
hun digitale aanvraag mede zo snel doen omdat
zij deelnemen aan het IPC-project Vernieuwende
Automatisering. Een project dat innovaties binnen
het MKB moet stimuleren. De coördinatie van
dit project is in handen van SBR, kennisplatform
voor de bouw.

De introductie van het Omgevingsloket online
hangt samen met de komst van de Wabo, de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet
regelt dat particulieren én bedrijven voortaan
alle vergunningen met het oog op de fysieke
leefomgeving – van bouwvergunning tot milieuvergunning –digitaal via één loket kunnen aanvragen. Streefdatum voor het in werking treden
van deze wet is 1 juli 2010. Vanaf dat moment
kan iedereen die een vergunning wil aanvragen
terecht op ‘www.omgevingsloket.nl’.

“De bouwbedrijven hebben zelf het initiatief
genomen en klopten bij ons aan met de vraag of
hun project als pilot kon dienen. Wat ons betreft
een prachtige kans om het Omgevingsloket live
uit te testen. De aanvraag is overigens ook bijzonder omdat het een bouwvergunning betreft
voor het eerste Passiefhuis in onze gemeente”,
aldus wethouder Rein Boersma van Wûnseradiel.
Passiefhuis is een zeer energiezuinige bouwwijze,
die steeds vaker wordt toegepast. Boersma: “Het
gaat om een woning in Witmarsum, die qua energieprestatie helemaal aansluit bij hetgeen we in
nieuwbouwwijk De Dôle willen realiseren.” Ook
de aanvragers zijn zeer positief: “het indienen is
niet moeilijk. Wie online kan bankieren, kan dit
zeker ook”, aldus Wybe Leenstra van het gelijknamige bouwbedrijf uit Gaastmeer.

Geen papier meer
Het grote voordeel voor zowel particulieren als
bedrijven is dat het Omgevingsloket ze papieren
rompslomp en dus tijd én geld gaat besparen,
legt wethouder Boersma uit. Het enige dat straks
nodig is, is een internetaansluiting en een Digi D
code, die online is aan te vragen via digid.nl.
“Vervolgens kun je via de website van het
Omgevingsloket inloggen. Dan word je stapsgewijs meegenomen langs een aantal schermen
met vragen. Je vinkt de juiste opties aan, vult de
benodigde gegevens in en vervolgens zijn wij
aan zet.”

De betrokken bouwbedrijven zijn zich zeer
bewust van de mogelijkheden die verdergaande
automatisering de bouwbranche kan bieden.
Juist in economisch moeilijkere tijden zoals
deze, moet je als bedrijf durven investeren in dit
soort zaken, zo luidt hun mening. Iets wat je
uiteraard als kleiner bedrijf niet alleen kunt.
Daarom hebben de bouwbedrijven Leenstra uit
Gaastmeer en Bootsma uit Tirns samen met vijf
andere bedrijven de handen ineen geslagen. “Wij
werken al een aantal jaar samen als ‘Plannon
dealers’. Een bouwconcept dat is gebaseerd op
duurzaam bouwen in een zo kort mogelijke tijd.”
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Digitalisatie van A tot Z
IPC staat voor InnovatiePrestatieContracten en is
een stimuleringsregeling voor bedrijven die nieuwe
producten willen ontwikkelen of hun bedrijfsvoering willen aanpassen. IPC Vernieuwende
Automatisering is één van de drie vernieuwingsprojecten die SBR momenteel coördineert. Het
doel dat de Friese deelnemers voor ogen hebben
is “het digitaliseren van het bouwproces, van A
tot Z. Van het samenwerken aan gedigitaliseerde
3D-tekeningen – zo worden gezamenlijk nieuwe
detailtekeningen uitgewerkt via de computer,
waarmee zeer energiezuinige bouwaansluitingen
kunnen worden gerealiseerd – tot en met het
online indienen van bouwaanvragen.”

Naast het besparen van papier biedt deze werkwijze gemeenten meer voordelen: “Het proces is
veel beter te bewaken en we bouwen een digitaal
archief op. Daardoor is de informatie op termijn
ook veel sneller terug te vinden. Stel dat iemand
een vergunning aanvraagt voor een aanpassing
van een pand, bijvoorbeeld het plaatsen van een
dakkapel. Dan moeten we nu nog het papieren
archief induiken om te zoeken naar voortgaande
bouwvergunningen. Over enige tijd kunnen we
alle informatie over een bepaald object met
enkele muisklikken tevoorschijn halen.”
Wat is de Wabo?
De Wabo brengt ca. 25 regelingen samen die de
fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij
om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de
zogenaamde Omgevingsvergunning. Zo hebben
burgers en ondernemers nog maar te maken met
één loket, één beschikking en één procedure.
De aanvraag kan digitaal worden gedaan en
behandeld.
Gratis voorlichting door het hele land
Gemeenten, provincies, Aedes, BNA, Bouwend
Nederland en het ministerie van VROM lichten de
markt voor over de Wabo via gratis voorlichtingsbijeenkomsten: ‘Winst met de Wabo’. Die vinden
verspreid over heel Nederland plaats. SBR coördineert de organisatie van deze bijeenkomsten.
Houd ‘www.winstmetdewabo.nl’ in de gaten voor
actuele data, deze worden continu aangevuld.

GHMQVRHUH
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“It Woldinghekoar” Wons
Wons – Het koor houdt een open repetitie op
zaterdag 20 maart om 13.30 uur in het Gebouw
te Wons o.l.v. dirigent Marco Rijpma. Er worden
vrolijke liederen gezonden met luchtige muziek.

Jong en oud is van harte welkom. Om 16.30 uur
een presentatie in de kerk van Wons, waarbij ook
de kinderen hun medewerking aan verlenen.
Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.
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Stacaravan brand mogelijk
aangestoken
Makkum - In de vroege ochtend van zaterdag
20 februari j.l. omstreeks 06.25 uur is er op camping de Holle Poarte een stacaravan afgebrand.
Door snel optreden van de Makkumer brandweer
kon worden voorkomen dat de brand oversloeg
naar een andere caravan. Deze liep echter wel
zware schade op. De politie heeft met een aantal
mensen in de buurt gesproken met onder andere
de vraag of zij ook iets bijzonders hadden opgemerkt tijdens de brand. Na onderzoek door de
politie is namelijk het vermoeden gerezen dat de
brand mogelijk is aangestoken. Mogelijk dat de
politie niet met iedereen heeft gesproken bij de
brand. Indien iemand nog informatie heeft over de
brand kunt U contact opnemen met de coördinator
recherche van de politie te Bolsward, telefoon
0900-8844. Indien U anoniem wenst te blijven
kunt U bellen met Misdaad Anoniem 0800-7000.

Excursie voorjaarstrekvogels
langs Friese IJsselmeerkust
Piaam - Maart is een interessante maand voor
vogelaars. Zo op de grens van winter en voorjaar
is er van alles gaande in de vogelwereld. De Friese
IJsselmeerkust en Buismans Einekoai bij Piaam
zijn prima plekken om te genieten van de vogelrijkdom. Op zondag 13 maart kunnen belangstellenden onder leiding van een gids van It Fryske
Gea een rondleiding krijgen in de eendenkooi en
een bezoek brengen aan de vogelkijkhut in de
Koaiwaard. De excursie start om 13.30 uur en
duurt anderhalf uur. Opgave voor deze excursie
kan tot vrijdag 11 maart via het kantoor van It
Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor
leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen 3,- en kinderen tot
12 jaar  2,- per persoon.
Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans Einekoai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi is een
interessant element in ons landschap. De bosjes
in het verder vlakke landschap wekken de nieuwsgierigheid. Een eendenkooi bestaat uit een waterplas met vangpijpen omringd door bos. De kooiker
kon zich ongezien door de kooi bewegen en met
behulp van het kooikerhondje z’n vangwerk verrichten. Vervolgens gaat de excursie naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard.
Een bonte verscheidenheid aan vogels is daar waar
te nemen: ganzen, kemphanen, zwarte- en groenpootruiters, lepelaars, kieviten, grutto’s en goudplevieren. In deze tijd van het jaar zijn verrassingen
en interessante waarnemingen altijd mogelijk.
De Friese IJsselmeerkust is van zeer grote waarde
voor veel vogels, niet voor niets heeft een groot
deel van deze kust een beschermde status.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Koninklijke Onderscheiding voor Joop Ykema
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Laminaat op de vloer?

Kom dan rap naar Feddie de Boer

(foto: Jan Vijver)

* Burgemeester Vroegindewei reikte de onderscheiding met oorkonde uit Joop Ykema, voor zijn vrouw
was er een boeket bloemen.

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Piaam – De heer Joop Ykema is vrijdagmiddag
Koninklijk Onderscheiden als Lid in de Orde
van Oranje Nassau, het ceremonieel vond plaats
in restaurant De Nynke Pleats in Piaam, door
burgemeester W.Chr. Vroegindeweij van de gemeente
Bolsward. De heer Ykema is geboren op 16 juli
1947, en beëindigt zijn loopbaan bij het onderwijs.
Hij heeft zich bijna 30 jaar belangeloos en vrijwillig ingezet in diverse functies. De heer Ykema
is woonachtig in Bolsward. Veertig jaar is Ykema

onderwijzer geweest. Hij was onderwijzer in Wons
en Joure. Van 1986 tot 1999 was hij directeur van
de c.b.s. De Oerdracht in Exmorra. Van augustus
1999 tot zijn pensionering in 2010 is hij Algemeen
Directeur van CBO Wûnseradiel waar 11 basisscholen zijn ondergebracht. Naast het lesgeven is
hij ruim 16 jaar voorzitter geweest van de Vereniging
Circuit Onderwijs Nederland. Daarnaast is de
heer Ykema 10 jaar lid van het koor Con Amore
Musica en is hier sinds vijf jaar voorzitter van.

Oikocredit in bibliotheek Makkum
Kansarme vrouwen worden ondernemer
Makkum - Wie de komende weken de bibliotheek
in Makkum bezoekt, kan hem niet missen: de stand
van Oikocredit. Oikocredit verleent microkredieten
aan mensen, met name vrouwen in ontwikkelingslanden. Dankzij deze hulp kunnen zij een bedrijfje
opstarten en zichzelf en hun gezin onderhouden.
In de bibliotheek vindt u er van tot 6 april volop
informatie over, aangevuld met een selectie boeken
uit de collectie met verhalen uit en over ontwikkelingslanden.
Tot 6 april geeft de bibliotheek ruimte aan een
stand van Oikocredit met veel informatie over
het werk van deze bank voor de armen. Sinds het
internationale jaar van het microkrediet - met
onder anderen de inzet van prinses Màxima - staat
microkrediet volop in de belangstelling. Terecht,
want het is een mooi initiatief dat mensen in
ontwikkelingslanden de kans geeft om met een
kleine lening hun eigen bedrijf te starten en daarmee hun toekomst een positieve draai te geven.
Waarom dit thema in de Makkumer Bibliotheek?
Omdat de bibliotheek van verhalen houdt en dit
een mooi, bijzonder verhaal is! Maar ook omdat

er een andere kant zit aan dit verhaal: om mensen
in ontwikkelingslanden een lening te kunnen
geven, moet er natuurlijk kapitaal beschikbaar
zijn. Inmiddels investeren al veel particulieren,
kerken, organisaties en burgergemeenten een
bedrag in Oikocredit. Geld, dat zij niet geven,
maar uitlenen zodat armen een betere toekomst
voor zichzelf op kunnen bouwen. Investeren in
mensen dus. Dat Oikocredit werkt blijkt uit de
vijfendertig jaar dat de organisatie actief is. In
die periode werd 95% van de verstrekte leningen
terugbetaald.
Omdat Oikocredit meer mensen de kans wil
geven om hun armoede te overwinnen, zijn ze
altijd op zoek naar investeerders. Wilt u meer
weten over deze organisaties, kom dan naar de
bibliotheek. Op vrijdag 12 maart van 16.0018.00 uur is de heer Jan Postmus in de stand van
Oikocredit aanwezig om er meer over te vertellen.
Vrijdagavond 12 maart kunt u tussen 19.00 en
20.00 uur bovendien gratis een korte presentatie
bijwonen over het werk en de resultaten van
Oikocredit. Vrijdag 19 maart is van 16.00 tot
18.00 uur de heer Jan Stoel in de stand aanwezig.
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Burgerlijke stand
februari 2010
Geboren
Sverre, zv Freerk van der Wal
& Linda Jorritsma te Witmarsum;
Michael, zv Gerard Boersma
& Saskia Koopman te Pingjum.
Gehuwd/Geregistreerd Partnerschap
Johannes J. Hooghiemstra & Rigtje J. Boonstra
te Witmarsum;
Ype G. Jousma & Grietje van den Berg
te Wons;
Hubertus J. Rutten & Magrieta Sluijter
te Kimswerd;
Bouwe Koornstra & Elisabeth Freitag
te Makkum.
Overleden
Jacob Adema te Pingjum, 74 jaar;
Sietze S. de Jong te Makkum, 64 jaar;
Klaaske de Boer te Makkum, 87 jaar,
wv Bauke van Kalsbeek;
Maaike de Wolf te Makkum, 97 jaar,
wv Pieter Venema.

Tv opnames zaak Tom Oldenbroek
voor Opsporing Verzocht
Leeuwarden - De politie is vandaag bezig met
opnames van een reconstructie in de zaak Tom
Oldenbroek. De reconstructie moet een beeld
geven van de laatste uren in zijn leven. Het
moment dat hij zijn ouderlijke woning verlaat,
de aankomst en verblijf in een jeugdhonk in
Parrega en de aankomst en verblijf een discotheek in Schraard wordt uitgebreid in beeld
gebracht. Tom Oldenbroek ging in de nacht van
12 op 13 februari 2000 met vrienden op stap.
Vervolgens kwam hij die nacht niet meer thuis
en werd als vermist opgegeven. Zijn levenloze
lichaam werd op 18 februari 2000 in een sloot bij
Schraard aangetroffen. Forensisch onderzoek wees
toen uit dat hij niet door een misdrijf om het
leven was gebracht. Na recente media aandacht
aan deze zaak, kwam nieuwe er informatie binnen.
Deze informatie werpt mogelijk een ander licht
op deze zaak en de oorzaak van Tom Oldenbroek’s
dood, is vermoedelijk anders was dan eerst werd
aangenomen. Vervolgens heeft het Openbaar
ministerie besloten naar aanleiding van deze
informatie de zaak opnieuw onder de loep te
nemen. Het programma Opsporing Verzocht besteedt
op 16 maart op Nederland 1 om 9.50 uur aandacht
aan deze zaak. De uitzending wordt herhaald op
woensdagmorgen 17 maart om 10.05 uur.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Jeroen’s jeugdshow
Makkum - Aan alle kinderen van Wûnseradiel:
noteer de datum maandag 3 mei 2010 in je agenda!
Dan treedt Jeroen’s jeugdshow op in het feestpaviljoen van Makkum. Hij is geen goochelaar
en geen clown maar maakt er een spectaculaire

show van voor kinderen tot en met 12 jaar.
Iedereen kan meedoen en het duurt in totaal 2
uur. Houdt de Belboei in de gaten voor meer
informatie. De Koninginnevereniging en de
gezamenlijke buurten.

Beachvolleybal Makkum
Makkum - Koninginnedag in Makkum staat weer
in het teken van het Beachvolleybaltoernooi. Het
centrum wordt omgetoverd tot een grote zandbak
met gezellige terrasjes er om heen. De aanvang is
’s ochtends om 10.00 uur en het duurt de hele dag.

Teams spelen 2 tegen 2 of 4 tegen 4 in verschillende klassen.
Opgave kan tot 22 april en is nu al mogelijk via
de website www.koninginnevereniging.nl. Geef je
snel op want vol = vol!

Collecteweek Simavi
Makkum – Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht
heeft op een goede gezondheid. Daarom werken we
in de armste gebieden van ontwikkelingslanden
aan de gezondheid van mensen. We richten ons
speciaal op moeders en hun gezinnen. Hierbij valt
te denken aan zorgen voor goede hygiëne, veilig

drinkwater, voorlichting over het voorkomen van
ziektes, enzovoort. Om deze zorg te kunnen bieden
gaan ieder jaar in maart de collectanten van Simavi
op pad. Dit jaar vindt de landelijke collecte
plaats in de week van 14 tot en met 20 maart.
Mogen we weer op uw steun rekenen?

Zing mee
Makkum – Op zondagavond 14 maart wordt er
weer een zing-mee-avond gehouden in de grote
zaal van “Avondrust”. Er wordt gezongen uit de
bundel van Joh. de Heer, orgel begeleiding door

de heer A. Couperus. De toegang is vrij, de aanvang is om 19.30 uur en ieder is van harte welkom.
Voor info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel

HET DAK
GAAT ERAF!!!
Wegens verbouwing
kan er vanaf 22 maart
t/m 3 april geen gebruik
worden gemaakt van
onze werkplaats.
Eventuele nood- en/of
spoedreparaties kunnen
door ons bij collegabedrijven worden verricht.

Witmarsum – De Afdeling van de Vrouwen van
Nu afd. Wûnseradiel komt bijeen op dinsdagavond 16 maart a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam. Op deze avond komt de

heer J. Bijlsma, werkzaam bij Staatsbosbeheer,
vertellen over de vier jaargetijden. Het belooft
een interessante avond te worden, waarbij gasten
weer van harte welkom zijn.

Z.W.O. dienst te Witmarsum
Witmarsum – Dienst zondag 14 maart met
voorganger J. Feenstra (wycliffe vertaler), aanvang 9.30 uur in de PKN kerk. Tijdens en na de

dienst vertelt hij door middel van woord en
beeld iets over zijn huidig werk bij de wycliff
vertalers.

Meditatie & Bewustzijn
Exmorra – In Het Zonnehuis wordt elke drie weken
een avondworkshop meditatie & bewustzijn
georganiseerd door Sylvia Postma en Kees
Wagenaar. Deze avonden zijn bedoeld om met
verschillende vormen van meditatie en bewustzijnstechnieken kennis te maken én vooral te
gaan ervaren. Stilte meditaties, actieve meditaties, grondingsoefeningen, meer aanwezig zijn
en kunnen blijven bij jezelf, chakra oefeningen,

in verbinding zijn of komen met het grotere
geheel..... en wat er zoal voorbij komt op deze
avonden. Met als resultaat je bewustzijn op verschillende niveaus te vergroten. Een avond voor
jezelf! De eerstvolgende data zijn 15 oktober,
5 november, 26 november en 17 december.
Voor meer info. en opgave www.hetzonnehuis.nl
tel. 0515-233567, of www.boizca.nl tel. 0515-232705.

Project herindeling Súdwest Fryslân

Voorlopig besluit: wetsontwerp voor fusie herindeling is niet controversieel

GARAGE HORJUS
Súderseewei 7, 8754 GK Makkum
Tel. 0515 - 231318, Fax 0515 - 231466
E-mail info@garagehorjus.nl
Internet www.garagehorjus.nl

IJlst – Vandaag (donderdag 4 maart) heeft de
Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties een advies opgesteld voor
de Tweede Kamer, waarin zij aangeven dat het
wetsontwerp voor de fusie van Súdwest Fryslân
niet controversieel is. Als de Tweede Kamer dit

advies op 9 maart overneemt kan de Tweede
Kamer medio mei, zoals gepland, een besluit
nemen over het wetsvoorstel. De Stuurgroep
gaat door met de voorbereiding van de fusie, die
op 1 januari 2011 gerealiseerd wordt.
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Wist u dat...

Volleybal Dames Makkum - P.Z.H. 2-3

* er 4 mei a.s. een reünie is voor Makkumers en
oud-Makkumers, dit in het feestpaviljoen is
aan de Lieuwkemastraat. De inleg € 17.50 is,
inclusief een broodmaaltijd. Opgave kan bij
Trientsje Groeneveld, 0515-232607 of via
www.koninginnevereniging.nl

Heerenveen - Zaterdag 6 maart gingen de dames
van Makkum 1 naar sportstad Heerenveen om
daar de wedstrijd tegen de dames van P.Z.H te
spelen. P.Z.H staat op dit moment op de 9e plaats
en Makkum bezet de 5e plaats op de ranglijst.
Vorige week hadden de dames van Makkum 1
0-4 gewonnen van Vovesa, een mooie overwinning.

* het SES weekend 2010 georganiseerd wordt op:
vrijdag 28 mei Wymaroo, zaterdag 29 mei
Mary & the en zondag 30 mei Butterfly
’s middags roofvogel demonstratie
(15.00-16.00 uur) zie www.ses-makkum.nl

Vol goede moed stapten de dames dan ook het
veld in, klaar voor de 1e set. De 1e set begon
matig voor Makkum en P.Z.H was erg sterk in de
verdediging. Toch bleef Makkum een beetje bij,
maar de set ging naar P.Z.H met 25-19.

* op 23 maart 1660 de Van Doniakerk werd gesticht?
Dat is dus 350 jaar geleden! U zult begrijpen
dat dit feit niet ongemerkt voorbij kan gaan.
Houd daarom de Makkumer Belboei van volgende week goed in de gaten: hierin vindt u
alle informatie over de jubileum-activiteiten

De 2e set pepte Makkum zich op en maakte een
sterke start, beide teams vochten hard voor deze
set en waren erg aan elkaar gewaagd. Met een
paar mooie acties maakte Makkum het af en
wonnen de dames de 2e set met 22-25.
De 3e set ging Makkum 1 er volledig voor
helaas door wat foutjes ging het niet van een
leien dakje. Toch bleven de dames hun best doen

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 7 maart was er een dressuurwedstrijd voor pony’s in Cornwerd, hier was veel
deelname van leden van de Waardruiters. Als eerste
was de B-dressuur aan de beurt, Yara de Vries
reed met Fleurtje bij de A/B-pony’s, 188 punten
en een 1e prijs.
Bij de C, D/E-pony’s reden Sybrich Wijnsma
met Silverdream 189 punten en Fleur Sophie
Bootsma met Mon Ami 181 punten bij elkaar.
Bij de L1-dressuur D/E pony’s reden Iris hoekstra
met Nacara 180 punten, Anna Strikwerda met
Tess 181 punten en Hannah Kuiper met Itabassi
186 punten en een 4e prijs. En bij L2-dressuur D/E
pony’s kwam Daphne de Vries met Fallingasate
Dewi aan de start, 180 punten.
Ook op deze mooie zondag was er een dressuurwedstrijd voor paarden in Franeker, hierbij startte
Paulien Wielsma haar mooie koppel, Hiskelien
van Blessum en Mindert vd Terpen in de
L2-dressuur, met Hiskelien 184 punten en met
Mindert 186 punten. Jacob van der Heide reed
met Splendid 205 punten bij elkaar in de
Z1-dressuur, goed voor een 3e prijs.
En voor de liefhebbers van springen was er een
wedstrijd in Sneek, hierbij kwam Marijke Bonthuis
met 2 paarden aan de start in het B-springen, met
Amon een 4e prijs en Amourette een 5e prijs.
Ook had zij nog een troef in de klasse L, met
Universum een 4e prijs.

Kijk ook eens op
www.makkumerbelboei.nl

en verkleinden de achterstand. De dames van
P.Z.H lieten zich helaas niet kennen en wonnen
deze set met 25-20.
De 4e set spande erom Makkum moest deze set
winnen wilden ze nog kans maken op een overwinning. Het werd een spannende set, beide
teams super fanatiek en het ging weer zeer gelijk
op. Makkum wist de concentratie te behouden
en liep met de laatste puntjes weg van P.Z.H en
werd weer gewonnen met 22-25 door Makkum.
Nu was het tijd voor een 5e set. Beide teams
deden hun uiterste best en waren weer zeer aan
elkaar gewaagd. Makkum had goede kansen om
ook deze set te winnen maar door een paar foutjes
werd deze set uit handen gegeven en wonnen de
dames van P.Z.H deze laatste set met 15-13.
Het was jammer voor Makkum 1 maar toch was
het een spannende wedstrijd en leuk om te spelen.
Aanstaande vrijdag 12 maart speelt Makkum
thuis tegen S.V. Oerterp om 20.30 uur.
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We zijn weer

geopend!!!
dus kom gerust een kijkje nemen

in onze vernieuwde winkel

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 13 maart
Makkum 1
Makkum 2
Makkum 3
Oeverzwaluwen 4

- NOK 1
- Minnertsga 2
- Nijland 3
- Makkum 4

14.30 uur
12.30 uur
12.45 uur
12.30 uur

RES B1
ONS/top C2
YVC D1
Makkum D2
Read Swart D2
Makkum D4M

- Makkum B1
14.30 uur
- Makkum C1
12.30 uur
- Makkum D1
9.00 uur
- SDS D2
9.00 uur
- Makkum D3
9.15 uur
- LACfrisia D10M 11.30 uur

RES E1
Makkum E2
Heerv. Boys E8
Makkum E4
Makkum F1
Heerv. Boys F5

- Makkum E1
- Jubbega E4G
- Makkum E3
- GAVC E5
- Renado/vvi F1
- Makkum F2

11.00 uur
10.15 uur
11.30 uur
9.00 uur
9.15 uur
9.00 uur

Sporthal
NeVoBo
vrijdag 12 maart
20.15 uur Makkum 2 DS 2 - COVOS 3 DS 3
20.15 uur Makkum 2 HS 2 - NOK 2 HS 2
20.30 uur Makkum Ds 1 - S.V. Oerterp DS 1

De Halsbanruters

NRVWHQ

HUSRUWR
PLQG

0(5(13267%9

WHO
=HLOPDNHUVWUDDW
%6QHHN

0(5(1326761((.
=RHNWYRRUSRVWEH]RUJLQJLQHHQ
ZLMNWH0$..80

HHQSRVWEH]RUJHU OHHIWLMGPLQLPDDOMDDU 

(HQSDDUXXUEH]RUJHQRSGLQVGDJHQYULMGDJ
'HWHEH]RUJHQSRVWZRUGWELMXWKXLVDIJHOHYHUG
%HOWHOQURIPDLOLQIR#PHUHQSRVWQO

Pingjum - Zondag 7 maart werd er in de manege
in Franeker een dressuurwedstrijd gehouden voor
paarden. Bobbie Ydema kwam uit in de klasse
L1 met Artist. Zij reed een nette proef wat haar de
1e prijs opleverde met 204 punten 1 winstpunt.
Annemarie Wietsma kwam voor de 1e keer uit in
de klasse L2 met Samyra v/d Binnenvelder. Zij
behaalde haar 1e winstpunt met 189 punten en
een 6e prijs.
Louise Mieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke
Peinjum ging naar Anna-Palowna om daar uit te
komen in de klasse L2. In de 1e proef won zij de
1e prijs smet 192 punten en in de 2e proef de 2e
prijs met 189 punten samen goed voor 2 winstpunten.
Bij de pony’s ging Sanne Snijders met Merlijn
naar Cornwerd en reed daar een keurige proef wat
haar de 1e prijs opleverde met 211 punten goed
voor 2 winstpunten. Zij heeft nu haar punten
bijelkaar in de klasse L1 en mag nu uit komen in
de klasse L2.
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Muurkaatstoernooi ‘De Helfrichs’ in MFC te Kimswerd
³VDPHQLQGHQDDPYDQ-H]XV
KHIIHQZLMHHQORÀLHGRS´

=LQJPHH
6DPHQ]DQJYDQEHNHQGHJHHVWHOLMN
OLHGHUHQ]RQGDJDYRQGPDDUWDV
LQGHJURWH]DDOYDQ³$YRQGUXVW´
.HUNHEXUHQ0DNNXP
$DQYDQJXXU

,QIRWHO

(eigen foto)

* v.l.n.r.: Boudie Bierma (2e pr), Sybren Beert de Jong (1e pr) en Harmke Bijlsma-Johnson (3e pr)
Kimswerd - Zondag 7 maart j.l. heeft kaatsvereniging ‘De Helfrichs’ in Kimswerd een
muurkaatstoernooi georganiseerd. In het Multi
Functioneel Centrum ‘Pier’s Stee’ stonden 16
spelers op de lijst. De dames en heren speelden
iedere wedstrijd 2 tegen 2, met iedere ronde een
andere partner en andere tegenstanders. Er is op tijd
gespeeld, na 10 minuten rinkelde de kookwekker.
Dat de kaatsers en kaatssters aan elkaar gewaagd
waren blijkt wel uit de eindstand. Na vier
gespeelde rondes was er niemand die vier maal
gewonnen had. Er waren vijf spelers met drie
gewonnen partijen. De organisator Michiel de
Boer moest gaan rekenen. Als aankomend
onderwijzer is dit wel aan hem toevertrouwd.
Een eervolle vermelding is er voor Michiel de
Boer en Jan Gerben Niezink, zij kwamen nét te
kort voor de prijzen, maar hadden wel dire partijen
gewonnen. Het muurkaatstoernooi is wederom
gewonnen door Sybren Beert de Jong, met slechts
één punt voorsprong op de nummer twee: Boudie

Bierma. Opvallend is dat Sybren Beert het vorige
toernooi in decemer 2009 ook al had gewonnen!
Sybren Beert is hiermee de meest succesvolle
muurkaatser van Kimswerd. De strijd om de 2e
en 3e prijs was ook nog spannend, de dames
Boudie Bierma en Harmke Bijlsma-Johnson
hadden allebei 3 gewonnen partijen en 55 punten
voor. De tegenpunten moesten worden geteld en
het bleek dat Boudie vier minder tegenpunten
had dan Harmke en de 2e prijs mee naar huis te
nemen. De prijzen bestonden uit fraaie keukenpakketten, met gebruiksvoorwerpen voor in de
keuken. En natuurlijk voor de winnaar een
prachtige krans.
De uitslag:
1.
Sybren Beert de Jong
9 punten (56 voor en 38 tegen)
2.
Boudie Bierma
9 punten (55 voor en 29 tegen)
3.
Harmke Bijlsma-Johnson
9 punten (55 voor en 33 tegen)

Spannend badminton in MFC
Makkum - Afgelopen zaterdagmiddag was de
sporthal in het MFC het domein van de badmintonners. Het jaarlijkse invitatietoernooi van de
Badmintonvereniging Makkum trok 36 deelnemers vanuit Makkum en omgeving. 20 Sporters
kwamen uit in de A-poule en 16 in de B-poule en
in beide poules ontstond een spannende strijd.
Bianca van der Werf uit Makkum kwam als
winnaar uit de bus in de B-poule met slechts 2
wedstrijdpunten meer dan Jelle Smit. Bauke
Risselada wist als enige alle 5 wedstrijden te
winnen en pakte de volle winst in de A-poule.
Hij bleef Gerard van Malsen voor die op zijn
beurt op de voet werd gevolgd door Jeljer Zwart
en Bauke Westra uit Bolsward. Onderstaand de
top 5 van beide poules. Speciale dank gaat uit naar
de dame en heren van de wedstrijdcommissie

onder wiens regie de spelers terug konden kijken
op een sportief en geslaagd toernooi.
A poule
1 Bauke Risselada
2 Gerard van Malsen
3 Bauke Westra
3 Jeljer Zwart
5 Ieke Werkhoven
B poule
1 Bianca v.d Werf
2 Jelle Smit
3 Gatze Smid
4 Rudy Lindeboom
5 Andrea v.d Velde

10
8
8
8
8

225
205
204
204
192

8
8
8
8
8

218
216
200
199
190

pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 10 maart 2010

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

G.o.h Batavus dames fiets 21 versnellingen 75,-,
tel. 0517-532215
5 pk Viking grasmaaier met aandrijving en een
nieuwe bosmaaier compleet 2.8 pk met efco pompje
voor beregening in één koop  250,-, 06-11462032
Isis borstkolf “Avent” (handkolf) + bewaarbekers,
weinig gebruikt  25.-, tel. 0515-431239
Wasmachine ARG oko lavamat 1100 toeren 30,-,
06-11462032
Autocross banden m/s 5x 195/70 sr14 90 q 2x
noppen 195/65 r15 91l  150,-, tel. 06-11462032

TE KOOP

Batavus Heren race fiets frame hoogte 57 cm
 20,-, tel. 0517-532215
GRATIS AF TE HALEN

Klein dwergpapagaaitje (praat niet) in verrijdbare
kooi, De Poon 8, Makkum, tel. 0515-232561
GEVONDEN

Weersterweg 26
WONS
Royaal vrijstaand
woonhuis nabij
Makkum met grote tuin
aan open vaarwater.
Vraagprijs:
 375.000,00 k.k.

In de klipperstraat een ronde rode knuffel in de
vorm van een poppetje. Af te halen Kerkeburen
26 tel.0515-231003

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
AANGEBODEN

Een glazen gebaksvitrine en een platenwagen
 200.- i.g.st., wegens beëindigen van bedrijf.
Af te halen op Burenlaan 36, Pingjum, tel. 0517851064
WIE O WIE

Wil de koper van de broeikas (uit het zoekertje)
contact opnemen door het volgende tel. nr. 0515579312. De broeikas moet eind van de maand
opgehaald zijn!

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

EEN BETER MILEU
BEGINT BIJ JEZELF

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.

