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Allround circus entertainer Sander in het MFC Maggenheim

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

Makkum - De allround circusentertainer Sander
Balk tourt tijdens de voorjaarsvakantie met jongleerkunsten, verbazingwekkende goocheltrucs, een
hilarische buikspreekact, vlammende vuuracts en
een bloedstollende zwaardbalans langs diverse
zalen in Friesland. De voorstelling is te zien in
Surhuisterveen, Noordwolde, Wirdum en Makkum.
Sander’s Variété-show
In deze gevarieerde kindershow presenteert de
allround-variété artiest Sander uiteenlopende
disciplines. Zo is hij een snelle jongleur met uiteenlopende voorwerpen van jongleerbal tot vlijmscherpe messen en gloeiendhete vuurfakkels. Ook
probeert hij een hele stapel bordjes tegelijkertijd
op stokjes te laten draaien waarbij natuurlijk de
hulp van de kinderen onmisbaar blijkt....maar of
dat genoeg is??? Sander is een magic-entertainer
pur sang met springende konijnen die hij nauwelijks
de baas is en voert hij het publiek mee naar de
magie van Harry Potter! Voor hilariteit zorgt de
buikspreekact met de brutale vogel Charlie en
‘Master of Ceremony’ Dorus en geeft hij soms een
‘spoedcursus’ buikspreken aan twee vrijwilligers
uit het publiek...dit tot groot vermaak van de
overige toeschouwers. Spectaculair is het optreden
van de nazaat van de Friese volksheld ‘Grutte Pier’
die een spannende balansact uitvoert waarbij hij
een groot zwaard met de punt op zijn voorhoofd
balanceert en dan een ladder beklimt.
Rasartiest Sander presenteert met zijn afwisselende Variété-show de voorstelling boordevol
interactie, sprankelende humor, spektakel en
verwondering. De show wordt ondersteund met
een professionele geluids- en lichtinstallatie, is
voorzien van een prachtig theaterdecor met

velours gordijnen en talrijke lampjes waarmee elke
ruimte tot een waar theater wordt omgetoverd.
Allround variété-artiest Sander
Showbusiness is van kinds af aan de grote liefde
van Sander Balk (Sneek 1979). Vanaf 1996 tot en
met 2005 was hij werkzaam bij het sympathieke
Circus Witova. Daarnaast ontwikkelde hij eigen
solo-voorstellingen. Hij besloot dan ook in 2006
zijn eigen weg te gaan en zelfstandig door te gaan
met zijn bescheiden bedrijf Sander’s Variétéproducties. Met name met zijn brutale vogel
Charlie geniet hij bekendheid bij het publiek. In
2010 was de vorige voorjaarstournee een groot
succes. Het Kerstcircus Sander en Friends was
eveneens een klapper met meerdere uitverkochte
voorstellingen.
Speellijst en kaartverkoop
vrijdag 25 februari 2011 MFC Maggenheim
Makkum. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten zijn in de
voorverkoop met 2,50 korting verkrijgbaar via
de website www.familievoorstelling.nl. Ook is de
kassa aan de zaal geopend op speeldagen van
11.00 tot 12.00 uur en vanaf 60 minuten voor
aanvang. Ook worden er kortingsbonnen verspreid
via de scholen en winkels en kunt u voor slechts
7.50 naar de voorstelling komen.
Met korting naar Sander!
Bij inlevering van dit artikel ontvangt u aan de
kassa 1,50 euro korting op een entreebewijs.
Maximaal twee kaarten per artikel. Niet geldig
in combinatie met andere acties en niet van
toepassing op de voorverkoopprijs.

Makkum, De Skilbank 15

Schitterend vrij uitzicht over IJsselmeer vanuit
dit recreatie-appartement met balkon (W) aan
strandzijde, volledig ingericht voor 6 personen.
Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 20 februari
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. v.d. Ploeg, Sneek
R.K. kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 br. D. Tamminga
Doopsgezinde Gemeente dienst te Bloemkamp
10.30 uur br. H. Klinkvis

Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).
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
Tandartspraktijk De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten
Hij heeft mij in Zijn handpalm gegraveerd.
Jesaja 49:16

Rustig is van ons heengegaan, onze lieve mem
en beppe

Gatske Hemstra-Vollema
* 4 december 1926
Wommels

 12 februari 2011
Makkum

Sinds 23 april 2008 weduwe van Cornelis Hemstra.

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”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

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 17 februari om 14.00 uur in de Van
Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden.

Door het overlijden van

tante Gatske
kwam er een einde aan een vriendschap van
meer dan 40 jaar.
Sieb, Baukje,
kinderen en kleinkinderen.

Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 17) 15.00 uur
Cabaretier Rob Janze “Ben ik in beeld?”
Theatervoorstelling van 5 tot 55 jaar

Makkum – Zorgcentrum Avondrust Klaverjassen
14.00 uur in het restaurant

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Koor “Melange” uit Franeker in het restaurant

Uit eigen regio
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en
schilderijen.
Jousterpermolen – Tussen Parrega en Tjerkwerd
geopend elke woensdag van 13.00-15.00 uur. Bij
wind malend te zien
Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden,
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel. 0515-579323
www.gerritwijngaarden.nl

Op 12 februari is overleden mevrouw

G. Hemstra-Vollema
Sinds 1986 lid van onze vereniging
We wensen haar kinderen en kleinkind veel
sterkte toe.
Bestuur en leden van de Vrouwenver.
“Het Mosterdzaadje” Makkum

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

Makkum – Tent op het Plein v.a. 16.00 uur
organiseren Biljartdames de Stoten en heren van
het Fiskhok, feestje voor jong en oud, met varken
aan het spit, bier, gluhwein en braadworst etc.

woensdag 23 februari

Correspondentieadres: Gedempte Putten 19
8754 EG Makkum

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

zaterdag 19 februari

Makkum: Janke Wijtske Adema-Hemstra
Jan Adema
Egbert Jan

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Sjoelen in het restaurant

dinsdag 22 februari

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

vrijdag 18 februari

Makkum: Tjeerd Hemstra

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Agenda

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

neem contact op met
0515 - 23 16 87

Wie heeft ladder ‘geleend’
van Scouting Burdine
Makkum – Wie heeft zonder te vragen onze ladder
‘geleend’ en wil diegene zonder wat te zeggen hem
ook weer terugbrengen! Wij zoeken de ladder al
een heel tijdje, wij hebben hem weer nodig.
Bij voorbaat hartelijk dank, Scouting Burdine.

Reumafonds zoekt collectanten
Makkum – Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Makkum en bent u daarvoor een paar
uurtjes per jaar beschikbaar? Word collectant of
mede organisator voor de collecteweek van het
Reumafonds van 27 februari t/m 5 maart 2011.
Neem contact op met mevrouw T. Appeldorn,
Lieuwkemastraat 19 in Makkum, tel. 0515-231822.
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Annemiek Leenstra is op zoek
naar modellen
Makkum – Ik ben bezig met de opleiding voor
pedicure en hoop deze af te ronden in mei/juni
2011. Ik ben daarom op zoek naar modellen hiervoor. Heeft u last van bijvoorbeeld: -rare nagels
-pijnlijke nagels/voeten -eelt -likdoorns -ingegroeiende/ingegroeide nagels. Dan mag u mij altijd
bellen, ik ga dan eerst de voeten bekijken en samen
met u overleggen wat er aan moet gebeuren en of
er iets aan gedaan moet worden. Dit is gratis en
geheel vrijblijvend! Naast pedicure ben ik gediplomeerd voetreflexologe sinds 1995. Voetreflexologe
is er op gericht, om zones op de voet, die in verbinding staan met organen, zenuwen en klieren
een impuls te geven, zodat het (zieke) orgaan zich
kan herstellen dan wel versterken, d.m.v. voetmassage. Ook bij stress zeer doeltreffend en geeft
een ontspannen gevoel en veel hernieuwde energie.
Voor meer informatie kunt u mij bellen of
e-mailen: Annemiek Leenstra, tel. 0515-233662,
mob. 06-40269801, e-mail: dibbes -@hotmail.com

Bericht van Senior Web
Wûnseradiel/Bolsward
Makkum/Bolsward – Vanaf maandag 28 februari
start de laatste reeks computercursussen van het
seizoen 2010/2011 voor vijftigplussers. Deze computercursussen worden gegeven in de bibliotheek
van Makkum en Bolsward. In Bolsward worden
de basiscursussen Windows 7, Windows XP,
Windows Vista, Word 1 2007 gegeven en ook de
cursussen om u verder te bekwamen, zoals
Internet en Picasa. In Makkum worden de basiscursussen Windows 7, Windows XP en Windows
Vista, Word 1 2007 gegeven. Ook worden de
cursussen Creatief met Word 2007 en de cursussen Ulead en Internet in Makkum gegeven.
Belangstellenden voor deze cursussen kunnen
een inschrijfformulier afhalen bij de bibliotheek
van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel
bij. Telefonische informatie: tel. 0517-531554 of
0515-574529.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Roomyoghurt, 500 gram......................................1.19
Campina Bitterkoekjesvla, 1 liter.......................................1.59
Versunie Goudse Jonge Kaas, 500 gram............................3.69
Runderrookvlees.....................per pakje 25

Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter.............................nu 1.09
Top Quality Wijn Rood, 0.75 liter.............................voor 2.99
Persil Megaperls, pak 1.215 kg...................................7.99 4.99
Honig Lasagnesaus................................................nu 79

cent

Aanbiedingen geldig van do. 17/2 t.e.m. wo. 23/2

Rundvleesvoordeel

Sucadelappen
500 gram
Profiteer van 17 t/m 19 februari
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram
Maaltijd van de week

Lasagne + gratis bakje Scharrelsalade
400 gram
Vleeswarenvoordeel

5,50
7,99
4,40
2,55
4=3

Boerenachterham + 6 gratis scharreleieren
150 gram
Speciaal voor u gemaakt

Cordon Blue Rolletjes
iedere 4e gratis
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Surprised troch toanielferiening ‘Surprise’ Wytmarsum!

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
Wytmarsum - Ôfrûne sneon 12 febrewaris spile
toanielferiening Suprise de tragikomeedzje ‘Gouden
hantsjes’yn de ‘Gekroonde Roskam’yn Wytmarsum.
‘Gouden hantsjes’ is skreaun troch Haye van der
Meyden en oerset yn it Frysk troch Baukje Stavinga.
Leafde, fertriet, langstme en jaloezy binne de haad
yngrediïnten fan dit stik dat regissearre is troch
Gerben Gerbrandy.
Sa rint de leafde as reade tried troch it stik hinne.
Louis (Menno de Vries) hat yn Emma (Betty
Popma) de leafde fan syn libben fûn. Se binne sa
mei-inoar ferbûn, dat sels nei de dea it kontakt
tusken beide noch net ferbrútsen is. Har leafde
foar him is sa grut, dat se him alle romte jout om
wer opnij te begjinnen nei har ferstjerren. Nei it
ferstjerren fan Emma is der it fertriet fan Louis.
Sa slim dat er sels net mear fierder wol, mar troch
syn omjouwing dochs it libben wer oppakt en hoe!
In affêre mei callgirl Claire (Marieke Zeinstra).
Mar de ferhâlding is platoanysk, mear sit er foar
Louis op it stuit net yn. De famylje tinkt der
fansels oars oer mei nammen Charlotta (Annie
Bergsma), de skoansuster fan Louis. Krekt nei it
ferstjerren prebearret se Louis wat te paaien, mar
der is Louis net foar yn de stimming. Jaloezy
stekt de kop op. En wer kin jaloezy wol net ta
liede.....! De hâlding fan de dochter fan Louis,

eigen foto

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

Alice (Peta Ross), der kin ik mij wol wat bij
foarstelle. Moast dy yntinke, heit al mei pensjoen,
klaut it oan mei in frommeske út in totaal oare
wrâld. Mar doch binne har bedoelingen ek net
hielendal suver, hebsucht, bang dat der neat foar
har oerbliuwe sil! De skynmakster (Geartsje
Reijenga) hie miskien ek wol mear as skyn meitsjen yn gedachten, doe’t se har tsjinsten oanbean
oan Louis! Opfallend en nijsgjirrich wienen de
monologen fan de spilers. Gedachten fan de
spiler, folslein yn it ljocht, tsjin in bijpassende
eftergrûn. Ek goed útsocht wie de muzyk, it sette
de sfear justjes efkes better del. Dit alles makke
dat it stik in moai gehiel foarme.

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

It moaie fan dizze toanielstikken is, dat ik wurden
en útdrukkingen út ús moaie Fryske taal wer
opnij mei krij. Bygelyks it wurd fertutearzje, ast
dysels net goed mear fersoargest. Dit wurd hie ik
al yn skoften net mear heard. Nij foar mij wie de
útdrukking: ‘Jirpels binne krekt as famylje, it bêste
stik sit ûnder de grûn! Moai om dit op sokke
jûnen wer mei te krijen. Mar hawar ‘Surprise’ dit
stik ha jim goed delsetten. Ik ha mij kostlik fermakke der yn de Roskam en sa om hinne sjoen
it publyk ek!! Oar jier kom ik jim kant wer út!
Skreaun troch Doutzen Ouderkerken

Rients Gratama mei ,De Goudfisk’ nei Marne Theater
Boalsert - Rients Gratama komt op freed 18
febrewaris, jûns om 20.00 oere, nei it Marne
Theater (Marne College) mei de solo-foarstelling
,De Goudfisk’. Gratama spilet, mei as gefolch fan
it grutte sukses dat hy hân hat mei syn earste
stuik ,Eintsje Libben’ in opnij troch him skreaun
Frysktalich solo-toanielstik. ,De Goudfisk’ giet
oer in âlde man, dy’t lang ferlyn in jonge wie, en
dy it ferhaal fertelt fan in âlde frou dy’t likelang
lyn in famke wie. It is in poëtysk-dramatyske
skiednis oer leafde en lot, dy’t beide ynkleure
binne troch in barren yn de Twadde Wrâldkriich
op in doarp yn Fryslân. Neist tûzenden fertelde
ferhalen binne der likefolle ferhalen dy’t noait
ferteld binne en noait ferteld wurde sille. Dit is
sa’n ferhaal.

Nederlands
Een oude man die lang geleden een jongen was,
vertelt het verhaal van een oude vrouw, die lang
geleden een meisje was. Het is een poëtischdramatische geschiedenis over liefde en lot, die
beide onveranderbaar worden ingekleurd door
een gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog op
een dorp in Friesland. Naast duizenden vertelde
verhalen bestaan evenzoveel verhalen die niet
zijn verteld en nooit verteld zullen worden. Dit
is zo’n verhaal.
Kaarten kunnen gereserveerd worden bij It
Gysbert Japicshûs aan de Wipstraat 6, Bolsward,
tel. 0515 573990.

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
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
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Keukenbrand aan de Kerkeburen in Makkum

foto brandweer Makkum

Makkum - Zaterdagavond, knus met het gezin
op de bank voor de tv. Echter dit werd abrupt
beëindigd door een serieuze melding om 21.09 uur,
woningbrand aan de Kerkeburen 19 in Makkum.
Dit maakt wel dat je spoedig ter plaatse wilt zijn.
Door de buurvrouw was rookontwikkeling gesignaleerd en zij waarschuwde 112. Direct werd
door brandweer Makkum ter plaatse ingezet met
2 man ademlucht en hogedrukstraal. Via de deur
van de bijkeuken naar het keukengedeelte kwam
de aanvalsploeg er achter dat er binnen weinig
vuur was. Door de gebruikte materialen(gips)
tijdens een verbouw had het vuur zich niet ontwikkeld. Dat wil niet zeggen dat er weinig schade

was, een groot deel van de achterwand en plafond
ging verloren en door de woning was er toch
veel roetschade. Doordat de achtergevel bestond
uit hout was deze aan de buitenkant ook doorgebrand. Dit kon de brandweer met een tweede
hogedrukstraal snel bedwingen. Er stond iets op
het fornuis dat in brand is geraakt waardoor de
vlammen in de afzuigkap trokken. Voor de
bewoner erg sneu deze was op het moment van
de brand niet aanwezig in de woning. De eigenaar was in het weekend nog bezig geweest om
samen met familie en vrienden de laatste hand te
leggen aan de verbouwing.

Vooraankondiging Jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.
Makkum - Woensdagavond 23 februari wordt
de jaarvergadering van Vogelwacht Makkum
georganiseerd in Hotel de Prins te Makkum. Een
groot deel van het bestuur heeft de bestuurstermijn
vol gemaakt en heeft zich herkiesbaar gesteld in
de bestuursverkiezing. Daarnaast worden de
herinneringsprijzen uitgereikt aan de vinders van
het 1e ei in 2010. In de pauze is er gelegenheid om
de datum te raden van het 1e ei van 2011 en kan
iedereen weer meedoen aan de loterij met prachtige
prijzen. In de vergadering wordt teruggeblikt op
het afgelopen jaar en is er speciaal aandacht voor
de voorbereiding van het komende jaar en in het
bijzonder de weidevogelbescherming, de nazorg.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

In 2010 heeft zowel provinciaal als in ons nazorg
rayon de Grutto het goed gedaan. Na jaren van te
weinig kuikens zijn in 2010 diverse paren met 2
of meer jongen teruggekeerd naar het zuiden. De
natuur hielp hierbij door het koude en vertraagde
voorjaar 2010 waardoor de maaidatum met ca.

12 dagen uitgesteld is. Later maaien betekent
minder verlies in broedparen en jongen. Samen
met de vele boeren proberen wij ook in 2011 ruim
1.500 ha te beschermen! 2010 was ook voor de
jeugdwacht een goed jaar. Diverse activiteiten zijn
georganiseerd met als hoogtepunt de excursie naar
de Fûgelhelling en de nazorgdag bij Allingawier.
Dit jaar zijn wij als bestuur weer van plan een
leuk programma voor de jongste onder ons te
organiseren. Hebt u ideeën of wensen laat deze
dan horen tijdens de jaarvergadering.
Dit jaar willen wij ook aandacht vragen voor de
vogels in tuin en stedelijk gebied. Binnenkort volgt
een lezing over hoe u meer vogels in uw omgeving
kunt krijgen. Denkt u alvast na over het inzaaien
van voorjaarsbloemen om meer insecten en dus
ook vogels aan te trekken als u begin april naar
de tuincentra trekt! Alle leden en nieuwsgierige
niet leden zijn van harte welkom in de Prins.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Eerste “Parregeaster Muzykjûn”
Neem contact
op met onze
acquisiteur
06-53542243

Parrega - Zaterdag 19 februari wordt er in de
Gearhing te Parrega de eerste “Parregeaster
Muzykjûn” georganiseerd. Deze gezellige avond
wordt ingevuld met optredens van Jannie
Brandsma en Jouke Bouma, het gezelligheidskoor “Hikke fan’e daam” en Christelijke
Muziekvereniging Excelsior, allen uit Parrega.
Jannie Brandsma heeft kort geleden samen met
Jouke Bouma de mooie cd “leafdesnacht” opgenomen, veel liederen van deze cd zullen deze

avond uitgevoerd worden. Hikke fan ‘e daam
heeft een gezellig repertoire met mooie luistermuziek en gezellige meezingers. Excelsior zal
een aantal liederen muzikaal begeleiden en nog
een aantal lichte nummers ten gehore brengen.
Het wordt in de Gearhing in Parrega een avond
met veel afwisselende muziek. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd om bij deze speciale
avond aanwezig te zijn. De muziek begint ’s
avonds om 20.00 uur.
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Sport en spel voor senioren
Makkum - Speciaal voor mensen vanaf 55 jaar
wordt er onder deskundige begeleiding sport en
spel beoefend in Bolsward, Makkum en Pingjum.
De sport en spellessen zijn speciaal voor mensen
die niet of onvoldoende bewegen. De gemeente
Súdwest Fryslân doet mee aan de impuls Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het NASB
heeft als doel om mensen (meer) te laten bewegen.
De gemeente Súdwest Fryslân ondersteunt dan
ook deze sport- en spelgroepen voor senioren.
Bewegen heeft vele voordelen,
want door bewegen:
- voel je je fitter, gezonder en ontspannen
- blijven je botten en spieren sterk
- vertraag je het ontstaan van ziekten
- vertraagt het dementieproces

- voorkom je valongelukken
- krijg je meer sociale contacten
Maar bewegen is vooral leuk en ook om samen
te doen! In Makkum (dinsdagmiddag) , Bolsward
(maandag en donderdagmiddag) en Pingjum
(vrijdagavond) zijn de sport en spelgroepen actief.
Als u mee wilt doen, een keer wilt proberen of
meer informatie wilt hebben, kunt u contact
opnemen met:
Bolsward: gymnastiekvereniging Hanzestad,
06-20408206, gvhanzestad@gmail.com
Makkum: gymnastiekvereniging DES,
0515-232145, bijlsmamakkum@home.nl
Pingjum: gymnastiekvereniging DIO,
0517-850774, houkje_akker@hotmail.com

Jubilerend Europa Kinderhulp biedt nieuwe
kinderreis uit België
Makkum - Dit jaar viert Europa Kinderhulp
haar vijftigjarig bestaan. Een lange periode waarin duizenden kinderen uit Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Engeland en voormalige oorlogsgebieden de kans kregen een paar weken onbezorgd te spelen bij Nederlandse gastouders. De
regio Friesland is daarvoor bij uitstek geschikt
met haar rust en ruimte, precies datgene wat de
kinderen nodig hebben. Helaas zijn er na vijftig
jaar nog steeds kansarme kinderen die behoefte
hebben aan een vakantie en helaas loopt het
aantal gastouders de laatste jaren terug. Maar
Europa Kinderhulp zet haar werk enthousiast voort.
Met ingang van 2011 is zelfs een nieuwe reis
toegevoegd. Kinderen uit Belgisch Vlaanderen
worden deze zomer verwelkomd in Friesland.
Europa Kinderhulp zoekt enthousiaste en betrokken
gastouders voor de Belgische kinderen, maar ook
voor de andere reizen. Ouders die deze kinderen

met zorg en aandacht ruim twee weken een thuis
willen bieden waardoor ze weer even kind
kunnen zijn. Een zonnige vakantie in hun vaak
uitzichtloze bestaan. Is in uw hart en huis plaats
voor een vakantiekind, meld u dan aan als
gastouder. Meer informatie kunt u vinden op
www.europakinderhulp.nl. Voor de regio
Friesland kunt u contact opnemen met Joke de
Vries, 058-2573612 of stuur een e-mail naar
friesland@europakinderhulp.nl
Data kinderreizen 2011
Oldenburg
18 juli - 5 augustus
Frankrijk CR
3 juli - 22 juli
Schneeberg/Delitzsch 18 juli - 5 augustus
Hannover
25 juli - 12 augustus
Frankrijk SPF
16 juli - 6 augustus
Nederland
25 juli - 12 augustus
België
18 juli - 5 augustus
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Drumband in clip Zware Jongens

eigen foto

Makkum - Op 5 maart begint vooral onder de
grote rivieren het jaarlijkse carnaval. Voor de
Zware Jongens een reden om hun nieuwe hit
“Dorst” te presenteren. Bij een carnavalshit hoort
tegenwoordig een heuse videoclip. De Makkumer
drumband is gevraagd hieraan medewerking te
verlenen. Op een winderige vrijdagmiddag zijn

opnames gemaakt in en rondom het MFC
Maggenheim. Het populaire duo en collega’s Arie
en Fokko bezingen wat er gebeurt als ze ‘dorst’
hebben. Ze worden hierbij muzikaal begeleid door
de drumband. In de tussentijd worden de ‘dikke
vrienden’ ook nog in een flitsende nieuwe outfit
gestoken. Het resultaat van zowel de clip als de
nieuwe outfit van de heren is erg verrassend.
Het jaarlijkse carnaval heeft in het zuiden van
het land een grote impact. In onze omgeving zijn
vooral de carnavalsverenigingen in Sneek en Blauwhuis erg actief. Als u beschikt over digitale televisie moet u eens afstemmen op Omroep Brabant.
Geheid dat de Zware Jongens met de Makkumer
drumband binnenkort daarop te zien zijn. Er kan
bij Omroep Brabant ook gestemd worden op het
lied van de Zware Jongens in de ‘Kies Je Kraker
Competitie’. Dit kan op www.web.omroepbrabant.
nl/button/kiesjekraker/. Als enige niet-Brabantse
act staan de Zware Jongens genomineerd! Stemt
u mee?
Alvast nieuwsgierig geworden? De nieuwe clip
is te vinden op YouTube en op de websites van
de Zware Jongens en muziekvereniging Hallelujah
(www.hallelujahmakkum.nl).

Het Amsterdams Kleinkunst Festival
Makkum - Schrijft u maar vast op in uw agenda!
4 Maart Tijdstip: 20.30 uur Locatie: De Doopsgezinde kerk! Want dan komt op uitnodiging van
Het NUT wederom het Amsterdams Kleinkunst
Festival naar Makkum! U weet wel, dat festival
dat zoveel bekende cabaretiers en andere mensen
uit de kleinkunst heeft voortgebracht, zoals Maarten
van Roozendaal, De Vliegende Panters, Acda en
De Munnik, Klaas van der Eerden, Mike Boddé
en Thomas van Luin, enz.
En dat de Doopsgezinde kerk zowel vorig jaar,
als het jaar ervoor nokvol zat. En het ook dit jaar
vast weer een verrassende- en gezellige avond
wordt waarin we kunnen genieten van bruisend
kleinkunsttalent. En omdat iedereen weer een
consumptiebon voor De Prins krijgt, zal daar

naderhand een fijne afterparty zijn, waarin over
de voorstellingen nagepraat kan worden; onderling en met de artiesten zelf.
Okay, even nog in het kort iets over het festival
zelf. Officieel heet het “Het Concours om de Wim
Sonneveldprijs’ en het is 1 van de 3 grote cabaretwedstrijden in Nederland. Nadat de deelnemers
een drietal voorrondes hebben overleefd, zijn er
6 kandidaten overgebleven die zich middels een
try-out tournee zullen voorbereiden op de halve
finale. Dit jaar komen de volgende halve finalisten
naar Makkum: Kabaret in Quartet, Louise
Korthals en Merel Moistra.
* Vanaf maandag 21 februari zijn de kaartjes te
koop bij Boekhandel Coufreur. De entree voor
leden is: € 10,00 en voor niet-leden € 12,50.

Vervolg eerder uitgestelde sterrenwandeling

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
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.

Makkum - Op vrijdagavond 25 februari as.
organiseert het Nut de vervolgavond van de sterrenwandeling. In mei 2010 kwamen 3 vrijwilligers
van Sterrenwacht Burgum naar Makkum om ons
een en ander van de sterren te vertellen en te laten
zien. Helaas was het die avond zwaar bewolkt en
heeft de wandeling niet plaats gevonden. We gaan
alsnog proberen om de wandeling plaats te laten
vinden. We verzamelen deze keer op de parkeerplaats bij de rotonde Makkum-Idsegahuizumstrand. Vandaar uit maken we een wandeling
naar natuur-gebied de Zuidwaard. De vrijwilligers
van de sterrenwacht brengen een aantal telescopen
mee, maar wie thuis een verrekijker heeft liggen
moet deze zeker meenemen. Vaak werkt dat net

zo goed. Voor deelname aan de wandeling vragen
wij de volgende vergoeding: Nut leden: € 1,50
per persoon, voor kinderen t/m 12 jaar € 1,00.
Niet-leden: € 2,50 per persoon, kinderen t/m 12
jaar € 2,00.(Dit is bedoeld om de vrijwilligers
van de sterren-wacht een vergoeding te kunnen
geven voor gemaakte onkosten.) De wandeling
start om 20.00 uur. We zullen niet alleen op verharde paden lopen dus denk om uw schoeisel.
Opgave bij Fokje Lutgendorff: 0515-231621 of
06-1222 9896 Mocht het weer wederom spelbreker
zijn dan zullen wij dat vrijdag 25 februari bekend
maken op onze website: www.nutmakkum.nl

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel
Witmarsum – De afdeling van de Vrouwen van
Nu afd. Wûnseradiel komt weer bijeen op dinsdag
22 februari a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde
Roskam te Witmarsum, voor haar jaarvergadering

met bestuursverkiezing. Na de pauze komt pastor
Sipke Draisma over zijn werk vertellen. Nieuwe
leden zijn van harte welkom.
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Vacature vrijwillige medewerker Stipepunt Bolsward
Bolsward - Bent u maatschappelijk betrokken?
Heeft u ervaring met het opstarten van initiatieven
en heeft u affiniteit met vrijwillige inzet en/of
mantelzorg? Wilt u een deel van uw vrije tijd
vrijwillig inzetten? Dan bent u bij het Stipepunt
Bolsward aan het goede adres. In Bolsward is in
2010 een Stipepunt voor vrijwillige inzet en
mantelzorgondersteuning opgericht. Het Stipepunt
is de centrale plek voor alle vragen op het gebied
van vrijwilligerswerk en biedt tevens ondersteuning aan mantelzorgers. Voor het Stipepunt
Bolsward (regio Bolsward/ Wûnseradiel) zijn
we op zoek naar vrijwilligers die het Stipeteam
willen komen versterken.
Uw taken:
- registreren van vrijwilligers en mantelzorgers
n.a.v. de afgenomen intake;
- bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties/
verenigingen;
- contacten onderhouden met mantelzorgers,
vrijwilligers en/of organisaties;
- het geven van (basis)informatie en advies aan
mantelzorgers, als mede het bieden van
‘een luisterend oor’;
- het beheren van informatiemateriaal voor de
doelgroepen;
- mede zorg dragen voor communicatie en PR.
Wij vragen:
- affiniteit en/of ervaring met vrijwillige inzet
en/of mantelzorgondersteuning;
- beschikken hebben over goede sociale
vaardigheden;
- beheersing van basiscomputervaardigheden;
- bereidheid om bijscholing te volgen
(een drietal dagdelen);
- minimaal één dagdeel per week beschikbaar
zijn voor de functie.
Wij bieden:
Interessant, leuk maar bovendien ook maatschappelijk zeer betrokken vrijwilligerswerk. U
werkt zelfstandig, maar ook samen in een team
vrijwilligers. Een medewerker van Timpaan Welzijn
geeft professionele ondersteuning. Reiskosten
worden vergoed.
Contact:
Indien u belangstelling heeft voor bovenstaande
vacature, kunt u een brief sturen met uw motivatie
naar Timpaan Welzijn Sneek t.a.v. Stipepunt
Bolsward, Postbus 312, 8600 AH SNEEK of per
e-mail naar a.hoekstra@timpaanwelzijn.nl.
Voor informatie over de vacature kunt u contact
opnemen met de consulent van het Stipepunt
Mevrouw Atsje Hoekstra, tel. 0515-421313 (ma.
di. do)

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op
met onze acquisiteur 06-53542243
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Ingezonden
Hallo Lezers,
Makkum - Mijn naam is Petra Appelman en ik
ben al zes jaar actief als bezorger van de
Telegraaf. Eerst heb ik drie jaar in Witmarsum
bezorgd, en nu alweer drie jaar in Makkum
waarvan twee jaren depothouder. In die drie jaar
heb ik maar 1x vakantie gehad. Voor mijn verjaardag krijg ik een weekendje weg van mijn
familie. Helaas kom ik dan niet op tijd thuis om
maandag de kranten te bezorgen. Ik bezorg in
Makkum in twee wijken van elk rond de 50
abonnees en bezorg ook de losse verkoop voor
Jumbo, Coufreur, Drogisterij Bolink en de tankstations/Taxicentrale Van der Bles en Garage Horjus.
Mijn collega wil tot mijn genoegen één wijk
overnemen, nu zoek ik nog één persoon die mij

wil helpen. Vergoeding voor één uur werk is €
25,- Het gaat om een wijk van plm. 50 kranten
Abonnees (Centrum, Kerkeburen, Lieuwkemastraat, Doniastraat,Kerkstraat,Voorstraat en Bleekstraat etc. En als je dat wil kunnen we alle details
e.d. van ten voren doornemen. Je kan me bellen
dag en nacht op: tel. 06-3196 0694 of tel. 0515
- 50233 of kom gerust langs op het depot
Telegraaf: Botterstraat 25, 8754AA Makkum.
Voor de rest wil ik alle abonnees bedanken voor
het vegen en strooien van hun paden afgelopen
winter. Natuurlijk heb ik wel wat kunstschaats
capriolen gemaakt, maar gelukkig niks gebroken.
groeten Petra Appelman;
Uw Telegraaf Bezorger/Depothouder

Bewustwording 30 km/uur
Regelmatig zie ik in ons dorp vuilcontainers met
de goed bedoelde “30” sticker erop geplakt. Deze
sticker is natuurlijk bedoeld om mensen bewust
te laten worden om een veilige snelheid te rijden
in de bebouwde kom. Deze veilige snelheid is niet
voor de automobilisten, maar voor de mensen en
kinderen die in het dorp wonen, leven en spelen.
Elke jaar zijn er namelijk 600 slachtoffers in het
verkeer waarvan 55% gebeuren binnen de
bebouwde kom. Tevens zijn er nog zo’n 4000
kinderen per jaar die in het ziekenhuis belanden,
dit niet gebeurt op de snelweg.
Ik wil nog even verder ingaan op de beruchte
sticker die suggereert dat 30 km/uur een veilige
snelheid is. Dit doe ik aan de hand van een theoretische berekening; Stel ik rij 30 km/uur op een
smalle weg met aan een kant geparkeerde auto’s.
Plots schiet er een kind achter een auto vandaan
de weg op. Hoeveel meter heb ik nodig om dit
kind niet te raken?
Bij 30 km/uur is de gemiddelde remweg van een

willekeurige auto op droog wegdek 4 mtr. Helaas
hebben wij nog 0,5 seconden nodig om het kind
te zien (hersenen) en hebben we nog 0,4 seconden
nodig om het rempedaal in te trappen. Dit zijn
cijfers van een zeer alerte bestuurder! In deze 0,9
seconden legt men 30/3,6 maal 0,9 = 7,5 mtr af.
In totaal moest ik dit kind dus al op 11,5 mtr
opgemerkt hebben om nog op tijd te kunnen
stoppen. Dit is dus nog een hele afstand. In de
meeste straten van Makkum is dit te hard, met
name de woonerfen, maar er zullen ongetwijfeld
mensen zijn die het beter weten, dit op het eind ten
koste van de kinderen/voetgangers en fietsers.
Ik hoop dat de lezers zich bewust worden van
een “veilige snelheid”, tevens is het dorp bij 15
km/uur een stuk mooier, stiller en schoner. En
indien men toch het hele kind niet heeft opgemerkt dan overleeft een kind de klap bij 15 km/
uur beter dan bij 30 km/uur.
KJ Veslinga

Bericht voor de bewoners van de Oude Nieuwbuurt over
de verkeersmaatregelen
Makkum - Zoals u/jij opgemerkt zult hebben is
onze buurt nu een woonerf-wijk geworden. Dit
is het succes van de buurtactie en onderhandelen
met de gemeente. Al eerder werd een bericht
hierover in de Belboei geplaatst. Dit betekent dat:
de rijsnelheid tussen de 10 en 15 km is en dat er
geen auto’s meer op de Astoep-gedeelten geplaatst
mogen worden. Laten we in onze wijk er op
kunnen rekenen dat we ons aan deze snelheid
van rijden houden voor de noodzakelijke veiligheid. Door controles enige tijd geleden is er al een
boete gegeven aan één van onze buurtbewoners.
Te betalen: 70 euro. (Hierover wordt bezwaar
aangetekend.)
Bij vraagstelling aan verkeersdeelnemers van zowel
binnen als van buiten onze wijk blijkt dat geen
van de automobilisten weet dat er nu een ander
parkeerbeleid geldt. Door de gemeente is hierover
geen informatie verstrekt. Let wel: er werd gemeld

dat er meer controles op verkeerd -parkeren zouden
plaatsvinden. Maar bleef het wel of niet toegestaan dat er op de rabatdelen kon worden
geparkeerd ? Voor de bewoners is dit niet duidelijk gemaakt. Officieel mocht het dus wel bij dit
type bestrating. Er is inmiddels ook al heel veel
schade ontstaan aan de bestrating door gebruik
toe te staan voor parkeren e.d. Dat geldt voor de
hele buurt. Ook hiervan werd de gemeente al
meerdere keren op de hoogte gebracht. Aan de
gemeente wordt bericht gestuurd over het uitblijven
van informatie na de verandering. Ook wordt
melding gegeven aan zaken waaraan nog geen
uitvoering is gedaan. Melding over zaken betreffende de verkeerssituatie graag doorgeven op het
e-mailadres of betreffende tel.nrs..
Wijkraad Oude Nieuwbuurt
e-mail wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com of
tel 0515-232327 en 0515-231881.

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 16 februari 2011

Verlies Makkum tegen Oudehaske
Makkum - Het jaar 2011 begon zo mooi voor
Makkum. Na overwinningen tegen CVVO en
Bolswardia leek een hoge klassering aan het einde
van de competitie weer tot de mogelijkheden te
behoren. Zeker in de wetenschap dat na de twee
winstpartijen op vreemde bodem thuiswedstrijden
zouden volg tegen relatief zwakkere tegenstanders.
Vorige week zat het de ploeg niet mee tegen QVC.
Ondanks een veldoverwicht slaagde Makkum er
niet in de ploeg uit Stavoren te verslaan met duur
puntverlies tot gevolg. Winst tegen Oudehaske
was, zeker met het oog op het zware programma
de komende tijd, dan ook hard nodig om de hoge
verwachtingen te realiseren. Het liep zaterdagmiddag evenwel anders. Niet Makkum zou zijn
derde overwinning boeken na de winterstop maar
Oudehaske. Zonder de oranjehemden te kort te
willen doen had het de overwinning feitelijk te
danken aan een totale ‘offday’ van de thuisclub.
Dat wil zeggen, een halve offday. Eigenlijk werden
er door Makkum zaterdag twee wedstrijden
gespeeld. Twee wedstrijden van 45 minuten. De
eerste wedstrijd werd kansloos met 0-3 verloren.
Toen het kalf halverwege de wedstrijd al vrijwel
verdronken was trachtte de ploeg de rug nog wel
te rechten maar dat bleek niet voldoende om een
of meer punten uit het vuur te slepen.
Niet zozeer de nederlaag zelf als wel de manier
waarop deed de weinige toeschouwers die het
koude, regenachtige weer zaterdagmiddag trotseerden, de wenkbrauwen menigmaal fronsen.
Een apathisch spelende thuisploeg bakte er de
eerste 45 minuten helemaal niks van. Makkum trad
aan zonder een drietal vaste krachten. Aanvoerder
Piter Genee was afwezig, spits Daniël Kleiterp
was om disciplinaire redenen gepasseerd terwijl
Feike Melchers niet fit genoeg was bevonden en
naast Kleiterp op de bank plaatsnam. Aanvoerder
Genee werd in het hart van de verdediging vervangen door de debuterende Pier Hibma. Menno
Bijlsma, terug na een schorsing, begon in de spits
terwijl Willem van der Velde startte als linksbuiten.
Het ontbreken van de vaste krachten leek een
verlammende uitwerking op de ploeg te hebben.
Elke overtuiging ontbrak, passes over 3 meter
mislukten terwijl de nieuwelingen in de ploeg,
voorzichtig gezegd, geen al te sterke indruk

maakten. Oudehaske wist niet wat het overkwam -thuis werd het nog met 0-5 zoek gespeeld
door Makkum- en profiteerde dankbaar van het
chaotische spel van de thuisploeg. Dat deed het,
nog voor de thee, drie maal en op de 0-3 ruststand
was weinig tot niets af te dingen. Behalve 2 vrije
trappen van Lennart Adema die voor enig gevaar
zorgden kwam Makkum niet of nauwelijks in
het spel voor.
Disciplinaire straffen duren in de sport in de
meeste gevallen totdat de trainer de gepasseerde
speler weer nodig heeft en dus werd Kleiterp
samen met Melchers na de thee weer onder de
wapenen geroepen. Met 4 spitsen, een aanvallende middenvelder maar vooral meer passie en
overtuiging ging Makkum in de achtervolging.
Naar mate de wedstrijd vorderde trok zelfs laatste
man Jan Hiemstra, die de hele wedstrijd onsportief
werd bejegend door coach Pasveer van de
bezoekers, mee ten aanval. Vabanque spelend
draaide Makkum de rollen om, was nu zelf de
bovenliggende partij en kwam nog bijna langszij. Dat lukte, hoewel het nog wel driemaal
scoorde, uiteindelijk net niet. Zowel 10 minuten
na rust als 10 minuten voor het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Vegterlo uit Nagele was
het Lennart Adema die scoorde voor Makkum en
de spanning in de wedstrijd terugbracht.
Tussendoor had Makkum pech dat Vegterlo een
zuiver doelpunt van de thuisploeg afkeurde.
Hoewel hij al naar het midden had gewezen,
kwam Vegterlo op zijn beslissing het doelpunt
toe te kennen terug nadat grensrechter Hak van
Oudehaske aangaf dat de bal de doellijn niet zou
hebben gepasseerd. Dat was zuur voor Makkum
maar duidelijk was ook dat de nederlaag niet het
gevolg was van die ene arbitrale misser. Het
verlies was geheel te wijten aan het collectieve
falen in de eerste helft.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum in en tegen
rodelantaarndrager Creil dat zaterdag met liefst
9-1 verloor van Bolswardia. Spelend zoals na
rust heeft Makkum een goede kans de 3 punten
mee naar huis te nemen. Speelt de ploeg zoals de
eerste 45 minuten dan kan het zich de lange reis
naar de polder beter besparen.

Halkaatsen in mfc Maggenheim Makkum
Jeugd
1e prijs: Rinse Bauke Reitsma
2e prijs: Gosse Pieter Reitsma
3e prijs: Tjalling Reitsma
4e prijs: Karel Monfils
5e prijs: Marianne Reitsma
6e prijs: Cornelis Reitsma

* Bij de dames de 1e prijs voor Anne Monfils
Makkum - Afgelopen zondag werd in Makkum de
halkaatspartij van de kaatsverenigingen van Zurich,
Pingjum en Kimswerd gekaatst. Dit jaar werd de
partij georganiseerd door KV Zurich. Er was helaas
maar weinig deelname, maar niet te min werd er
leuk gekaatst. Om 15.00 uur werden de prijzen
uitgereikt door de voorzitter van KV Zurich, Sies
van den Berg. De uitslagen en foto’s zijn ook te
zien op www.kvzurich.nl

Dames
1e prijs: Anne Monfils
2e prijs: Thomaske Reitsma
3e prijs: Geartsje Stegenga
Heren
1e prijs: Gerard van Malsen
2e prijs: Harrry Oudendag
3e prijs: Wybe de Jong
4e prijs: Teake Koster
5e prijs: Sjackie bij de Weg
6e prijs: Justin van Dijk
7e prijs: Johannes Oudendag

Maak nu
je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 19 februari
14.30 uur Creil 1 - Makkum 1

Oefenwedstrijd
12.30 uur Makkum 2 - Oudega 1
10.30 uur Makkum C1 - RES C1

MFC Maggenheim
NeVoBo
vrijdag 18 februari
20.15 uur
WSV1 DS 1
- Covos DS 7
20.15 uur
NOK DS 2
- Staveren 1 DS 1
21.30 uur
Vc Zeus 2K DS 2 - Molkwar 1 DS 1

Dorpencompetitie biljarten
Pingjum – Michel Nesse uit Pingjum speelt ook
in de dorpencompetitie biljarten, het Pizzabartoernooi. Na het behalen van het Fries Kampioenschap in deze klasse en 1e geworden op de
Gewestelijke finale nu dus spelend op het Nederlands
Kampioenschap en daarmee een uitstekende 2e
plaats behaald.

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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Yara de Vries en Speedy Fries Kampioen L2 dressuur

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

z.g.a.n. 4 pits gasstel merk: Etna type: opbouw
vr.pr. € 45,-, tel. 06-22081049
Hardhouten voordeur maat: 211,05 - 93 linksdraaiend, met figuurglas(bruin) € 60.-, inclusief
veiligheidsslot+deurknop, tel. 0517-531739
Philips Senseo koffiezetapparaat, nw. € 25.-, tel.
0515-230459
z.g.o.h. Leren bakstel 2 + 3 zits, kleur Camel,
onderstel blank eiken t.e.a.b., tel. 0515-231618 /
06-55952508
GRATIS AF TE HALEN

Een verzameling suikerzakjes, Vooral uit buitenland, tel. 0515-232586
AANGEBODEN

Zoekt u nog een huishoudelijke hulp? Ik heb ruime
ervaring in het schoonmaken, van zowel kamers
schoonmaken als bij mensen thuis. Ik wil alles
wel aanpakken, ben een jonge vrouw van 44.
Heeft u interesse? neem dan even contact met
mij op tel. 06-10142818
Allround schilder, tel. 06-85121211

Cornwerd - Afgelopen weekend werden de Friese
Kampioenschappen Dressuur verreden te Sneek.
Hierbij kwamen vrijdagavond de paarden in de
klasse M1 aan de start. Jacob van der Heide reed
een mooie proef met Amourette, punten van de
hoofdjury 188 en 2e jury 186, goed voor een
score van 62,33% èn een 5e plaats.

GEVONDEN

Een autosleutel in etui gevonden op de Kalkovens
t.h.v. De Ruiter grondhandel. De kenmerken zijn:
Hyundai alarm bediening met een losse Hyundai
autosleutel en enkele andere huissleutels, etui is van
Mazda garage van den Akker Sneek. Af te halen
op Kalkovens 23 te Makkum, tel. 0515-232262

HSV “Ons Genoegen”
van start met vissen
Makkum - De eerste wedstrijd van HSV ‘Ons
Genoegen’ Makkum van het nieuwe seizoen is
weer achter de rug. Geen bekerwedstrijd maar een
voornwedstrijd waarbij alleen de voorns tellen. Bij
elke aanbeet is het een verrassing….is het een voorn?
shit alweer een baars!? Er werd gevist in het centrum
van Workum. Er stond een harde wind en het bleef
maar regenen. Daarbij was het net boven nul en in
die combinatie erg koud.. Er werd op de kopstekken
redelijk gevangen. De baarzen lieten zich goed
vangen en er werd zelfs een rivierkreeft gehaakt
door Klaas Bakker. In beide gevallen konden ze
niet ter weging aangeboden worden.
Uitslag
Steknr.
1 B. Altena
8
2 K. Bakker
9
3 T. Landskroon
1
4 I. Idzenga
6
5 H. Nauta
5
6 T. Wielinga
8
7 J. de Vries
2
8 P. Roedema
4
9 H. Olde Olthof
3

Aantal
30
8
5
10
4
3
4
1
1

Gewicht
2520
1160
620
560
300
220
180
160
60

De volgende (voorn) wedstrijd wordt gehouden op 5
maart. Om 8 uur verzamelen op Plein 1455 te Bolsward.

Zaterdag was de dag voor de pony’s, om 8.00 uur
was de categorie A/B pony’s klasse L2 dressuur
aan de beurt en als derde startte Yara de Vries
met Speedy. Een mooie proef beloond door beide
jury’s met 191 punten, goed voor de winnende
score van 63,67%. Later de ochtend werden zij
gehuldigd als kampioen, compleet met het Friese
volkslied, sjerp en plaquette.
Zondag 6 februari Paarden
In Cornwerd werd een dressuurwedstrijd voor
paarden gehouden. In de klasse B-dressuur startte
Klaas Gorter met Max, 182 punten, ook een winstpunt voor Ellen Reekers met Zoë Sijgje met 187
punten, Nico Galema met Morwen 188 punten,
193 punten voor Iris van de Kamp met Wonder-

woman en een 6e prijs en 194 punten voor Nadia
Hollander met Sanne en een 5e prijs. In de klasse
L1 met 181 punten een winstpunt erbij voor
Marjan Bouma en Leo Voor het eerst uitkomend
in de klasse L2-dressuur Marieke Lombaard met
Uniek, 184 punten en een 2e prijs!. In de klasse
M2 kwam Paulien Wielsma met Mindert vd
Terpen aan de start, een mooie proef, 188 punten
en een 1e prijs. Ook een winstpunt voor Karolien
Nefkens met Melle fan Makkum, 182 punten.
Afgelopen vrijdag werd tijdens de clubles een
nietsvermoedende Yara opgewacht door veel
leden en bestuur van de club om wegens de welverdiende Kampioenstitel even in het zonnetje
gezet te worden. Speedy stond al klaar om samen
de winnende proef nog een keertje te laten zien,
na het rijden van de proef werden ze gehuldigd
en kregen een prachtig hoofdstel aangeboden als
aanmoediging voor de Nederlandse Kampioenschappen, die 26 februari a.s. verreden zullen
gaan worden te Wanroij. Dit alles werd mooi
vastgelegd door fotograaf Jan Werkhoven.

PSV de Halsbânruters Pingjum: Sierella van Slageren met Gold Fire
reserve kampioen Friese regiokampioenschappen M1 dressuur cat.D
Sneek 29 januari
Daphne Leeuwen met Winddancer won de 3e prijs
in het L springen cat.D klassiek. Met Odessa
kwam Daphne uit in de klasse Z/ZZ cat.D/E en
won de 1e prijs direct op tijd. Tonny Leeuwen won
de 3e prijs met Copacabana in het M springen
cat.D/E klassiek.
Sneek 5/6 februari
Hier werden dit weekend de Friese regiokampioenschappen dressuur gehouden. Krista Koomen
kwam met Vito v/d Terpen uit in de klasse L2 en
eindigde op de 10e plaats met 60,83%.met
Nuzelma kwam Krista uit in de klasse Z2 en

eindigde op de 9e plaats met 60,29% Bij de
pony’s kwam Sierella van Slageren uit met Gold
Fire in de klasse M1.Zij reed een hele nette proef
wat haar het reservekampioenschap opleverde
met 63.5% en mag zij naar de Nederlandse kampioenschappen in Wanrooy op 26 februari 2011.
Harich 6 februari springen
Zondag 6 februari ging Sierella met Gold Fire
naar Harich om uit te komen in het L springen
cat.D. In het 1e parcours ging zij foutloos rond
gevolg door een foutloze barrage.Dit was goed
genoeg voor de 1e prijs.In het 2e parcours won
zij de 3e prijs.Een superweekend dus voor Sierella

