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Open dag
Improtech in
Makkum trok veel
belangstellenden

Rik Slootweg
tweede op
Vikingloppet
te Zweden

Ondanks de regen een zeer geslaagde trimloop!
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 - Bij de senioren was een record aantal
deelnemers van 171, waarbij opviel dat er veel
dames aanwezig waren. Het slechte weer zorgde
helaas niet voor een parcoursrecord maar in de
uitstekende tijd van 37 minuten en 17 seconden
kwam Hilbert de Vries uit Leeuwarden als eerste
over de finish. De snelste tijd bij de dames over
10 km was 44 minuten en 25 seconden en
werd gelopen door Yvonne Tinga uit Bolsward.
Bij de 5 km heren werd Wouter Papenhove uit
Leeuwarden eerste in de tijd van 19,03 en bij de
dames werd dit Nynke Bruinsma uit Itens in
21.26. Snelste Makkumer werd Pyter Genee in een

uitstekende tijd van 43,24. Alle deelnemers zijn,
ondanks het slechte weer, allen binnengekomen
en waren zeer tevreden over het parcours.
De organisatie wil alle vrijwilligers bedanken
die deze trimloop weer mogelijk hebben gemaakt.
Eveneens een woord dank voor de sponsors, te
weten Feddy en Geertje de Boer uit Makkum
en Amstel Bier. Voor de rest wensen wij alle
deelnemers dit jaar nog veel loopplezier en tot
ziens op de derde zaterdag in januari 2009,
wanneer de 23e trimloop van de VV Makkum
weer wordt gehouden. Uitslagen op pagina 14.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda ligt
in ons bereik

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 27 januari
Van Doniakerk
9.30 uur pastor G. Visser, Jeugddienst
R.K. Kerk
9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. van Spelden, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur World Fellowship Day te Warns

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Familieberichten
Gedroomd
vervult!
Verwacht,
geboren!
Wij zijn trots en gelukkig met
de geboorte van onze dochter

Bente
is geboren op 16 januari 2008
Zij weegt 4290 gram
en is 53 cm lang
Jochem Smink
& Marijke Hogeterp
Plattedijk 57, 8531 PD Lemmer
Tel. 0514 - 564667

Wist u dat...
* Doarpskrite Makkum het toneelstuk TWA
speelt op 15, 16, 17, 22 en 23 februari a.s.
in de Zwaan
* Zondag 17 februari een matinee voorstelling is
* De voorverkoop reeds is gestart
* Deze a.s. vrijdagavond weer is met een extra
verkoopavond op dinsdag 29 januari
in de bibliotheek
* Waarschijnlijk ook een team van de politie
mee doet op zaterdagavond 9 februari aan het
zaalvoetbaltoernooi voor caravanjongeren in
Wûnseradiel
* Het Friese Hart ook op makkum.nl klopt.
* De belboei ook op makkum.nl kunt lezen.

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

* De Bingo op 26 januari a.s. voor de D- en E
pupillen van VV Makkum helaas niet doorgaat

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

* Er een andere datum wordt geprikt dus hou de
Makkumer Belboei en de Braakbode in de gaten

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

vrijdag 25 januari

Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

zaterdag 27 januari

Makkum - Sporthal 13.00 uur
K.V. Exmorra / jeugdledenpartij
Makkum - Sporthal 19.00 uur
S.L.S. Voetbaltoernooi
Oosthem - Johanneskerk 16.00 uur
Concert Musica Scandinavica
door Vocaal Ensemble Con Amore Musica

zondag 27 januari

Makkum - Sporthal 10.00 uur
Kaatsen k.v. Zurich/Kimswerd

maandag 28 januari

Makkum - Restaurant Zorgcentrum Avondrust
20.00 uur in het kader van ontwikkeling Dorpsvisie Makkum organiseert een initiatiefgroep
een bijeenkomst om een ”lijmpot” op te zetten.

Exposities

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Agenda

* De Koninginnevereniging ook op makkum.nl
staat

Wat lezers schrijven

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Expositie ”More Work” Vanhoffontwerpen tot 31 januari 2008 bij Koninklijke
Tichelaar Makkum. Geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 5 maart
expositie van: aquarel en potloodtekeningen
(stillevens, landschappen, fantasie en abstract)
van Maaike Boonstra-Poog. Vrij te bezichtigen
tijdens kantooruren. Een aanrader! Voor meer
info: Maaike Boonstra-Poog, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

1+1=1 !
gratis
2e kilo

Malse
Varkenshaasjes
Kilo 17.98
2 kilo voor 35.98

17.98

deze aanbieding is geldig tot en met zaterdag
26 januari alleen bij onderstaande Coop Supermarkt

Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Buikgriep in Avondrust !
Hulde aan het personeel in Avondrust voor de
goede zorgen waar ze de mensen mee omringden,
tijdens hun ziekzijn. De grote inzet waarmee dit
is gedaan, geweldig. Een grote pluim voor alle
medewerkers !
Tiny Koornstra

voor al onze overige aanbiedingen zie

www.coop.nl

Coop van der Wal
Markt 1 - 8754 CM Makkum
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Auto door aquaplaning
te water
Parrega - De politie heeft vorige week donderdagavond hulp verleend toen een 27-jarige inwoner
van Alkmaar met zijn auto te water geraakt was in
een sloot aan de Sudergoawei. De bestuurder kwam
vanuit de richting Workum en reed in de richting
van Bolsward toen hij de macht over het stuur door
aquaplaning. Het voertuig vloog een aantal malen
over de kop en kwam aan de overzijde van de weg
op de kop in de sloot terecht. Het slachtoffer heeft
zich vervolgens zelf bevrijd uit de auto.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 24 JANUARI
T/M ZATERDAG 26 JANUARI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

GEMARINEERDE KIPFILET

4 HALEN / 3 BETALEN
DUITSE BIEFSTUK

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS

Zing mee
Makkum - Op zondagavond a.s. is er weer een
zangavond in de Baptistenkerk. Deze avond begint om
19.30 uur. Er is zang van de groep ”Gaandeweg” uit
Leeuwarden. Er zijn 7 dames die met elkaar zingen
en zichzelf begeleiden met gitaar of blokfluit. Deze 7
dames waren of zijn nog juffr. van de zondagschool.
En zo ontstond toen het idee om met elkaar te gaan
zingen. Ze treden al verschillende jaren op en zingen
in verschillende diensten. Als spreker voor deze
avond werd br. D. Tamminga gevraagd, bij velen van
u wel bekend van de zangavonden in Avondrust of
de Kerst Zing Mee in de Sporthal. Br. D. Tamminga
koos als thema: ”Heb je even voor Mij?”. De
samenzang is o.l.v. br. A. Couperus en wij nodigen
u graag van harte uit voor deze avond in ons kerkgebouw in de C. Lenigestraat 10. Zangcommissie
Workum/Makkum.

500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 24 JANUARI
T/M WOENSDAG 30 JANUARI

€ 2.75

SNIJWORST
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.10

SCHOUDERHAM
100 gram

€ 1.10

KIP-KERRY SALADE
100 gram

€ 1.20

€ 2.75

De kerstmarkt
was een groot succes
Makkum - Onze dank gaat uit naar de volgende
bedrijven: Het Sopkafee, Jelle Attema, Alpha Yacht,
Aquatel, Annet Berends, Beaufort, Belboei, Bergsma,
De Binderij bloemen, F. Bloemsma, Bloemsma en
van Bremen, Melle de Boer, Jelle de Boer,
Burghgraaf, Buwalda, Caravanshop, Chinees Feng
Sheng, Coop., Dr. Dierick, Doedel, Ellen nagels,
Els speelgoed, Gebr. v. Enkhuizen, Feddie en Geertje
de Boer, Gordon, De Halte, Hellendoorn, Hennie
fan Richt, Hoogeboom, Horjus garage, de Houtmolen,
Huysken Aardewerk, Inprotech, Jumbo, G. Kamstra,
Kingma/Walinga, kanoorboekh. Coufreur, Karin
Koornstra, kaps Manon, kaps Durkje, kaps v.d.
Kooy, kaps Nynke, bakker Kluft, R. v.d. Kooy, de
Leliehof, Lombaard, leden dansgroep, van Malsen,
Marina Makkum, v.d. Meer verf, Nico Morien,
Nota schilder, Pareltje, pedicure Tiny Koornstra,
Pizzaria Piccola, ‘t Posthuis, Pijpker, Printwurk-Iris,
Rabobank, Rianne Stellingwerf, Rinia schilder,
Rinia fietsen, Rinkelwinkel, Romano, Rietdekkersbedrijf Roosma, R.T. Projectafbouw, Silerswaar,
slagerij Brattinga, Smink, Snoepwinkel, v.d. Stelt,
Swan Fan Makkum, techn. buro Miedema, techn.
buro Venema, Tichelaar, Tjakko vis, Toskedokter
Hoekstra, tuincentrum Maggenheim, tuincentrum
v.d. Woude, de Trapper, Venema, Vigilante, David
Visser, Visser mode, de Vries/Kuiken aardwerk, de
Vries sails, de Vries werf, de Vries woninginrichting, de Waag, Wallis de Vries, Van Der Weerd,
Mark de Witte, van Wijngaarden, ZieZo, Zilt,
Zonwering en de Zwaan.
Mochten we iemand hebben vergeten, sorry, laat
het ons weten, tel. 0515-232006.
Dansgroep de Waagdansers.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, 1 liter......................................................1.39
Schouderham, per pakje..............................5

zegels extra

Peynenburg Grote Ontbijtkoek, 400 gram.......nu 2 voor 2.50
Dubbelfrisss, 1.5 literpak........................................2 pak 1.50
Mellema Koeken, 200 gram...............................nu 2 pak 1.30
Harlekijn Drop, zoet of zout, 375 gram.............................1.20
Conference Peren, per kilo....................................nu 99

cent

Flowpack Spruiten, 500 gram.....................................89

cent

Aanbiedingen geldig van do. 24/1 t.e.m. wo. 30/1
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Het Friese Hart reikt dinerbon uit aan winnaar
van de prijsvraag

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
(eigen foto)

1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50

* Informatrice Lenie van der Kooij (r) overhandigd de dinerbon

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

Makkum - Pieter en Tineke Stam uit Makkum
hebben de prijsvraag gewonnen die tijdens de
kerstmarkt is gehouden; door het juiste aantal
Duitse toeristen te raden, die het Waaggebouw
hebben bezocht tijdens het seizoen 2007, van
juni tot en met oktober. Op de kerstmarkt zijn
onder het genot van een glaasje warme glühwein
veel formulieren ingevuld door bezoekers en
deelnemers van het Friese Hart.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Toeristeninformatie bureau het Friese Hart heeft
donderdag 17 januari j.l. de dinerbon ter waarde
van € 75,00 uitgereikt aan Pieter en Tineke in
hotel de Prins, waar de bon besteed zal worden.
Vanaf maart is het Waaggebouw weer regelmatig
geopend, tijdens de winterstop is het Friese Hart
uiteraard telefonisch en via e-mail te bereiken:
Tel. 0515-233940 / e-mail: info@hetfriesehart.nl

”Bernespul Makkum” kan subsidie kinderopvang
bij gastouders voor u regelen
Makkum - Sinds kort is Monique van Dijk uit
Makkum aangesloten bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het adviseren en begeleiden van
ouders, in het krijgen van subsidie voor kinderopvang bij gastouders. Tegenwoordig zijn er
mogelijkheden voor het krijgen van subsidie,
wanneer uw kind via gastouders wordt opgevangen.
Dit zijn vaak familieleden, denk daarbij aan bijvoorbeeld opa en oma, andere familieleden,
vrienden of buren. Sinds enige tijd is er nu een
kinderopvangtoeslag, die ouders kunnen krijgen
om de hoge kosten die kinderopvang met zich mee
brengt, enigszins binnen de perken te houden.
Monique was zelf op zoek naar de mogelijkheden
van het gastouderschap en is inmiddels van veel
dingen goed op de hoogte. Er komen steeds meer
gastouderbureaus en bij deze miste Monique een
goed advies over de hoogte van de subsidie,
maar ook goede informatie over de financiële
aspecten en gevolgen, die voor velen van groot
belang zijn. Zelf is zij al jaren werkzaam bij de
Arbo wetgeving en dus ook deskundig op het
gebied van veiligheid etc. Bernespul werkte al
vanuit Franeker en nu ook vanuit Makkum.
Ouders denken vaak dat ze geen recht op een
subsidie hebben, of dat het krijgen hiervan, grote
belasting technische gevolgen heeft. Dat is beslist
niet waar. Het is natuurlijk logisch dat tweeverdieners een lagere subsidie krijgen dan een

alleenstaande ouder met een minimum inkomen.
Toch is het niet zo dat allerlei andere subsidies,
zoals bijvoorbeeld huursubsidie gaat vervallen,
als men kinderopvang toeslag krijgt. Wanneer er
sprake is van minimaal 8 uur opvang van één
kind is het al heel interessant en bij twee kinderen
is het al gunstig bij een opvang van 6 uur per
kind. Er zijn zelfs ouders waarbij de subsidie
kan oplopen tot 95% van de totaalkosten van de
opvang. Om precies te weten hoe het financieel
in elkaar steekt kan Bernespul door een onafhankelijke belastingadviseur uit laten rekenen
wat de gevolgen van een aanvraag van subsidie
voor de ouder betekenen.
Om zelf eens te kijken hoe het er voor u als
ouder uit zou kunnen zien is een check op
www.bernespul.nl aan te bevelen. Het is ook
mogelijk om te bellen met Franeker tel. 0517383443. Om eens met Monique van gedachten te
wisselen kunt u haar bellen op 06-43878687.
Monique heeft als e-mail adres makkum@
bernespul.nl. Zij zal dan graag uitleg geven en
indien gewenst begeleiden bij het aanvragen van
een subsidie voor kinderopvang. Denk niet
meteen daar komen wij niet voor in aanmerking
en ik ga er waarschijnlijk alleen maar op achteruit,
want dat is beslist niet zo. De mogelijkheid van
een tegemoetkoming in de kosten is er, dus neem
het dan ook.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
lamsvlees

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor JANUARI
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z 4 st. Pisang Goreng
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Gezond en lekker verse Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie rode tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Gemeente Wûnseradiel vraagt mening over herindeling
Opiniepeiling onder 752 inwoners
Witmarsum - Uit een opiniepeiling onder 752
inwoners van de gemeente Wûnseradiel blijkt
dat bijna de helft van de ondervraagden wil dat
de gemeente zelfstandig blijft. Toch begrijpt een
grote meerderheid van 70 % van de geënquêteerden
dat samenwerking met andere gemeenten op termijn
uit zou kunnen uitmonden in een fusie.
De gemeenteraad van Wûnseradiel heeft de opiniepeiling uit laten voeren in het kader van
de communi-catiecampagne ‘Wûnseradiel-Weryndieling?’ De campagne is een initiatief van de
gemeenteraad van Wûnseradiel om de bevolking
zoveel mogelijk te betrekken bij de discussie
over de bestuurlijke toekomst van Wûnseradiel:
zelfstandig blijven of fuseren met buurgemeenten
Naast de opiniepeiling zijn er de afgelopen maanden zeven discussiebijeenkomsten georganiseerd,
waar inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven
hun mening kenbaar hebben kunnen maken. De
groep van 752 ondervraagden is een dwarsdoorsnee
van de bevolking met een evenwichtige spreiding
over de gemeente. Daarmee is aan alle onderzoekscriteria van representativiteit voldaan.
Op de vraag hoe de bestuurlijke toekomst van
Wûnseradiel eruit moet zien antwoordt 49% van
de respondenten dat de gemeente zelfstandig moet
blijven. Bijna éénderde (31%) kiest voor fusie
met andere gemeenten. Terwijl 20% zegt het
niets uit te maken. Opvallend is echter dat 70%

van de ondervraagden een herindeling met andere
gemeenten op termijn een logische vervolgstap
vindt, gezien de samenwerking die nu al bestaat.
Uitgesplitst naar politieke voorkeur blijkt dat
vooral FNP-stemmers (75%) vinden dat de
gemeente zelfstandig moet blijven. Bij de stemmers
op de andere partijen is 45% (CDA) tot 60%
(Prowûn) deze mening toegedaan. Mocht de
gemeenteraad in meerderheid kiezen voor herindeling dan vinden de meeste ondervraagden (54%)
Bolsward een geschikte fusiepartner. Harlingen,
Nijefurd en Littenseradiel volgen. Bij een eventuele
fusie vindt 47% dat Wûnseradiel niet verkaveld
mag worden over meerdere nieuwe gemeenten,
45% procent ziet daarin geen bezwaar. Bij de
opiniepeiling is ook gevraagd naar de veranderingen die burgers verwachten bij herindeling op
een aantal punten. 58% verwacht een stijging van
gemeentelijke belastingen. Eenderde verwacht
dat de kwaliteit van dienstverlening zal stijgen,
terwijl 27% juist denkt dat deze zal verslechteren.
Over het leven en wonen in Wûnseradiel en de
relatie met het gemeentebestuur is een overgrote
meerderheid positief: negen van de tien beoordeelt
dat als ‘goed’ of ‘uitstekend’. Tweederde voelt zich
betrokken bij de gemeente. De gemeenteraad
van Wûnseradiel discussieert maandag 4 februari
over de uitkomsten van de opiniepeiling en de zeven
discussiebijeenkomsten voor de bevolking.
Daarna wordt in een bijzondere raadsvergadering
een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van Wûnseradiel.

Energiemarkt in hal van gemeenthuis in Witmarsum
Witmarsum - In het gemeentehuis van Wûnseradiel
is ruimschoots de gelegenheid geboden om heel
veel ideeën op te doen over energie besparing.
Er is een avond georganiseerd, die speciaal voor
mensen uit het bedrijfsleven was. Ook was er een
speciale avond voor de burgers van de gemeente.
Een behoorlijk aantal geïnteresseerde mensen
kwamen op deze avond af en werden door verschillende mensen op de hoogte gebracht van de
nieuwste besparingen. Tevens was er een quiz
waaraan iedereen meedeed en dan blijkt dat je veel
weet, maar niet alles, heel interessant. Waarom
is het zo belangrijk om te sparen op energie. De
vraag is momenteel groter dan het aanbod en de
olieprijzen zijn hoog. De luchtkwaliteit wordt er
ook niet beter op. En denk hierbij maar aan het
fijn stof, wat in de dichtbevolkte gebieden al
voor overlast zorgt. Het is momenteel al weer
zover dat kernenergie weer in beeld komt. Nu is
het niet zo dat we nu geen stroom uit kernenergie
centrales krijgen. De energie voorziening houdt
niet bij de Nederlandse grens maar komt uit heel
Europa. Het nieuwe rijden, wat heel hot is, kan
een besparing opleveren van 10% en dat kan
met de auto waar u nu in rijdt. Woningen krijgen
een energie label. Woningen jonger dan 10 jaar
hoeven niet gekeurd te worden. Zij voldoen al
aan de huidige eisen. Een gewone gloeilamp
geeft maar 10% rendement en met spaarlampen
die er sinds 1980 zijn hebt u al een fikse besparing.
Deze zijn maar liefst 4 á 5 keer zuiniger. Maar
de lamp van de toekomst is de LED lamp, als ze

25 watt licht geven nemen ze maar 1 watt stroom.
Deze hebben geen opwarmingstijd en geven niet
de hitte af, zoals bijvoorbeeld halogeen. Het is
ook van groot belang dat alle stand-by knoppen uit
gaan bij de apparaten die dat hebben. De isolering
van huizen en het plaatsen van dubbele of drie
dubbele ramen brengt ook veel energie besparing
met zich mee. De huidige verwarmingsketel is
zuinig en met isolatiemateriaal achter de radiator
en dat is niet datgene wat men jaren geleden al
gebruikte, is ook besparing te behalen. Er zijn dus
heel veel grote en kleine dingen die de burger
zelf kan doen en in de hal van het gemeenthuis
werd dit allemaal aan de bezoekers getoond. Een
nieuwbouw project in Witmarsum, wat gebouwd
gaat worden door Welkom, zal geen aardgas krijgen,
de huizen worden voorzien van aardwarmte.
Verder zijn zonnecollectoren en windturbines
energie zuinige oplossingen. Nieuw is de energiebol, deze mag in Wûnseradiel niet geplaatst worden.
Het is een bol die op een ongeveer 12 meter hoge
paal geplaatst moet worden en ook wel op het
dak komt te staan. Omdat men nog niet weet hoe
de gevolgen van deze draaiende bol voor bijvoorbeeld een schoorsteen zal zijn is dit nieuwe
fenomeen nog bij velen in een experimentele fase,
wel aardig om deze ontwikkelingen te blijven
volgen. De bewoners van de gemeente konden
allemaal een bon uit de krant inleveren en hiervoor
en zuinige lamp krijgen die in vier standen is te
schakelen is. En nu eens kijken, wat de mensen
met de vele tips, die gegeven zijn gaan doen!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Gemeente Wûnseradiel en woningcorporatie Welkom
tekenen raamovereenkomst
Afspraken vastgelegd over wonen in gemeente Wûnseradiel
Witmarsum - Dinsdag 22 januari ondertekenen
burgemeester Theunis Piersma en directeurbestuurder Alex Bonnema van woningcorporatie
Welkom een raamovereenkomst op het gemeentehuis in Witmarsum. Met het tekenen van deze
raamovereenkomst onderschrijven beide partijen
het belang van een samenhangend en afgestemd op
het gebied van het wonen in de gemeente Wûnseradiel. Zowel de gemeente als Welkom hebben
hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheden
maar er bestaat daarnaast ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in de brede zin van het woord.
Zoals daar zijn de zorg voor sociaal gevarieerde
woongemeenschappen, verscheidenheid van

woningaanbod in de dorpen en woonwijken, de
kwaliteit van een goede woonomgeving, een
passende woningvoorraad en een passend voorzieningsniveau. ”Door gezamenlijk doelstellingen,
kaders, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
op het terrein van het wonen vast te leggen in
een raamovereenkomst, is het voor de gemeente
en Welkom duidelijk wat we aan elkaar hebben
en waar we elkaar op kunnen aanspreken” aldus
Alex Bonnema van Welkom. ”In de communicatie
naar elkaar en naar de bewoners in de dorpen
werkt het verhelderend als gemeente en woningcorporatie op één lijn zitten” zo voegt hij hier
aan toe.

De (een) Lijmpot in Makkum???
Makkum - In het kader van ontwikkeling
Dorpsvisie Makkum is er een initiatiefgroep
bezig een ‘lijmpot’ op te zetten. Het doel van
een de Lijmpot in Makkum is een netwerk van
organisaties en verenigingen op te bouwen.
Makkum heeft een breed scala aan verenigingen
en organisaties die zorgen voor een bruisende
samenleving in Makkum. Echter heeft elke organisatie en vereniging zo zijn moeilijkheden en kan
het voorkomen dat je elkaar in het vaarwater zit.
Met behulp van een Lijmpot bouw je samen aan
een breed netwerk, waarbij de organisaties
elkaar versterken. Daarbij is het belangrijk dat er
zoveel mogelijk organisaties/vereniging achter de
Lijmpot staan.

Mogelijkheden Lijmpot zijn:
* Bewaken dorpsvisie Makkum
* Ontwikkelen van activiteitenkalender
* Ontwikkelen van sociale kaart Makkum
* Gebruik maken van elkanders expertise
* Bundelen van krachten waar nodig
* Meer bekendheid geven aan de organisaties en
verenigingen richting de bewoners van Makkum
Maandagavond 28 januari is er in het restaurant
van zorgcentrum Avondrust een informatieavond
gepland waarvoor alle organisatie/ verenigingen
uit Makkum zijn uitgenodigd. De initiatiefgroep
hoopt op een grote opkomst en vindt het opzetten
van de Lijmgroep Makkum belangrijk voor alle
inwoners van Makkum.

Scholen kunnen de speciale voorstelling
”Het dagboek van Anne Frank” boeken
Stichting Stadstheater gaat in 2008 in samenwerking met Amstor het toneelstuk ”Het dagboek
van Anne Frank” op de planken brengen.
Bestuurslid van Stichting Stadstheater, Anja
Dijkema over de keuze: ”De keuze voor dit stuk
is mede beïnvloed door het feit dat het ook na
meer dan 60 jaar nog niets aan actualiteit heeft
verloren. Dit geldt niet alleen voor de volwassen
kijker maar zeker ook voor de jeugd”.
Om dit stuk ook voor grote groepen jeugd toegankelijk te maken, geeft het bestuur van Stichting
Stadstheater scholen de kans om speciale voorstellingen te boeken. ”Als stichting gaat het ons
ook om de ideële waarden. Dat is voor ons een
belangrijke drijfveer. Zeker bij dit stuk”, zo zegt
Anja Dijkema. ”Naast een passie voor toneelspelen,
hebben wij ook een passie voor mensen. Op toneel
draait het altijd om mensen en hun emoties.
Echte emoties”.

Het dramatische van dit stuk is, dat het berust op
aantekeningen in een dagboek. Het dagboek van
een jong meisje. Zoals het stuk het presenteert
zo speelde het zich ook daadwerkelijk in het
achterhuis af. 8 personen duiken onder, verstoppen
zich voor de Nazidictatuur. Zij zijn joden die voor
hun leven moeten vrezen. In een kleine ruimte overleven zij, 2 jaar lang, vol angst. Dan het verraad.
Nog niet eens 16 jaar is Anne Frank als zij in
maart 1945 sterft in het concentratiekamp BergenBelsen - slechts een paar weken voor de bevrijding.
De uitvoeringen van het toneelstuk ”Het dagboek
van Anne Frank” vinden plaats in de periode van
18 april tot en met 4 mei 2008 in It Dielshûs in
Wommels. Het is mogelijk speciale voorstellingen
te boeken. Meer informatie en boekingen:
www.stichtingstadstheater.nl
info@stichtingstadstheater.nl
tel. 06-12070701

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl
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Stemkohieren op website Tresoar
De stemkohieren uit 1698 en 1728 zijn beschikbaar
op de website van Tresoar. Met het beschikbaar
komen van deze database is er weer een nieuwe
belangrijke bron digitaal beschikbaar gekomen
voor de onderzoeker van familie- en streekgeschiedenis in Friesland.
De stemkohieren waren bedoeld om eigenaren en
gebruikers van stemgerechtigde goederen, meestal
boerderijen, te registreren. In de 16de eeuw was
het stemrecht verbonden aan belastingplichtige
goederen, de zogenaamde schotschietende huizen
en ploeggangen (‘schot’ is belasting). Aanvankelijk gold het stemrecht alleen in kerkelijke,
later ook in wereldlijke aangelegenheden. Het
bezit van stemgerechtigde goederen in kleine
dorpen was de beste manier om aan veel invloed
te komen. Adel en patriciaat deden dan ook veel
moeite om stemgerechtigde goederen op te kopen.
Soms betaalden ze er meer voor dan ze zich konden
veroorloven. Ook het omkopen van kleinere
eigenaren (het zogenaamde kuipen) was een
beproefde, maar dure tactiek.
Friesland telde in totaal ruim 10.000 stemgerechtigde goederen. Sinds de zestiende eeuw werden
daarvan door de grietenijbesturen lijsten bijgehouden,
maar deze methode voldeed blijkbaar niet. De

Staten van Friesland besloten in 1640 dat er een
centrale registratie over de hele provincie moest
komen. In de stemkohieren die zodoende werden
samengesteld vindt u de eigenaren en huurders
van alle stemgerechtigde goederen. In latere jaren
werden de kohieren in enkele grietenijen vernieuwd, in 1698 volgde een algehele herziening.
Daarna werd het stemkohier elke tien jaar geactualiseerd, voor het laatst in 1788.
In de database op de website (te vinden in de
rubriek ‘Mensen en goederen’) kunt u gegevens
opzoeken uit de gedrukte stemkohieren, om te
beginnen van 1698 en 1728. Het kohier van 1640
volgt later. Zoals de gebruiker van Tresoar gewend
is bij databases met gegevens van vóór 1811,
worden de persoonsnamen ook nu vergeleken met
de namenthesaurus. Bij dit proces worden zonodig
standaardnamen aan de gevonden varianten toegevoegd. Voor het eerst zijn nu ook de familienamen voorzien van standaardnamen, bijvoorbeeld:
”Haringsma toe Sloten
Bij de stemkohieren is een uitgebreide toelichting
opgenomen van de hand van Pieter Nieuwland,
waarin hij aangeeft wie er mochten stemmen en
hoe het kopen van stemgerechtigde goederen
gebruikt werd om macht te krijgen en te behouden.

Computer-workshops in Bolsward
Bolsward - Senior-web Wûnseradiel/Bolsward
zullen i.s.m. de Openbare Bibliotheek te Bolsward
in de maanden januari, februari, maart en april
workshops voor de computer geven. Het doel is
een bepaald thema of onderdeel van de cursussen
te herhalen of verder uit te diepen. In principe
kan iedereen van boven de vijftig jaar en ouder
hieraan deelnemen, met dien verstande dat men
over kennis op minimaal niveau van de cursus
Windows moet beschikken, zoals die door
Senior-web wordt gegeven. Plaats van handeling is de bibliotheek te Bolsward.
Woensdagmorgen 30 januari
Mappen en Mappenstructuur.
Vrijdagmorgen 29 februari
Belastingdiskette invullen.

Vrijdagmorgen 28 maart
Kennis maken met Picasa.
Donderdagmiddag 27 april
Creatief met Word.
De workshops worden door docenten van Seniorweb Zuidwestfriesland gegeven. I.v.m. het beperkt
aantal beschikbare computers kunnen slechts 8
personen per workshop deelnemen.
Men kan zich telefonisch of per e-mail aanmelden
bij Syb de Jager, tel. 0515-574529, e-mailadres:
sm.dejager@hetnet.nl. De aanmeldings/inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de openbare
bibliotheken van Makkum en Bolsward. Dit volledig
ingevulde formulier dient opgestuurd te worden
naar het adres wat vermeldt staat op het formulier.

Humanitas begeleidt bij ziekenhuisbezoek
Humanitas Zuidwest Friesland heeft sinds kort
een project ziekenhuisbegeleiding. De ziekenhuisbegeleiding is bedoeld voor mensen die een
afspraak hebben in het ziekenhuis of met de
huisarts maar er tegenop zien om er alleen naar
toe te gaan. Het kan zijn dat zij niemand in hun
directe omgeving hebben om mee te gaan.
Misschien woont familie te ver weg of is iemand
anders, die daartoe bereid is, niet beschikbaar.
Als men het prettig vind om samen met iemand
naar zo’n afspraak toe te gaan dan kan een
beroep gedaan worden op een vrijwilliger van
Humanitas. De vrijwilliger begeleidt bij bezoek
aan huisarts of ziekenhuisspecialist en geeft een

steuntje in de rug zodat men er op dat moment
niet alleen voor staat. Ook kan de vrijwilliger,
indien gewenst, goed meeluisteren en er later
met de zieke nog over praten wat er gezegd is.
Voorafgaande aan het bezoek aan ziekenhuis of
huisarts zal een kennismaking plaatsvinden. Wie
een beroep wil doen op deze dienstverlening van
Humanitas of meer informatie wil ontvangen
kan contact opnemen met de coördinator van het
project, tel. 06-17905375.
Humanitas Zuidwest Friesland kan ook nog vrijwilligers gebruiken voor dit project. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinator via bovengenoemd telefoonnummer.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Vrijwillige bijdrage
Makkumer Belboei
Makkum - De giften/vrijwillige bijdragen voor
de Makkumer Belboei blijven nog binnenkomen.
Dit is geweldig, mocht u denken och ja ik zou
het ook doen maar ben het vergeten, ook dit is
geen probleem. U kunt alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 34.06.54.465
t.n.v. Makkumer Belboei, p/a Botterstraat 40,
8754 AD Makkum. Voor vragen of info kunt
kontakt opnemen met de administratie mevrouw
Corrie Koornstra, Botterstraat 40, 8754 AD
Makkum, tel. 0515-23 17 78 (ná 19.00 uur).
Van de postbank is een uitvalbericht ontvangen,
degene met het gironummer 5126201, heeft zijn/
haar naam en adres vergeten te vermelden.
Hierdoor kan het bedrag niet worden afgeschreven.
U kunt hierover ook kontakt opnemen met bovenstaand adres.
Nogmaals alle gulle gevers hartelijk dank.

Makkumer
gedichtenbundeltje
Makkum - Onlangs is van mijn hand een
gedichtenbundeltje verschenen met de titel:
”Nooit meer goedmaken”. Het zijn kleine verhaaltjes in dichtvorm over mezelf, kennissen en
berichtjes uit de krant, die me troffen.
Onder de naam: Hilde Alkema, Uitgeverij Eigen
boek. Misschien leuk om eens cadeau te geven
of voor jezelf. Het kost 11,50 euro.
Te bestellen bij www.uitgeverijeigenboek.nl of
in de boekhandel (ISBN nr. 978-90-77751-92-3).

U zoekt een leuke baan
op vrijwillige basis?
Allingawier - Op alle locaties van de Aldfaers
Erf Route is er plaats voor enthousiaste mensen
die in de zomermaanden een dag per week ons
team willen komen versterken. Wij zoeken mensen
voor de grutterswinkel in Exmorra - het natuurhistorisch museum in Piaam - landgoed
Allingastate en ook in museumdorp Allingawier
kunnen op diverse plaatsen mensen worden
ingezet. U kunt kiezen uit gastvrouw/gastheer
zijn - kassawerkzaamheden verrichten - drabbelkoeken bakken - in de bediening staan - tuinman
zijn - onderhoudswerkzaamheden plegen etc.
Bespeelt u een muziekinstrument en wilt u voor
een groter publiek optreden ook dan kunt u bij
ons terecht. Alleen of met een groepje, hierover
kunnen afspraken worden gemaakt.
Denkt u hier is iets voor mij bij neem dan contact
op met Stichting Aldfaers Erf Route - telefoon
0515-231631 en vraag naar mevrouw Reijns of
de heer Schakel en wij maken een afspraak met u.
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Toanielstik TWA spyle troch
Doarpskrite Makkum
Makkum - It stik spilet yn de taap fan in doarpsherberch earne op it Fryske plattelân. Ornaris is
it in rêstich kafee mei gemiddeld sa’n seis, sân
klanten. Drokte is der mei de jierlikse toanieljûn en
fansels mei de merkedagen. Freed- en sneontejûn
wurdt der oanstutsen troch de jongerein, dy’t nei
tsienen syn heil fierderop siket. Mar der binne
ek jûnen dat de doar om healwei tsienen op slot
giet. Jûn is it lykwols ûnferwachts tige drok. It
rint de kastlein en it kastleinske Klaas en Jantsje
suver wat oer de fûst. Der komme dizze jun een
soad ferskate min of mear werkenbere persoanen
yn it kafee dyt hun verhaal fertelle en mei hun
eigen swierrigheden foar it ljocht komme.
Jantsje wurd der else kear oan herrinnere oant
wat der en oantal jierren lyn bart is in hun gezin,
hieltyd mear komt se yn de betising. Klaas docht
krekt of it der net is en besiket om hjir oer te
swijen en gewoan troch te gean...... Wolkom op
dizze jun wert jimme ek op besite gean by Klaas
en Jantsje.
De foarstelligen binne op 15,16 en op 22 en 23
febrewaris juns om acht oere, en op 17 febrewaris
op sneintemiddei om 3 oere ien `e Swan.
Farferkeap op 25- en op 29 jannewaris jûns ien
`e bibliotheek, dernei bij boekhannel Coufreur.
Hiel folle plezier tawinske,
Bestjoer Doarpskrite Makkum.

Tegels

Delicatessen

voor als het ECHT lekker moet zijn

Opheffings uitverkoop!!!
Slankie 20+ kaas . . . . . . . . . . .2,75 per 500 gram
30+ kaas komijn . . . . . . . . . . . .2,99 per 500 gram
Belegen kaas . . . . . . . . . . . . . . .2,75 per 500 gram
Parmezaanse kaas . . . . . . . . . . .0,99 per 100 gram
Geitenkaas . . . . . . . . . . . . . . . .3,75 per 500 gram
Leerdammer . . . . . . . . . . . . . . .3,99 per 500 gram
Roombrie . . . . . . . . . . . . . . . . .0,69 per 100 gram
Chocolade pinda . . . . . . . . . . . .0,99 per 250 gram

ALLES 20% tot 80% korting!!!
OP=OP
Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

Uw cafetaria ”De Sultan”

gaat verbouwen!
We zijn gesloten vanaf maandag 28 januari 2008
Daarom van woensdag 23 t/m zondag 27 januari
15% korting op onze gehele assortiment!
Let op de volgende advertentie met de openingsdatum en aktie’s.
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Open dag Improtech in Makkum trok veel
belangstellenden
LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Makkum - Enkele weken geleden schreven wij
al over de vestiging van Inprotech aan de
Houtmolen in Makkum. In 2002 ging het bedrijf
van start in een bedrijfsverzamelgebouw in
Bolsward en nu in Makkum. Het dorp waar ook de
eigenaren zich thuis voelen. De naam Improtech
staat voor industriële Productie Techniek. Er is
veel werk te doen in de zuivel en de voedingsmiddelenindustrie stelt hoge eisen aan de te leveren

apparatuur. Behalve dat er veel werkzaamheden
in de hal in Makkum gebeuren. Maar de medewerkers vertoeven in o.a. Singapore, Wit-Rusland
maar reizen ook naar Antwerpen af.
Het open huis stelde klanten in de gelegenheid
het bedrijf te bezichtigen, maar de hoofdmoot
was om jongeren te interesseren voor een baan
in het Makkumer bedrijf Improtech.

Boot Holland in Leeuwarden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Leeuwarden - Het lijk een traditie te worden
dat de watersportbeurs Boot Holland ruim twee
maand voor aanvang is volgeboekt. Ook de 18e
editie die plaatsvindt van 8 t/m 13 februari 2008
in het WTC EXPO te Leeuwarden heeft over
belangstelling niet te klagen. Er is weer een
wachtlijst ontstaan. Boot Holland gaat zich meer
en meer profileren als de motorbotenbeurs van
de Benelux. Daar waar andere beurzen proberen
ook een zeilsegment onder het voetlicht te brengen;
de zeilmarkt op Boot Holland groeit gestaag. De
belangstelling voor de natte versie in september
2008 in Sneek, Boot Holland Aqua, is goed te

noemen. De eerste belangstellenden hebben zich
spontaan gemeld bij de organisatie. De opzet
van deze buitenshow is op één punt duidelijk
anders dan de beurs; er zullen alleen maar schepen
te bewonderen zijn. Een echte botenshow dus.
Openingtijden Boot Holland Leeuwarden:
vrijdag
8 febr. 13.00-22.00 uur;
zaterdag
9 febr. 10.00-18.00 uur;
zondag
10 febr. 10.00-18.00 uur;
maandag 11 febr. 13.00-22.00 uur;
dinsdag 12 febr. 13.00-22.00 uur;
woensdag 13 febr. 10.00-18.00 uur.

Lekker weg op het Water, TV-serie over Friesland
Het nieuwe SBS6-programma ”Lekker weg op
het Water” gaat over Friesland als vakantiebestemming. Presentator Geert Hoes lift mee op
verschillende boten. Hij ontdekt zo de meest bijzondere plekken langs het Friese water. Lekker
weg op het Water is op zondag wekelijks om
16.30 uur te zien op SBS6. Lekker weg op het
Water is meer dan een watersportprogramma.
Geert Hoes verkent elke aflevering de omgeving
van een nieuwe vaarroute in Friesland. Terwijl
Geert met de meest uiteenlopende mensen een
stukje meevaart, komt hij veel te weten over
bezienswaardigheden op het water en aan wal:

interessante havens, steden en dorpen, de lekkerste
restaurantjes en de mooiste campings in
Friesland. Het programma laat zien hoe eenvoudig
het is een boot te huren. Voor mensen die met de
gedachte spelen zelf een boot aan te schaffen, is
er de vaste rubriek Bootje Kopen. Hierin worden
praktische tips gegeven voor de aanschaf van
een goede (tweedehands) boot. Ook krijgt de
kijker inzicht in de manier waarop die boot het
beste onderhouden kan worden. Lekker weg op
het Water is door de opzet van het programma
leuk voor alle kijkers. Lekker weg op het Water
wordt geproduceerd door Endemol in samenwerking met Fryslân Marketing.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Cursus ‘Leren Masseren’
Sneek - Thuishotel organiseert een cursus
‘Leren Masseren’. Deze start op op donderdagavond 14 september as. om 20.00 uur en bestaat
uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor informatie
en opgave kunt u tot en met 1 februari as. tijdens
kantooruren contact opnemen met Thuishotel op
telefoonnummer 0515 461234 of via de website
www.thuishotel.nl
De cursus is voor mensen die op verantwoorde
wijze een massage willen leren geven. De massage
is niet behandelingsgericht, maar bedoeld ter
ontspanning. Iedere bijeenkomst bestaat uit een
half uur theorie en een uur praktijk. Elke cursist
zal iedere bijeenkomst een half uur masseren en
een half uur de massage ondergaan. Tijdens de
massage wordt aandacht besteed aan de houding.
Men kan zich individueel of samen met een
partner opgeven.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

uniGar Horjus Cursus ”Sportief op gewicht”
Bolsward - Thuishotel organiseert in samenwerking met Body Trend een cursus ”Sportief op
gewicht”. De cursus begint donderdag 14 februari
as. Gedurende 13 weken wordt twee keer per
week één uur getraind onder begeleiding van
een fysiotherapeut. Daarnaast worden 8 bijeenkomsten van één uur verzorgd door een diëtiste
van de Thuiszorg. Inlichtingen en/of opgave tot
en met 1 februari as. bij het secretariaat van het
cursusbureau op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur
op telefoonnummer 0515 461 298 of surf naar
www.thuishotel.nl
De cursus is bedoeld voor mensen met overgewicht, die af willen vallen en/of hun gewicht op
peil willen houden én dit willen combineren met
sporten. Voor mensen die al onder behandeling
staan in geval van overgewicht kan deze cursus
een waardevolle aanvulling betekenen. Door
middel van fitheids- en gezondheidstesten zal de
sportfysiotherapeut een op maat gesneden programma voor u vaststellen, waar u tijdens de
trainingsuren mee aan de slag kunt. De diëtist
behandelt o.a. onderwerpen als: wat is een goed
gewicht, hoe kun je afvallen, de invloed van
beweging op gewicht en hoe om te gaan met
moeilijke situaties als feestjes en terugval. Deze
bijeenkomsten vinden plaats voorafgaand aan
het sporten.

Succes voor Rob Bosch op
K.N.G.U. gymwedstrijd IJlst
IJlst - In sporthal Utherne is zaterdag de K.N.G.U.
gymnastiekwedstrijd voor jongens uit het rayon
Zuidwest Friesland gehouden. Er was een grote
opkomst van gymnasten verdeeld over verschillende niveaus. Voor gymnastiekvereniging DES
uit Makkum was er slechts één afgevaardigde te
weten de 11 jarige Rob Bosch. Rob beoefent
deze sport in niveau 14 en wist vandaag in dit
niveau de eerste plaats te bemachtigen.

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

benzine
Opel Astra station 1.6i/16v,airco,cr.contr,r-cd, 55 dkm
Honda CRV 2.0i ES, zwart, a/c-ecc,radio-cd,pcd, 1m.velgen
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc.1m.velgen,nwst
Ren.Scenic 1.6-16v, Expr.sport,airco-ecc,radio-cd.1.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed, mistl.voor, trekhaak, 88 dkm
VW Golf Variant 2.0i, a/c,cruise,trekh,el.rmn,radio-cd
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco, cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat, a/c, cr.contr, r-cd, -trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54 dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett, c.p.v,trekh,radio,110 dkm
Diesel
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c.
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi’futura’ 5drs,airco,1m.velgen, 92 dkm
Toyota Avensis D-4D’1.luna,a/c,1m.velgen,mistl,r-cd
Ingeruild komt binnen:
Audi A4 2.0i Automaat proline, 71 dkm
VW Caddy 1.9Sdi, groen 96 dkm

2005
2003
2005
2003

€
€
€
€

15950,15950,15900,14900,-

2002
2002
2005
2001
2003
2000

€
€
€
€
€
€

11950,9999,9400,8950,7950,6500,-

10-2005
2003
2003
2004
2005
2003

€
€
€
€
€
€

14850,13450,11950,11650,11600,9950,-

2002
2003

www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Cliëntenorganisaties openen Meldpunt (her)indicatiestelling
Voor alle ervaringen rondom de indicatie en herindicatiestelling huishoudelijke verzorging
Leeuwarden - Op www.meldpuntherindicatie.nl
en op tel.058-2137138, Zorgbelang Fryslân,
kunnen mensen hun ervaringen melden rondom
de (her)indicatiestelling voor huishoudelijke verzorging. Deze indicatiestelling gebeurt op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het meldpunt is een initiatief van samenwerkende
cliëntenorganisaties. Deze organisaties komen op
voor de belangen van consumenten en patiënten
die gebruik maken van zorg en zij willen met dit
meldpunt peilen hoe de (her)indicatiestelling
verloopt.

Wat gebeurt er met de meldingen?
De resultaten van deze meldactie worden gepubliceerd op de websites van de deelnemende
organisaties. De resultaten worden ook aangeboden aan het ministerie van VWS, de Tweede
Kamer en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Als blijkt dat uit een bepaalde
gemeente of regio veel meldingen worden ontvangen, kunnen provinciale Zorgbelangorganisaties,
lokale patiënten en consumentenplatforms, of
Wmo-raden hun eigen gemeente met deze gegevens
confronteren.

Waarom dit gezamenlijke meldpunt?
De deelnemende organisaties willen graag weten
wat er leeft rondom de (her)indicatiestelling en
welke mogelijke problemen er zijn. Zij roepen
consumenten dan ook op hun ervaringen te melden.

Waar terecht?
Mensen kunnen hun ervaringen, vragen en klachten
melden bij Zorgbelang Fryslân, telefoon 0582137138 of via www.meldpuntherindicatie.nl.
Zorgbelang Fryslân, het Friese patiëntenplatform,
behartigt de belangen van mensen die gebruik
maken van de zorg.

Wat is een indicatie?
Een indicatiestelling is een beoordeling door
deskundige(n) of iemand in aanmerking komt
voor (in dit geval) huishoudelijke verzorging.
Bij deze beoordeling wordt er gelet op persoonlijke
omstandigheden en de regels die in de wet zijn
vastgesteld. De (her)indicatiestelling is een advies
aan de gemeente. De gemeente neemt op basis
van het indicatieadvies een beslissing over de te
verlenen zorg. Wanneer de aanvrager het niet
eens is met het advies, kan hij of zij bezwaar
maken tegen het besluit van de gemeente.

Het doel is hun inbreng te vergroten en hun
positie te versterken, bijvoorbeeld door beleidsbeïnvloeding, overleg met organisaties in de
zorg en het ondersteunen van de aangesloten
patiëntenverenigingen. Naast het behartigen van
de belangen van de Friese zorggebruiker als
groep biedt Zorgbelang Fryslân ook informatie,
advies en klachtenopvang aan individuele zorggebruikers.

Juniorreporter gezocht
De ‘Help pake en beppe de vakantie door’
week is op zoek naar verslaggevers
In de voorjaarsvakantie, van dinsdag 26 tot en
met vrijdag 29 februari 2008, is er in musea en
archieven voor kinderen en (groot)ouders van
alles te beleven. Voor het verslag hiervan zoeken
we verslaggevers.
Onder de titel ‘Help pake en beppe de vakantie’
staan bij 35 musea en archieven in Friesland de
deuren open voor jong en oud. Elke instelling
organiseert leuke en spannende activiteiten. De
vakantie is hét moment om gezellig iets met opa
of oma te ondernemen. Spannende en leerzame
activiteiten zijn voor (groot)ouders net zo leuk als
voor kinderen. Maak de ontdekkingsreis en geniet
samen van de Friese schatten uit het verleden en
uit de natuur!
Natuurlijk willen we van deze activiteiten een
uitgebreid verslag. En daar hebben we jou voor
nodig! Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Vind je het
leuk om te schrijven en wil je dat iedereen dat
leest? Ben je bereidt om samen met opa en/of oma
twee of meer musea en archieven te bezoeken?
Dan ben jij de juniorreporter die wij zoeken!
Schrijf van je bezoeken een mooi verslag en kom
op de website, in de krant of misschien wel op tv!
Kijk op de website www.helppakedevakantiedoor.nl om je op te geven.
‘Help pake en beppe de vakantie door’ wordt
georganiseerd door de Museumfederatie Fryslân
in samenwerking met het Fries Educatief
Platform (FEP).

De Kleine Prijs van Fryslân

Lotgenoten

Harlingen -Vanaf woensdag 7 november kan
iedereen zich inschrijven voor de lokale wedstrijden van de Kleine Prijs van Fryslân. Alle
artiesten en genres van hip-hop tot metal zijn welkom en het wordt dan ook een zeer gevarieerde
wedstrijd. In het verleden waren er nog een heleboel verschillende contests, zoals de Fresh Friesland
Hiphop contest, Naked de singer-songwriter contest,
Northern Dance experience de DJ contest en
natuurlijk de Bandcontest. Al deze wedstrijden
zijn nu samengevoegd tot de Kleine Prijs van
Fryslân. Dit idee is ontstaan uit evaluaties en
discussies tussen alle partijen van het Fries
Popnet waaruit bleek dat er behoefte is aan een
grotere provinciale dekking en een betere doorstroming van de winnaars. In het verleden liepen
de prijzen erg uiteen van alle contests en nu alles
wordt samengevoegd is het traject wat de winnaar zal doorlopen helderder en eerlijker en zal de
Kleine Prijs van Fryslân de winnaar nog meer een
steun in de rug geven wat betreft de verdere carrière.

Sneek - Humanitas Zuidwest Friesland start bij
voldoende deelname begin maart 2008 een tweetal Lotgenotengroepen. Wie meer wil weten of
zich wil opgeven kan dat doen bij Gé Nijp, tel.
0514-565869. De eerste gespreksgroep is bedoeld
voor mensen die alleen zijn komen te staan door
het overlijden van hun dierbare. Het onderling
uitwisselen van ervaringen en het bij elkaar
(h)erkennen van de emoties in verband met het
overlijden nemen in deze groep een belangrijke
plaats in. De tweede gespreksgroep is bedoeld
voor mensen die, om welke reden dan ook, al enige
tijd geleden alleen zijn komen te staan. Als je
een dierbare hebt verloren, door scheiding of door
overlijden, dan is er de eerste tijd veel aandacht
van de omgeving. Men weet van je verlies, men
heeft begrip voor je. Je krijgt ”even tijd” om je
verlies te verwerken; je mag even het spoor
bijster zijn. Alleen, als na verloop van tijd de
omgeving minder aandacht heeft voor je verhaal
en je hebt juist op dat moment behoefte aan
mensen die je begrijpen en steunen, dan kan een
gespreksgroep zoals Alleen, hoe nu verder? veel
voor je betekenen. Deze groep is bedoeld voor
iedereen, die in een ongedwongen vertrouwelijke
sfeer, met veel ruimte voor elkaar, een luisterend
oor wil vinden om samen nieuwe mogelijkheden
te onderzoeken. De bijeenkomsten vinden plaats
in Sneek en worden begeleid door twee gespreksleiders.

De wedstrijden vinden plaats op twaalf verschillende locaties in Friesland waarvan de winnaars
eind april allemaal bekend zullen zijn. Deze
wedstrijden zullen geheel in eigen stijl van de
lokale podia worden georganiseerd en de twaal
winnaars zullen in de twee halve finales van de
Kleine Prijs van Fryslân, die begin mei in Drachten

en in Sneek zullen plaatsvinden, tegen elkaar
strijden om één van de gewilde zes finaleplaatsen
te bemachtigen. De uiteindelijke zes finalisten
nemen het tegen elkaar op tijdens de Grote Prijs
van Fryslân finale die 31 mei plaatsvindt in poppodium Romein te Leeuwarden.
De Kleine Prijs van Fryslân is toegankelijk voor
alle genres en iedere live-act, dus schrijf je snel
in bij de wedstrijd bij jou in de buurt!
Kaaspop
Kollum
Badhûs
Zwaagewesteinde
Wolwêze
Leeuwarden
M!X
Wolvega
‘t Jop
Oosterwolde
Troanie rockbattle
Wommels
Kiehool
Burgum
Zero
Dokkum
Poppodium Iduna
Drachten
Locatie nog onbekend
Sneek
De Lichtboei
Harlingen
Punt 1
Leek
Gloppe
Leeuwarden
Musykfabrik
Heerenveen
De 2 halve finales zullen in april plaatsvinden t.w.
18 april in Iduna te Drachten en 25 april in Het
Bolwerk te Sneek. De Kleine Prijs van Fryslân
vindt plaats op 31 mei in Poppodium Romein.
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PSV De Halsbanruiters
Pingjum - Zaterdag 19 januari ging Yvonne Philipse
met haar paard Just do It naar Schoorl om daar mee
te doen aan een dressuurwedstrijd in de klasse Z1.
In de 1e proef scoorde zij 225 punten goed voor de
1e prijs en 2 winstpunten en in de 2e proef werd
ook de 1e prijs gewonnen met 217 punten en een
winstpunt. Ook werd in Harich op 19 januari een
dressuurwedstrijd gehouden voor alle klassen. In
de klasse B was er een winstpunt voor Linda Mous
met Otie met 183 punten. In de klasse L2 ging de
1e prijs naar Emmy Dijkstra met UPS met 194
punten 1 winstpunt. De 2e prijs ging naar Liesbeth
Folkertsma met haar nieuwe paard Shylo met 192
punten 1 winstpunt. Het 1e winstpunt is hiermee
binnen. Sharona Vallinga met Versace won de 6e
prijs met 186 punten 1 winstpunt. Zondag 20 januari
werd er in de nieuwe manege van Leeuwarden te
Warga ook een dressuurwedstrijd verreden en de
laatste selectie wedstrijd voor de klasse L2. In de
klasse L1 ging de 1e prijs naar Krista Koomen met
Watou Mon Amie met de hoge score van 195 punten
goed voor 2 winstpunten.

Wons gaat titel verdedigen
Pizzabar biljarttoernooi 2008
Witmarsum - Vorige week vrijdag was het weer
zover toen is in de Pizzabar het biljarttoernooi weer
van start gegaan, ditmaal voor het derde jaar. De
opening vond plaats in de Otterbar te Witmarsum.
De deelnemers uit Kimswerd, Pingjum, Witmarsum,
Wons en Zurich zijn zich weer gaan opmaken voor
een spannende strijd wat betreft het libre biljarten.
De teams zullen de wedstrijdleiding weer gedurende
4 maanden bezig houden. Met een leeftijd vanaf 14
jaar en ouder krijgen zowel de jonge als de ervaren
spelers hun kans om hun dorp te vertegenwoordigen
en te verdedigen. Net zoals vorig jaar zal ieder dorp
8 wedstrijden gaan spelen waarvan de helft uit en
de helft thuis, iedere wedstrijd bestaat uit 6 partijen
waar het merendeel van gewonnen moet worden
om aan de benodigde matchpunten te komen.
In Pizzabar toernooi 2007 wist het dorp Wons de
titel binnen te slepen en kon Pingjum de beker dus
afstaan, deze wist op het laatste moment nog de 2e
plaats te bemachtigen tegen Kimswerd, die op hun
beurt 3e werden, met hekkensluiter Witmarsum
plaatste Zurich zich als 4e. Het is een gezellige
periode geweest rondom het biljarten en men zal
dan ook proberen om in de komende periode alles
weer in goede banen te leiden. Met een website
(www.pizzabartoernooi.nl) die op dit moment gevuld
word met gegevens, is toch weer vooruitgang geboekt
en zijn alle gegevens snel voorhanden. Het aantal
dorpen heeft helaas geen grotere omvang gekregen,
de organisatie had gehoopt op nog een team erbij,
dat is tot op heden nog niet gelukt, maar wat niet is
kan nog komen! Wat betreft sponsoring neemt de
Pizzabar/ Otterbar te Witmarsum weer de rol van
hoofd sponsor aan en ”Eetcafé de Hollandse Kus”
te Pingjum neemt de verdere sponsoring voor haar
rekening voor 2008, dus gaat dit lekker zijn gangetje.
Sponsors alvast bedankt. Met een spelersaantal van
75 personen evenveel als vorig jaar verwachten men
geen verassingen, een goede opkomst is ook dit
jaar weer gegarandeerd en heeft zeker een positief
effect op de gezelligheid, uit ervaring gesproken.
Eerst maar eens 5 maanden verder en als er dan 48
partijen gespeeld zijn dan kunnen we een kampioen
2008 bekend maken, aldus de organisatie. Wij wensen
alle teams veel succes tijdens de komende periode.
Wedstrijdleiders
Albert de Wilde en Remco Bergsma.

Openbare Bibliotheek Makkukm
Aanwisten December
Romans
Appel, R.- Schone handen (zij leven royaal van crimineel geld); Baldacci, D.- De verraders; Gils, A. v.- De kleine winst (een
jongen uit een arbeidersgezin weet zich op te werken); Hage, J.- De afspraak; Lieske, T.- Dünya (twee Nederlandse mannen
leven met hun dochter op het Turkse platteland; Luiten, H.- Nooit meer als vroeger; Middelbeek, M.- Sterrenstatus (als zij een
bekende zanger moet interviewen gaat alles verkeerd); Östlund, H.- Stank; Peters, K.- Het uur van de waarheid; De zoon van
Sofie; Raney, D.- Vaderliefde (na de dood van zijn verloofde, probeert hij zo goed mogelijk voor haar kinderen te zorgen);
Schneider, M.- Marilyn (de laatste sessie); Schutten, M.- 15 minuten (de hippe wereld van het grote geld); Shreve, A.- Ochtend
aan zee (familie, verlies en verlangen); Velde, R.v.- De kroegverhalen; Wageningen, G.v.- Zilveren draden; Wilson, R.Verborgen moordenaars;
Informatief
Blokhuis, L.- Het plaatjesboek (een muzikale ontdekkingsreis); Buijssen, H.- De beleving van dementie (een eenvoudige gids
voor naasten); Hoppen, S.- Kleur (nieuwe stijl) Ildi, S.- Mijn vader ... een priester; Johnson, S.- Alle slechte dingen zijn goed
voor je (waarom de populaire cultuur ons slimmer maakt); Mast, J.- Abe (het levensverhaal); Ossevoort, M.- Op de tractor naar
de Zuidpool (dromen moet je doen); Puyn, R.- Wonderbaarlijk maar waar (ongelooflijke gebeurtenissen); Sirny-Kampusch, B.Zonder Natascha (na acht jaar herenigd met haar dochter); Spaan, H.- Alle dagen voetbal (voetbalman, trainer/coach en
vader); Velde, H.d.- Er is nooit een morgen (een boek voor reizigers, dromers, denkers en pelgrims); Water- 2 dvd’s met zestien
films die een beeld geven van Nederland in de vorige eeuw (o.a. Amsterdamse en Rotterdamse havens); Wesseling, M.- Een
tuin vol vogels (met tips van Nico de Haan); Ybema, K.- Wat een weer (kronieken van het weer in Friesland 1901-2006);
DVD-Video
De passievrucht- ; De Zuiderzee.- (13 films die een beeld geven van de afsluiting van de Zuiderzee en het ontstaan van de
IJsselmeerpolders); Dylan, B.- The other side of the mirror (Newport Folk Fesitval 1963-1965); Furtado, N.- Loose, the concert;
Groot, B.- Lage landen tour 2007; John, E.- Elton 60 (live at madison square garden); Loverboy- (some mothers aren’t meant
to be moms); Mika- Live in cartoon motion; Mother’s boys- (drie jaar nadat Jude haar gezin in de steek heeft gelaten, besluit
zij hun leven gewoon weer binnen te wandelen); Nirvana- Unplugged in New York; Queen- Rock Montreal; Simply Red.- Live
at the Royal Albert Hall; Winehouse, A.- I told you I was trouble;
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De
Binderij
bloemen & zo
Breng kleur in je interieur:
20 tot 50% korting op diverse
soorten glaswerk en potterie.
Verder: fleurige bollencreaties
voorjaarsboeketten
blijvende arrangementen
en onze nieuwe collectie
staat voor u klaar.
Tot ziens in de Binderij
Markt 27 - 8754 CM Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Federatiekaatsen jeugd met 44 deelnemers
in sporthal Maggenheim
Makkum - De federatie Wûnseradiel-BolswardWorkum organiseerde zaterdag 12 januari j.l. in
de sporthal te Makkum een zaalkaatswedstrijd
voor alle leden van de aangesloten verenigingen.
Voorgaande jaren werd deze wedstrijd in de
kaatshal te Franeker gehouden i.s.m. federatie
Frjentsjerteradiel. Er was dit keer een deelname
van 44 kaatsers tegenover 40 kaatsers uit onze
federatie vorig jaar in Franeker. Een dag later
organiseerde federatie Frjentsjerteradiel haar
wedstrijd in Franeker, welke wegens te geringe
deelname werd afgelast. Er werd in vier categorieën gekaatst met 4 parturen in elke categorie,
die een halve competitie kaatsten. De twee
jeugdcategorieën begonnen om 10.00 uur en de
andere twee categorieën om 13.00 uur. De laatste
slag viel vóór 17.00 uur.
In de gecombineerde welpen/pupillencategorie
wist het partuur van Klaas Folkertsma na zware
tegenstand de 1e prijs te bemachtigen. Jasper
Zuidema c.s. werden geklopt op 5-5 6-4 en Sander
Bruinsma c.s. op 5-1 6-6. In de beslissende partij
tegen Evert van der Werf c.s. werd een 5-5 6-0
achterstand omgebogen in een zege op 5-5 6-6
door vier zitballen van Klaas Folkertsma. Evert
van der Werf c.s. wonnen van Sander Bruinsma c.s.
op 5-2 6-0 en van Jasper Zuidema c.s. op 5-3 6-6.
Laatstgenoemden verloren eveneens van Sander
c.s. op de stand 5-2 6-4.
UITSLAG:
1. Klaas Folkertsma (Cornwerd)
en Dani van Eijk (Arum)
2. Evert van der Werf (Exmorra)
en Willem van Abbema (Schettens)

Zangdienst
Zondagavond 27 januari a.s. om 19.30 uur
Baptistenkerk, C.Lenigestraat 10 Makkum
Spreker Br. D. Tamminga
Thema: ”Heb je even tijd voor Mij???”
m.m.v. Zanggroep ”Gaandeweg” Leeuwarden
U bent hartelijk welkom namens de
Baptisten Gemeente van Workum/Makkum

Bij de gecombineerde categorie pupillen/schooljongens won het partuur van Jesse Rinia alle drie
de partijen tegen Christiaan van der Logt c.s.
(5-3 6-0), tegen Tjitte Folkertsma c.s. (5-1 6-4) en
de beslissende partij tegen Sybe-Jan Koopmans
c.s. op de stand 5-3 6-6. Sybe-Jan c.s. versloegen
Tjitte c.s. op 5-4 6-4 en Christiaan c.s. op dezelfde
stand. Het partuur van Christiaan van der Logt
redde de eer door Tjitte c.s. te verslaan op 5-3 6-6.

UITSLAG:
1. Jesse Rinia (Makkum)
Marianne Spijksma (Schettens)
Yde Stegenga (Zurich)
2. Sybe-Jan Koopmans (Makkum)
René Boschma (Zurich)
Sanne Idsinga (Makkum)
Bij de categorie senioren heren/jongens waren
er drie moeizame zeges voor het partuur van
Hillebrand Visser. Tegen Sjoerd Atze de Jong
werd gewonnen op 5-3 6-2, tegen Anne Wind c.s.
op de stand 5-5 6-2 en tegen Bauke de Boer c.s.
in de beslissende partij op 5-5 6-2. Bauke de
Boer c.s. boekte zeges op Anne Wind c.s. (5-3 6-2)
en Sjoerd Atze c.s. (5-0 6-2). Laatstgenoemde
partuur herstelde zich tegen Anne Wind c.s. met
een overwinning (5-3 6-2).
UITSLAG:
1. Hillebrand Visser (Schettens)
Cor Politiek (Cornwerd)
Johannes Monsma (Burgwerd)
2. Bauke de Boer (Kimswerd)
Michel Nesse (Pingjum)
Johan Bruinsma (Bolsward)
Bij de dames/meisjes/schoolmeisjes boekte het
partuur van Thomaske Reitsma drie eenvoudige
overwinningen op Michelle Bruinsma c.s. (5-2 6-2),
Tinet Tigchelaar c.s. (5-1 6-2) en Hilly Klaske
Renema op de stand 5-2 6-4. Het partuur van
Michelle Bruinsma revancheerde zich met overwinningen op Hilly Klaske Renema c.s. (5-2 6-0)
en Tinet Tigchelaar c.s. (5-1 6-4). Het partuur
van Hilly Klaske won de eerste partij tegen
Tinet c.s. op de stand 5-4 6-6.
UITSLAG:
1. Thomaske Reitsma (Pingjum)
Joukje van Abbema (Schettens)
Regina Postma (Schettens)
2. Michelle Bruinsma (Bolsward)
Ytsje Reitsma (Pingjum)
Janny Postma (Schettens)

Rik Slootweg tweede op Vikingloppet te Zweden
Makkum - Rik Slootweg (B-Junior van Schaatstraining Bolsward) is in het weekend van 12 en
13 januari jl. tweede geworden op een internationaal toernooi in Zweden. Rik was samen met
Rigt Kalsbeek, Ilse Bosklopper (ook B-Junioren
van de STB) en coach Henk Nauta namens STB
afgevaardigd naar de Vikingloppet in Eskilstuna te
Zweden. Rik won de 1000m en werd op de 500m,
1500m en 3000m tweede. Met deze prestatie
eindigde hij hiermee ook als tweede in het eindklassement. Rigt Kalsbeek en Ilse Bosklopper
deden het ook voortreffelijk, zij eindigden als
zesde en zevende in het eindklassement.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 26 januari
senioren
Ens
Mulier 2
Makkum 3
AVC 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- Flamingo SC 2
- Makkum 4

junioren
Makkum A1
- Jubbega A1
Makkum B1
- LSC 1890 B2
SneekWitZwart C2 - Makkum C1
Sportpark v.v.Sneek

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur

14.30 uur
12.30 uur
13.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 25 januari
20.15 uur D. Makkum 3
20.15 uur D vc Bolsward 6
20.15 uur J Makkum
21.30 uur D vc Bolsward 7

- N.O.K.
- A.N.O.
- A.N.O.
- XXL

Zaalvoetbaltoernooi
voor caravangroepen
uit Wûnseradiel
Makkum - Met je eigen caravangroep tegen
andere caravans voetballen! Op zaterdagavond
9 februari wordt dit jaar voor alle jongeren die een
jeugdcaravan hebben in de gemeente Wûnseradiel
een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd!!! Het
toernooi begint om 19.00 uur in sporthal
Maggenheim te Makkum. Jongeren van de
opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid van
het Marne College helpen mee in de organisatie
van het toernooi. Samen zal er worden er gestreden
om de beker. Lijkt het jou wat om met je caravangroep hier aan mee te doen, stel dan één of
meerdere teams samen!! Tijdens de wedstrijden
moeten er minstens twee spelers in het veld
staan die niet lid zijn van een voetbalclub. Zo
kan het voor alle jongeren zijn en wordt er op
gelijke sterkte gespeeld. Jongens of meiden
maakt niet uit, alles voetbalt gewoon samen door
elkaar. We maken er een gezellige avond van!
Dus geef je op samen met de andere jongeren uit je
caravan! Opgeven kan nog tot uiterlijk woensdag
30 januari. Er wordt gespeeld met teams van 4
spelers, 1 keeper en je kan eventueel twee reservespelers opgeven. Omdat er meestal wel meer dan
tien jongeren in één caravan zitten kan je ook
meerdere teams uit één caravan vormen.
Opgeven kan bij Lemke Statema van het jongerenwerk. Mail naar l.statema@timpaanwelzijn.nl of
telefonisch 06 4615 7141. Vermeld de teamnaam
en de namen, telefoonnummers en emailadressen
van je teamgenoten en dan kan je 9 februari
meedoen!

Uitslagen trimloop VV Makkum
HEREN 10 KM
1 Hilbert de Vries
2 Jan Boonstra
3 Hero Polet
4 Rudy Sinnema
5 Harry Wiersma
20 Pyter Genee
23 Tjerk Bruinsma
27 Klaas Jan Dijkstra
36 Joost Bijlsma
39 Jetze Genee
43 Sietse Genee
46 Oane de Boer
51 Andre Lindeboom
55 Johan de Witte
56 Hans Hoekstra
57 Peter van Mourik
66 Frank Hiddema
70 Tom Mollinga
75 Jan Hiemstra
76 Durk Ozinga
77 David Koopmans
78 Menno Bijlsma
84 Cerry v/d Logt
85 David Visser
89 Huite Genee

Leeuwarden
Sneek
Sneek
Leeuwarden
Marrum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum
Makkum

37,17
37,57
38,17
38,59
39,53
43,24
44,05
44,51
46,52
47,2
47,49
49,14
49,35
50,05
50,12
50,17
51,45
52,07
53,1
53,15
53,2
53,4
54,34
55,47
57,41

HEREN 5 KM
1 Wouter Papenhove Leeuwarden
2 Patrick Sinnema Leeuwarden
3 Sander Pijpker
Makkum
4 Ewout Kooistra
Makkum
5 Luar Werf
Abbega
6 Coen Speerstra
Makkum
8 Chris Kooistra
Makkum
10 Sander Feenstra Makkum
11 Ian Schouten
Makkum
12 Michel Nauta
Makkum
13 Cor Politiek
Wons
18 Aise Gielstra
Makkum
19 Jelle Pieters
Makkum
20 Ernst vd Ent
Makkum
24 W. Visser
Harlingen
(oudste deelnemer)

19,03
20,14
21,35
21,35
22,52
24,43
25,29
26,34
26,4
26,45
26,46
29,15
29,27
29,3
34,3

DAMES 10 KM
1 Yvonne Tinga
2 Jolien Visser
3 Hella Yntema
4 L. Steenbergen
5 Judith v/d Meer

Bolsward
Amsterdam
Bolsward
Sneek
Dronrijp

44,25
46,08
46,15
46,54
48,31

DAMES 10 KM
13 Simone van Dijk Makkum
14 Tineke Algera
Makkum
20 S. Nieuwenhuizen Parrega
DAMES 5 KM
1 Nynke Bruinsma
2 Froukje Bijma
3 Grietje Labordus
4 Inge de Boer
5 Renske Abma
7 Klazien Bijlsma
9 Margje Labordus

Itens
Leeuwarden
Parrega
Tjerkgaast
Makkum
Parrega

D-PUPILLEN 2550 M
1 Ron Kroese
Bolsward
2 Evert Bruinsma
Makkum
3 Rein Reinsma
Sneek
4 Jarno v/d Weg
Ouwsterhaule
5 Daniel van Mourik Makkum
6 Rik Blanksma
Makkum
7 Age Poog
Makkum
8 Peter Struiving
Makkum

57,54
57,54
1,04,26

21,26
25,47
26,53
27,55
28,04
28,41
29,15

10,39
10,4
10,48
13,42
13,55
16,48
16,53
17,27

E-PUPILLEN 1200 M
1 Simen Bootsma
Makkum
2 Jimi Dorhout
Harlingen

6,22
7,24

F-PUPILLEN 1200 M
1 Niek Bergveld
Oosthem
2 Alwin vd Weerd Makkum
3 Gerben de Boer
Makkum
4 Lars Onrust
Makkum
5 Ype van der Logt Makkum
6 Jornt Blanksma
Makkum
7 Lars Wijma
Makkum

5,52
6,21
6,43
6,47
6,48
6,49
7,56

MEISJES 12-16 JAAR 2550 M
1 Denise Sinnema Leeuwarden
2 Fleur Baljet
Oosthem
3 Andrea v/d Velde Makkum
4 Rina Nota
Piaam
MEISJES 7-11 JAAR 1200 M
1 Christine Grondsma Franeker
2 Silke Bruinsma
Makkum
3 Marte Oostenveld Makkum
4 Iris Feenstra
Makkum
5 Rixt van der Bles Makkum
6 Kim Mollinga
Makkum
7 Jellien de Jong
Makkum

9,45
10,18
16,51
20,22

6,33
7
7
7,06
8
8,22
8,44

37e Wûnseradiel Biljart kampioenschap
Lollum - Voor de 37e keer wordt van 18 februari
tot en met 1 maart a.s. het Wûnseradiel biljart
kampioenschap georganiseerd. Evenals voorgaande jaren in het Doarpshûs ”Nije Haven” te
Lollum. De Biljartvereniging Lollum organiseert
dit nu voor de 21e keer.
Vorige jaren bestond de deelname uit een 170 tal
deelnemers. De organisatie rekent ook nu weer
op een grote deelname. Er wordt gebiljart op een

negental biljarts in acht klassen. De deelname
staat open voor heren en dames van 16 jaar en
ouder. De kosten aan dit kampioenschap bedragen
tien euro per persoon. Men kan zich opgeven bij
de contact persoon in ieder dorp, echter wel voor
1 februari a.s. De contact persoon in Makkum is
Wiebren van der Weerdt, Kofstraat 1. Voor algemene informatie en/of onvoorziene afmeldingen
kan men ook bellen met de heer D. Huitema in
Burgwerd, tel. 06- 5365 4743

w w w. d e s t e e g m a k k u m . n l
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Nieuwe mooi bewerkte eiken kist, br. 110 cm, h. 40 cm,
d. 40 cm € 75.-; 1 Persoons grenen bed met nieuwe
matras en twee onderladen met deksel
€ 50.-; Bank met aubergine groffe velours, Robijns
Workum, br. 200 cm, h. 95 cm t.e.a.b., tel. 0515-231957
of 06-51571408
TV meubel zilverkleurig 3 glasplaten h 56, br. 79, l 49
cm. € 25.-, tel. 0515-231676
Vrieskist € 75.-; 2 Pers. ledikant wit + nachtkastjes +
lichten en matras € 525.-; Secretaire € 435.-; 6 Losse boekenkasten wit à € 65.- p.st.; Motor maaier € 220.-;
Waterpomp met twee aansluitingen van Gardena € 45.-,
tel. 06-22449855
Blauw Ikea kinder-meegroei-bed met matras € 50.-;
Blauw/groene kinderfiets (alleen geen zadel) voor de leftijd van ca. 5-7 jaar € 40.-; Bobike kinderfietszitje
achterop € 30.-; Wit/paarse driewieler € 30.-; Witmetaal
opklapbed zonder matras € 25.-; Spartamet (1 dames en
1 heren) motorisch in de orde € 150.- p.st.; Bijna nieuw
konijnenhok voor buiten op pootjes met binnen en buitengedeelte € 35.-; Groene Kunststof glijbaan
4 m. lang voor een speeltoestel € 25.-; Houten klapstoelen 20 stuks à
€ 4.- p.st., in één koop € 75.-, tel. 0515-231131

TE KOOP

Nieuwe Langlaufers met schoen maat 44 en stokken,
Merk Loipe € 35.-, tel. 0515-232725
2 Goede Elastoform matrassen 200 bij 90, 1 maand oud
€ 150.-; Eiken kast, rond 1920, met twee glazen deurtjes
en twee dichte deurtjes. h 180cm. br. 120 cm, d. 145 cm
t.e.a.b. tel. 0515-231957 of 06-51571408

It Hôf 4
MAKKUM

GRATIS AF TE HALEN

Keurige, vrijstaande
woning gelegen aan
open vaarwater.

2 Mooie gezonde zindelijke jonge poezen, tel. 0515-231133

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 429.000,00 k.k.

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag de
tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
De nieuwe zomergidsen 2008 zijn uit!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN
Traptrekker vanaf ± 4 jaar. Hij ziet er wat gehavend uit, maar
trapt nog als de beste! Op te halen van de Schar 9, Makkum
3 Matrassen zonder tijk, ook handig om te verknippen en
als vulmateriaal te gebruiken, tel. 0515-231131

GEVRAAGD
Winterkleding (m 50 t/m 176) voor verkoop Peuterspeelzaal. 50% van de opbrengst is voor de inbrenger.
Bel. Titia tel. 0515-232614 of Sylvia, tel. 0515-425507

GEZOCHT
Kun je smakelijke, verantwoorde, leuk opgemaakte vegetarische maaltijden bereiden en wil je dat zo nu en dan doen
voor onze groepen tot ca. 20 personen, neem dan contact
op met Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169
Huishoudelijke hulp voor de zwaardere klussen op vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur in Wons, tel. 06-28402894

AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp per direct voor 2 à 3 uurtjes in de week,
voor schoonmaak werkzaamheden, welk graag in Makkum
i.v.m. geen vervoer, heeft u interesse bel. 06-14665023

GEVONDEN
Eind december op de stoep De Wijting 13 in Makkum,
een oorhanger met strassteentjes.

VERLOREN
In de sporthal trainingsjack van de Volleybal vereniging
Makkum. Kleur groen-zwart-wit, tel. 0515-232725
Brede roze gemeleerde shawl, tel. 06-22052034

PUPPY TRAINING
Buzgiz vanaf 7 weken tot 7 mnd. info: www.buzgiz.nl of
tel. 06-28251132

CONTACT OPNEMEN
Welke gepensioneerde (m) heeft vorige week op onze
advertentie gereageerd? Er ging iets mis met de voice
mail waardoor we alle gegevens kwijt zijn. Graag opnieuw
contact. Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, tel. 0515-575169

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

