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Humor en drama
yn ien stik
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Danielle wint 
voorleeswedstrijd

Zusjes Leeuwen
Fries kampioen
springen

Circa 200 woningen 
op kingmawalinga.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De kiker op...
Zeilmakerij De Vries Sails in nieuw pand

* v.l.n.r. Jan de Vries, Wilma de Vries, Renze Runia en Harry Amsterdam.

Makkum - Zeilmakerij De Vries Sails Grou
en Zeilmakerij De Vries Sails Makkum zijn
zaterdag officieel van start gegaan in een
nieuw bedrijfspand en kantoorruimtes aan
de Waardwei 7 in Makkum. De officiële
openingshandeling werd verricht door
Wilma de Vries.

In 2006 fuseerden beide bedrijven. Zeilmakerij
S.U. de Vries in Grou is een bedrijf met een
zeer lange historie, sinds 1850 is het bedrijf
daar gevestigd geweest. In Makkum dateert
dit van 1935, het was toen Zeilmakerij
Andries de Vries, later is dit voortgezet
door zoon Jan de Vries. In 2007 kwam de
samenwerking met UK Halsey tot stand,
een internationale Zeilmakers organisatie.
De samenwerking met UK Halsey betekent
vooral voor De Vries Sails een gezamenlijke
inkoop en een centrale productie. Men heeft
veel ervaring in het maken van zeilen voor

skûtsjes, boeiers en schouwen. In de nieuwe
productiehal in Makkum worden zeilen,
buiskappen en achtertenten gemaakt. Momen-
teel is qua volume de Zeilmakerij in Makkum
de grootste in Nederland. Het bedrijf  heeft
dertig  medewerkers in dienst, sinds kort
zijn er twee nieuwe medewerkers afkomstig
uit Makkum bijgekomen.  

De watersportwinkel, de tuiggerij en de
reparatie-afdeling blijven op de oude
locatie gevestigd, Marina Makkum aan de
Suderseewei.

De Vries Sails

Waardwei 7, 8754  HB, Makkum
tel. 0515-231 738

info@devriessails.nl
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Info Familieberichten Agenda

Na een ernstige ziekte is overleden onze lieve
buurvrouw

Anna van der Hoop
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Mw. Engelsman Fam. C. Meeuwse
Fam. v.d. Spoel Saapke en Corrie
Sjoerd en Joke Fam. Wijnja
Daan en Mari Anne Douwe en Hannie
Kerst en Annie Klaas en Tiny

Betanke foar al jimme waarme belangstelling
en bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan
myn leave man, ús heit en pake

Rinnie Kuiper
It hat ús tige goed dien.

Ymie Kuiper-de Jong
bern en pakesizzers

Makkum, febrewaris 2008

Niet meer tastbaar
maar voor altijd in ons hart.

Wij willen u bedanken voor alle medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, onze lieve heit en pake

Riemer Alkema
Het heeft ons allen goed gedaan.

Gerrie Alkema - Jenema

Aafke

Schoutina en Willem
Anna Gerrie
Riemer Albert

Arjanne en Leendert
Hedwich
Matthijs

Makkum, februari 2008

Als de wolken
Aan de hemel

Zweeft mijn leven
Spoorloos heen

Tsjerk Andringa
26 mei 1952 6 januari 2008
te Warten te Sneek

Bedankt voor al jullie steun 
en liefde voor Tsjerk

Harlingen Asmahan & Elisaar
Andringa

Kerkdiensten
zondag 24 februari   

Van Doniakerk 
9.30 uur Mevr. G. Schievink-van Randen, Midlum     

R.K. Kerk  
9.30 uur Gezamenlijke vomsviering te Workum

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
19.00 uur Oecumenische vesperdienst

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: Tandartsenpraktijk de Witte Heren 
R. Meyering, De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. 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

woensdag 20 februari
Makkum - Hotel de Prins 20.00 uur 
Jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.

vrijdag 22 februari            
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

freed 22- en sneon 23 febrewaris
Makkum - Café De Zwaan 20.00 oere
Doarpskrite Makkum spilet ”TWA”

zaterdag 23 februari
Makkum - Sporthal 13.00 uur 
S.L.S. (Schettens/Longerhous/Schraard)

zondag 24 februari
Makkum - Baptistenkerk 19.30 uur 
Zangavond

maandag 25 februari
Makkum - Sporthal 9.30 uur 
VV Makkum / toernooi

Exposities
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 - 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

Bedrijfsongeval
Oudemirdum - De politie heeft vrijdagmiddag
assistentie verleend bij een bedrijfsongeval op
een boerderij aan de Jan Schotanuswei. Een 44-
jarige inwoner van Makkum was daar op het werk
aan een dak van een stal. In een moment van
onoplettendheid stapte hij op een plastic lichtplaat,
waar hij vervolgens doorheen zakte. Hij maakte
daarop een val van zeven meter, waarbij hij letsel
aan waarschijnlijk benen en heup opliep. Het
slachtoffer werd per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 21/2 t.e.m. wo. 27/2

Dubbel Vla Flip, 1 liter......................................................1.59
Corned Beef, 100 gram..........................nu 5 zegels extra
potje Zure Haring, 200 gram..............................................1.69

van de Warme Bakker

Zeale Wise Bôlle (krente-suikerbrood).........................nu 2.25

Parrano Kaas (pittige kaas), 500 gram...............................6.25
pakje Rooibos of Groene Thee, 20x2 gram..........1.59 nu 1.05
Gieser Wildeman Stoofperen, kilo..............................79 cent

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 21 FEBRUARI
T/M ZATERDAG 23 FEBRUARI

VARKENSFILET
GEVULD MET PINDASAUS

4 HALEN / 3 BETALEN

ZIGEUNER SCHNITZELS
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 21 FEBRUARI
T/M WOENSDAG 27 FEBRUARI

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 0.90

GEBRADEN FRICANDEAU
100 gram €€ 1.40

Wist u dat...
* er donderdag 21 februari ‘s morgens een container 

staat voor oud papier bij o.b.s. It Iepen Stee

* er vanavond in de Peuterspeelzaal in Makkum, 
Gedempte Putten 24, kinderkledingverkoop is 
om 19.30 uur

* de eerste vaarcursus op dinsdag 4 maart a.s., 
in de kantine van de Gebr. van Enkhuizen aan 
de Strânwei

* opgave nog mogelijk is, tel. 0515-232665 
(‘s avonds 0515-232301)

* in navolging op de eerder gehouden turnwedstrijd
te IJlst d.d. 12 januari jl. waar de 11 jarige Rob
Bosch van gymnastiek vereniging D.E.S. uit
Makkum de eerste prijs won bij de pupillen
niveau 14. Evenaarde hij in Lemmer op zater-
dag 9 februari jl. Het betrof hier de kampioen-
schappen voor het Rayon West

Zangavond met ”Samar”
Makkum - Zondagavond 24 februari is er weer
onze zangavond in de Baptistenkerk. Br. H. van
Spelden uit Den Helder houdt een inleiding met
als thema ”Hoeveel tijd hebben we nog”? Er is
muzikale medewerking door de zanggroep ”Samar”
o.l.v. Luuk de Vries uit Harlingen en Rianne
Stellingwerf begeleid hen op de dwarsfluit.
Samar heeft een uitgebreid repertoire en zingt in
kerkdiensten of waar ze maar gevraagd worden.
De samenzang is o.l.v. de heer A. Couperus, de
zangavond begint om 19.30 uur. Zangcommissie
Workum/Makkum

Geslaagde beurs 
Boot Holland
Leeuwarden - De 18e editie van Boot Holland, die
van vrijdag 8 t/m woensdag 13 februari in het WTC
Expo te Leeuwarden plaatsvond, heeft 50.231
bezoekers  getrokken. Dit is iets minder dan het
jaar ervoor. Dat is iets minder bezoekers de
kassa passeerden komt volgens de organisatie
door het mooie weer van afgelopen weekend,
waardoor vooral de dagjesmensen op de zondag
het lieten afweten. Ondanks iets minder bezoekers
spreekt de organisatie van een zeer geslaagde
beurs, mede omdat de kwaliteit van de bezoekers
hoog was. De standhouders hebben goede contacten
kunnen  leggen dan wel zaken gedaan.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  F E B R UA R I

Babi Pangang
Droge Gebakken
Kip Kerrie met ui
2 st. Saté Ajam
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Humor en drama yn ien stik

Makkum - De Makkumer Krite hat ôfrûne wykein
de latte heech lein mei it stik ”Twa” fan Jim
Cartwright. In oantal jierren tebek hat Tryater it
spile en it stik is noch altiten populêr by it amateur-
toaniel. De Krite moast der dus oan lûke om der wat
moais fan te meitsjen. En dat is ôfrûne wykein
mear as slagge. ”Twa” spilet him ôf yn in doarps-
kafé earne yn Fryslân. Dat it stik ek noch yn in
kafee ”De Zwaan” yn Makkum spile wurdt komt
de sfear allinne mar te’n goede. De taskôgers
wurde der dan ek folop by belutsen.

”Twa” is it ferhaal fan de kastlein Klaas en syn frou
Jantsje dy in minne ferhâlding meielkoar ha. Se
skelle allinne mar op elkoar en stekke al harren
enerzjy yn it kafee.  Mar ”Twa” is ek it ferhaal fan
de froulju’s fersierder Sjonny, dy’t syn freondinne
dêrmei op ‘e kast jaget, it is it ferhaal fan Wullum
dy’t syn freondinne ûnder de tomme hat en fan
koarjende âld man dy’t syn ferstoarne frou by

him hat as er de kofjepot oanrekket. En dan hast
it spantsje Gerke en Tryn, dy’t beide fierstente
dik binne. Sy docht oars net as sjips ite, is gek fan
Elvis en hy is ferslaafd oan de tillefysje. En sa
wurde troch de Krite mear karikatueren delsetten.
Dit bart mei in soad entûsjasme en humor. It seit
himsels dat der gâns wat ôflake wurdt yn ”De
Zwaan”. Mar nei it skoft slacht de boel en krijt
it stik in dramatyske lading. It wurdt dúdlik
werom Klaas en Jantsje yn al dy jierren noait
echt mei elkoar praten hat en as it tusken harren
beide ta in útbarsting is it folsein oer mei de
gekoanstekkerij. It publiek is mûsstil. 

De 13 rollen wurde spile troch 9 spilers fan de
Krite dy’t stik foar moaie typkes delsette. Alle
spilers koenen harren útlibje yn ien of twa rollen.
Wa’t it stik noch sjen wol kin freed en sneon
noch yn ”de Zwaan” terjochte as der teminsten
noch kaarten binne.

Makkum - Steeds vaker worden er stukjes
gepubliceerd in de diverse media over de gang van
zaken rondom de oversteekplaats Weersterweg.
Hierbij wordt regelmatig verwezen naar
Plaatselijk Belang Makkum. Ook krijgen wij
regelmatig e-mail van verontrustende mensen.
Graag mogen wij u erop wijzen dat het besluit om
de veiligheid voor onze kinderen te waarborgen
ligt bij de gemeente en dan voornamelijk bij
B&W en de raad.

Ook wij maken ons grote zorgen over het trage
proces van voortgang voor verbetering om de
veiligheid te verbeteren. Om dit te ondersteunen
en te versnellen hebben wij in 2007 Veilig
Verkeer Nederland verzocht de oversteekplaats

te inventariseren en met een aanbeveling te
komen om het geheel voor de beleidsmakers
inzichtelijker te maken. Dit rapport is vorig jaar
op persoonlijke noot tijdens een raadsvergadering
overhandigt aan de volledige raad en B&W. Wij
als Plaatselijk Belang hebben toen aangegeven
dat geld geen drijfveer mag zijn, als het gaat om
de veiligheid voor de dagelijks grote aantallen
weggebruikers van de oversteekplaats Weersterweg.

Wij vertrouwen erop u meer duidelijk te hebben
gegeven voor wat betreft de gang van zaken
oversteekplaats Weersterweg.

Namens het bestuur Plaatselijk Belang Makkum,
Voorzitter Tom Coufreur.

Aan de inwoners van Makkum en omstreken
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie bos lekkere worteltjes      
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.90

Heerlijke sperziebonen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Zoete pitloze druiven     
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Eerstelingen of bildstar           
5 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook hebben we weer irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - De familie S. de Jong woont in een
mooie woning aan de noordkant van de
Lieuwkemastraat in het complex Lieuwkemastate.
Toch wordt het woongenot ernstig op de proef
gesteld. Zij hebben de woning gekocht en waren
zich niet bewust dat de supermarkt wel eens voor
overlast zou kunnen zorgen. Dit is echter wel het
geval. Nadat ze weer eens een hele ochtend
getrakteerd waren op een portie overlast met een
rot herrie, besloot de heer de Jong maar eens
naar de Makkumer Belboei te mailen. Dit is niet
om zijn agressie kwijt te raken, maar wel om het
gevoel van onmacht naar buiten te brengen. 

De bevoorrading van de winkel vindt plaats iedere
ochtend vanaf  7 uur en dat is geen probleem. Wel
een probleem is het de hele dag door, het rijden
van karren die de schappen bij moeten vullen.
Vooral de overlast van de bakkerij afdeling is
extreem. De karren met harde wielen op de
betonnen vloeren zijn niet om aan te horen.
Verschillende keren is gesproken met Kooistra

beheer en Welkom en er werd een geluidsmeting
gedaan. Het geluid voldoet aan de eisen, die
gesteld worden in het Bouwbesluit en de meting
werd omgezet in luchtgeluid, niet in contact
geluid. Kooistra beheer wilde bij vervanging
wel stillere karren aanschaffen, maar tot nu toe
is het geluid niet afgenomen. 

De familie de Jong ziet met angst en beven het
zomerseizoen naderen en dan wordt het nog
drukker in de supermarkt en dat betekent nog
meer overlast. De heer de Jong zegt, ”we hebben
een mooie woning, het is een mooie winkel en
het wonen in Makkum heeft veel positiefs maar
die rot herrie verknalt veel. Ze denken er al over
toch maar te gaan verhuizen als er niets veranderd.
Een woordvoerder van Kooistra beheer zegt te
weten van de overlast en ze doen er alles aan om
dit minder te maken. Een woordvoerder van
Welkom zegt eveneens op de hoogte te zijn van
deze overlast”, maar het is en blijft een moeilijke
zaak alle overlast weg te nemen.

Overlast verknoeid woongenot

Rotonde Weersterweg komt in zicht
Witmarsum - Tijdens een commissievergadering
kon wethouder Sinnema meedelen dat de realisatie
van de Rotonde in de Weersterweg in Makkum
weer een stapje dichter bij komt. Inmiddels is
hiervoor gekozen en nu wordt uitgezocht hoe de
rotonde gerealiseerd moet worden en zal het
plan nader uitgewerkt worden. De gemeente
heeft een verkeersdeskundige van de provincie
gevraagd ook naar het kruispunt te kijken en
deze zegt in principe is er niets mis met deze

kruising. Hij komt tot dezelfde conclusie als de
mensen van 3VO die in opdracht van Plaatselijk
Belang de kruising bekeken hebben. Een tijdelijke
oplossing zou nog kunnen zijn een 60 km. zone
invoeren. Het college wil zo snel mogelijk het
probleem aanpakken, en de grondverwerving moet
geen probleem zijn. Iedereen is van mening dat er
nu vaart gezet moet worden, toch vindt ProWûn
het nog steeds jammer dat er geen tunnel kan
komen.

Danielle wint voorleeswedstrijd

Makkum - De net 11 jaar oude Danielle Selak
uit Makkum heeft de regionale voorleeswedstrijd
2008 gewonnen. Zij zit in groep 7 van de RK
Daltonschool St. Martinus. De wedstrijd werd
georganiseerd door de bibliotheek van Workum
in samenwerking met de bibliotheekservice
Fryslân Het was een voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Die de Provinciale Finale

heeft op 1 april in De Lawei te Drachten. Er
deden 14 schoolkampioenen mee en een ieder
las een zelfgekozen fragment voor. Nadat alle
deelnemers hun verhaal verteld hadden kwam de
jury met de uitslag en Danielle die een fragment
voor gelezen had uit het boek Mathilde van
Roald Dahl werd winnaar. Zij mag 1 april in
Drachten proberen nog eens een prijs te behalen.
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SSaakkssiisscchh TTaaffeelleenn
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen. 
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze. 

Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren. 
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.          

Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd. 

Vooraf
Warm brood

roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep
Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus

Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus

Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons

Stoofpotje van rundvlees

Garnituren
Warme groente van de dag

Salade
Gebakken aardappelen

Appelmoes
Patates frites

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

Hotel Bistro

“De Waag”
Petra Scheijbeler en Willem Dalstra

Markt 13, 8754 CM Makkum

Tel. 0515-231447 - Fax 0515-232737

E-mail: info@hoteldewaagmakkum.nl

Internet: www.hoteldewaagmakkum.nl

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

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

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

Statiegeldflessen voor in financieel probleem peuterspeelzaal

Makkum - Zoals eerder in De Belboei werd
bekend gemaakt zit de peuterspeelzaal met een
financieel probleem. Alle kinderen van obs It
Iepen Stee verzamelen in dat verband statiegeld-

flessen om met het geld daarvan een bijdrage te
leveren aan de oplossing van deze kwestie. Op
de foto ziet u de opbrengst van een paar dagen!
De peuterspeelzaal moet natuurlijk blijven!!

(eigen foto)
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Herindelen als doel op zich in de Zuidwesthoek?
En ”opeens” is het zover: in de Zuidwesthoek
praten de gemeentelijke besturen over fusie met
elkaar. Opeens is het een onontkoombaar feit dát
er gemeentelijke herindeling plaats moet vinden.
Opeens, want nog niet zo lang geleden was het
”H-woord” taboe. 

Het Rijk legt veel taken bij gemeenten neer;
zoals de WMO. Gemeenten van rond de 10.000
inwoners (zoals Bolsward, Nijefurd, Wûnseradiel,
Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel) kunnen die taken
niet goed genoeg uitvoeren. Als we er van uitgaan
dat een gemeente er is voor de inwoners, dan is dat
geen goede zaak. Er ontstaan dan samenwerkings-
verbanden met eigen besturen, die nauwelijks
meer door de gemeenteraad te controleren zijn.
Dat wil GrienLinks niet, want het bestuur moet
openbaar en transparant zijn. Is herindelen op dit
probleem het goede antwoord? Zijn er ook andere
antwoorden mogelijk? Het lijkt er op dat die
vragen in de Zuidwesthoek achterhaald zijn en
dat de herindelings-discussie een eigen leven gaat
leiden. in gemeenteraden is de discussie vooral;
wie gaat met wie. Een soort Boer-zoekt-vrouw
op gemeentelijk niveau. In de Zuidwesthoek gaan
de verschillende opties als warme broodjes over
de toonbank; de Friese merenvariant, de zuider-
zeevariant, een fusie van vier gemeenten, zes of
zelfs acht. Herindelen als doel op zich.

Wat vindt GrienLinks? 
Ons uitgangspunt is, dat de gemeente er is voor de
mensen. Ze moet haar taken goed kunnen uitvoeren
en bereikbaar zijn. Dat is het uitvoerende deel en
daar zijn oplossingen voor te vinden. Belangrijker
is, dat de gemeente ook ”van de burger” moet
blijven én dat raadsleden verbonden moeten zijn

met de mensen. De schaal van de gemeente doet
er dan toe, het aantal dorpen en steden en de
oppervlakte. Een gemeente met 40.000 inwoners
lijkt de nieuwe ondergrens te worden. Wij pleiten
voor zo klein mogelijke gemeenten, afgemeten
aan de verhouding tussen groot/klein, wegen/
groen, stad/platteland. In de praktijk zal dat leiden
tot gemeenten met verschillende inwoneraantallen. 

Met mensen centraal moeten gemeenten ook logisch
samenhangende gebieden zijn. Dat betekent dat
gemeentegrenzen zich daaraan aanpassen. Kijk
naar waar mensen wonen en werken, waar ze
hun boodschappen doen, waar ze naar school
gaan, de bibliotheek, het theater, het ziekenhuis.
Kijk naar de ligging van wegen en water en
andere verbindingen. En respecteer dat identiteit
van dorpen en inwoners belangrijk is. En:
met mensen centraal vraag je natuurlijk aan je
inwoners wat ze willen. 

Oproep: grenze(n)loos herindelen
Kort samengevat doen de statenfractie van
GrienLinks en de gemeenteraadsfracties van
GroenLinks in de Zuidwesthoek een oproep aan
de gemeenteraden: Ga grenze(n)loos herindelen!
Doe nog geen uitspraken over met wie er gefuseerd
zou moeten gaan worden. Stel eerst vast wat een
logisch, organisch verband is in uw regio zonder
naar de vaststaande gemeentegrenzen te kijken.
Stel ook mét uw inwoners vast wat voor soort
gemeente u wilt worden. En we roepen de provincie
op haar regierol serieus en ‘grenzenloos’ te  nemen.

Irona Groeneveld en Bas Gerdingh, 
namens De statenfractie van GrienLinks en de
gemeenteraadsfracties van GroenLinks in de
Zuidwesthoek plus Harlingen en Franekeradeel.

GroenLinks voor grenze(n)loos herindelen

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

As de weryndieling troch giet yn Wûnseradiel,
dan is Ferkwânseradiel de passende namme. De
gemeente Wûnseradiel wurdt foar it earst  neamd
yn 1270. It 750-jierrich bestean fan Wûnseradiel
komt faai te stean. Histoarysk gefoel liket yn de
rie fan Wûnseradiel net oanwêzich te wêzen.
Dat sa’n 750 jier wurdt wei smiten. Fjouwer fan
de fiif partijen wolle Wûnseradiel opdûke. Hawwe
gjin tiid om it rêstich oan te dwaan. It moat foar
2011 heve!! Dat is wat oars as doe’t radio Boalsert
frege om harren namme noch efkes hâlde te meien
yn ferbân mei harren jubileum. Alle partijen
koenen har dêryn fine. Mar in jubileum fan 750
jier Wûnseradiel wol men net ôfwachtsje. Op-
dûke de gemeente foardat der in feestkomitee is.

Der hawwe petearen west mei de boargers en
der binne 750 minsken telefoanysk enketearre.
De útslach: 49% tsjin weryndieling, 31% foar.
De fjouwer partijen feie de telefoanyske enkête
ûnder it kleed en dogge wat sy sels wolle. Hawwe
de minsken dan net gelyk dat se sizze ”ús miening
en stim docht der net ta. Wy fiele ús bedondere.
Allinne by ferkiezings is ús stim wolkom”? Wat
binne no de feiten fan weryndieling dy’t troch
wittenskiplik ûndersyk fan prof. Herwijer en dr.

Postma boppe tafel kommen binne?
1. Weryndieling smyt net in bettere bestjoerskrêft op.
2. It amtlik apparaat wurdt net effektiver, 

wol nimt it ta mei 20%.
3. De lêsten foar de boarger geane omheech. 
4. It tal riedsleden nimt yn ferhâlding ôf. As de 

seis Súdwesthoeke-gemeenten byinoar geane, 
bliuwe der fan de 98 riedsleden mar 37 oer. It 
gefolch dêrfan is dat it amtlik apparaat mear 
macht kriget en de ynfloed fan de boarger 
ôfnimt. 

5. De ôfstân tusken boarger en gemeente wurdt 
grutter.

Koart kriemd: de foardielen dy’t men fan weryn-
dieling ferwachtet, smyt it net op. Weryndieling
lost de problemen net op. Demokrasy is it meast
tsjinne mei in lytse gemeente, ticht by de minsken. 
De FNP liket de iennichste partij te wêzen mei
demokratysk gehalte: dwaan wat de minsken
wolle en nimt de enkête serieus. De gemeente is der
foar de minsken en net oars om. De oare partijen
binne foar Ferkwânseradiel mei as haadstêd
Putsjebuorren.

Jehannes Dykstra, foarsitter FNP-Wûnseradiel

Ferkwânseradiel

Neem uw 
verantwoordelijkheid 
Hillie Bonnema-Alkema verwoord precies waar
heel veel Makkumers over praten en denken.
Hoe is het mogelijk dat er zo vreselijk veel geld
besteed wordt aan 1 uur bezoek van onze Koningin
en haar gevolg! Inderdaad mijnheer Piersma,
wethouders en raadsleden het schaamrood moet
u op de kaken staan en dit is nog zeer correct uit-
gedrukt. Blaas maar wat minder hoog van de
Makkumertoren, dan blijft er geld over voor een
fietstunnel of fietsbrug. Twee ernstige ongelukken
1 met dodelijke afloop en nog steeds lopen
dagelijks vele kinderen gevaar.

Dat Anke Stroband de moeder van de verongelukte
Wietske zich nog steeds inzet voor een fietstunnel
of brug vind ik werkelijk getuigen van grote moed.
Maar dat Anke daar na vier jaar nog steeds mee
bezig moet zijn vind ik werkelijk hemelschrijend!!
Er is inderdaad zoveel over gepraat en geschreven
maar de Weersterweg is nog steeds levensgevaarlijk.

Neem uw verantwoordelijkheid heren 
en doe iets!!!

Anja de Graaf, Makkum.

Regionale internetformule
vergroot bekendheid via
de radio
Allesvan.nl is de snelst groeiende internetformule
van Nederland, die zich geheel richt op de regio.
Haar eerste landelijke radiocampagne gaat
binnenkort van start via de regionale publieke
omroepen. Eerder was allesvan.nl al te gast bij
business class van Harry Mens. 

Voor bewoners is de lokale website van allesvan.nl
erg interessant. Allesvan staat namelijk voor alles
vindbaar: bedrijven, publieksinstellingen, nieuws,
evenementen, het weer, vacatures en diverse
informatierubrieken. Allesvan.nl vervult tevens een
sociale rol in de regio, aangezien zij verenigingen
en bewoners betrekt in haar activiteiten. Zij doet
dat o.a. door het verlenen van veel gratis diensten
waaronder het weggeven van websites en het
plaatsen van nieuws, foto’s en informatie over
activiteiten die aangeleverd worden. Deze mix
maakt allesvan.nl de uitgelezen kans voor het
lokale MKB om met succes mee te doen in de
sterk groeiende internetmarkt. Er zijn diverse
(gratis) mogelijkheden voor de lokale ondernemer
beschikbaar. De regio marketing adviseur van
allesvan.nl vertaalt op eenvoudige wijze de
wensen van zijn klant in heldere resultaten. Voor
nu en voor in de toekomst, vooral omdat internet
voortdurend verandert. Allesvan.nl zal van 18
februari t/m 2 maart haar bekendheid verder ver-
groten via de dertien publieke regionale radio-
stations, die de hoogste luisterdichtheid van
Nederland hebben. 
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Uitnodiging
Jaarvergadering Vogelwacht Makkum
Datum: woensdag 20 februari 2008, 20.00 uur Hotel de Prins te Makkum

1. Opening

2. Bestuursmededeling en ingekomen stukken

3. Notulen vorige vergadering (19-02-2007)

4. Financieel verslag en verslag kascontrolecommissie 

5. Verkiezing kascontrolecommissie 1) K. Tjeerdema (Makkum) (aftredend)
2) J. de Hoop (Makkum) 

6. Jaarverslag 2007

7. Bestuursverkiezing* ontbrekend zijn 2 bestuursleden
Aftreden en herkiesbaar: Reimo Tjeerdema
Verkiesbaar zijn: Karel Roorda en Anne Oostenveld

8. Uitreiking herinneringsprijzen
A) Jongste klasse Pyt Hibma 19 maart ‘07 16. 45 uur
B) Middelste klasse Jelle de Hoop 11 maart ‘07 11. 30 uur
C) Oudste klasse Jelle de Boer 10 maart ‘07 17. 15 uur 
D) Dr. Bogtstrabeker Sietse Hibma 13 maart ‘07 13. 30 uur

9. Pauze
Verloting en tevens raden van de datum en tijd voor het vinden 
van het eerste Kievitsei 2008 voor de Dr. Bogtstrabeker

10. Aantal te rapen eieren per persoon / spreiding zoekgebied rondom Makkum

11. Rondvraag

12. Sluiting

NB. Het melden van een gevonden mogelijk eerste kievitsei, in welke klasse dan ook
dient te geschieden bij A. Oostenveld, tel: 0515 - 232745

(* tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij het bestuur opgeven.)

Cursus ´Díabetes´ 
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert
samen met Diabetes Vereniging Nederland en
Het Antonius Ziekenhuis de cursus ´Diabetes´.
De cursus start  maandagavond 17 maart as.  van
19.30 - 21.30 uur en is bedoeld voor mensen met
Diabetes Mellitus, die behoefte hebben aan wat
meer informatie. Ook uw partner of een betrokken
familielid zijn welkom. De cursus bestaat uit 4
bijeenkomsten van 2 uur. Opgave en informatie
t/m 10 maart as. bij het cursusbureau, tel. (0515)
46 12 98, tussen 8.30 - 17.00 uur.

Als u Diabetes Mellitus heeft, brengt dit vaak een
aantal aanpassingen in uw leven met zich mee.
Er zijn verschillende zaken om rekening mee te
houden, bijvoorbeeld uw voeding, bloedglucose,
medicatie, voetverzorging en een goed gewicht.
Langdurig een te hoog bloedglucose gehalte kan
problemen veroorzaken. In de cursus ”Diabetes”
krijgt u uitgebreide informatie en praktische tips
zodat u weet hoe u zo goed mogelijk met
Diabetes om kunt gaan. De cursus wordt gegeven
door een medewerkster van Diabetes Vereniging
Nederland, een diëtiste van Thuiszorg Zuidwest
Friesland en een verpleegkundig consulent dia-
betes van het Antonius Ziekenhuis.

Terugblik op de zangdag
in de Koepelkerk
Witmarsum - Het was een dag om te genieten,
niet alleen voor de mensen, die juist naar buiten
gingen vanwege het mooie weer, maar ook voor
de mensen, die in de Koepelkerk hebben gezongen.
Op zaterdag 9 februari j.l. om 9.15 uur stond de
koffie klaar en konden we met 48 zanglustigen
onder de enthousiaste leiding van Jannie Kramer
en begeleiding van Jelle Rollema ons aan diverse
liederen wagen. Eerst was het eenstemmig, maar
later werd het meerstemmig, al kregen sommigen
toestemming om de melodiestem te zingen als
hun eigen partij niet snel genoeg te leren was. Er
deden diverse koorleden van Scheppingsgave mee,
zodat de minder geoefenden toch de loopjes
onder de knie kregen. Intussen werd er door
vrijwilligers koffie en thee gezet en broodjes
gesmeerd en zelf gekookte soep opgewarmd. 

‘s Middags hebben 17 kinderen met veel plezier
en onder de bezielende leiding van Ali Geel
diverse liederen ingestudeerd in de Doops-
gezinde kerk. Van een paar van de liederen konden
we genieten tijdens de uitvoering om 16.00 uur.
Het was een plezier om naar te luisteren en te kijken,
want de kinderen deden er diverse bewegingen
bij en hadden verschillende instrumenten om de
zang te ondersteunen. Ook van het volwassen koor
werd genoten. Aan het einde werd een collecte
gehouden om de onkosten te bestrijden. De op-
brengst was € 165,72. Alle gevers hartelijk dank.

Het was een geslaagde dag. Een paar dagen later
ben ik gebeld of het kinderkoor nog verder ging.
Er heeft zich een dirigente gemeld, dus de kans is
groot. We zullen de kinderen vragen wat ze willen.

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

afwezig van
3 maart t/m 7 maart

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Workum - Zaterdagavond 23 februari in ver-
warmde feesttent op Stedspôle in Workum
Septemberpop goes après-ski wordt topper. Het
mag dan zo zijn dat Septemberpop goes après-ski
min of meer is ontstaan ‘in het kielzog’ van het
‘grote’ Septemberpop waarmee traditioneel de
Workumer feestweek in september wordt geopend,
de winteruitvoering op zichzelf is inmiddels ook
alweer een fenomeen geworden. Ga maar na: het
is reeds voor de vijfde keer dat Septemberpop
goes après-ski wordt gehouden en daarom is het
een goede zaak de datum van zaterdag 23 februari
met vette letters in de agenda te noteren, want dan
maakt Septemberpop goes après-ski het eerste
lustrum vol in de verwarmde feesttent op de
Stedspôle in Workum. ”Wy hawwe der wer sin
oan,” aldus Auke Pier Buma die met zijn staf
van enthousiaste vrijwilligers weer voor de
organisatie tekent. ”It is altyd in hiel leuk feest
en der hinget in gesellich sfearke.”

Septemberpop goes après-ski is aanstaande
zaterdag een perfect begin van de krokusvacantie
en deze stelling kan zeker worden onderstreept
als men ook nog de lijst van optredende artiesten
even naloopt. Het Crazy DJ Team, Kevin Smit
en de Bad Brothers maken namelijk hun
opwachting in Workum en iedereen die ook
maar een beetje thuis is in de wereld van de
après-skimuziek zal het meteen duidelijk zijn
dat Auke Pier Buma en de zijnen met het
contracteren van deze smaakmakers weer voor
een ‘boppeslach’ hebben gezorgd. Inderdaad:
Septemberpop goes après-ski is inmiddels uitge-
groeid tot meer dan ‘het kleinere broertje van’.
Het feest vond eerst twee keer plaats in de feest-
tent in de toen nog nieuwbouwwijk in aanbouw
zijnde Thomashof, maar dit jaar is het alweer
voor de derde keer dat Auke Pier Buma zijn
gasten ontvangt op de vertrouwde locatie van de
Stedspôle. De toegangsprijs voor het feest is 12
euro ‘aan de deur’ en 10 euro in de voorverkoop.
Deze voorverkoop is bij sigarenmagazijn en cd-
speciaalzaak Van der Velde aan het Noard in
Workum en bij Expert aan de Appelmarkt in
Bolsward. Om negen uur ‘s avonds gaat zaterdag
de feesttent open en ook deze keer geldt weer het
adagium ‘kom op tijd’. Dit ten eerste omdat de
artiesten al snel hun opwachting maken en ander-
zijds ook omdat het feest om ‘vergunningtechnische’

redenen ook weer op een wat fatsoenlijk tijdstip
dient te zijn afgelopen.

Was het de vorige afleveringen van Septemberpop
goes après-ski al zo dat veel mensen verkleed
kwamen, dit jaar krijgt een dergelijke gedaante-
verwisseling een officieel tintje. Er is namelijk
een prijs voor de leukst verklede persoon in de
feesttent. Niet zomaar even een prijsje trouwens:
op de winnaar ligt een reischeque te wachten van
maar liefst 250 euro; de prijs wordt uitgereikt
door het Crazy DJ Team. Nieuw is dit jaar ook
dat er een garderobe in de après-skitent te vinden
is. Deze zal worden gerund door leden van de
toneelvereniging uit Ferwoude en deze vereniging
ontvangt ook de revenuen van de garderobe. Bij
de ‘zomereditie’ van Septemberpop wordt de
garderobe beheerd door leden van de voetbal-
vereniging Workum en dat blijft ook zo, maar
een en ander heeft Auke Pier Buma wel op een idee
gebracht en deze keer is de toneelvereniging uit
Ferwoude dus de gelukkige. 

Kevin Smit is nog jong. Hij zag op 25 juli 1991
het levenslicht in Hoogeveen en leek aanvankelijk
een heel andere richting te zullen uitgaan dan te
kiezen voor een zangcarrière. Van jongs af aan
was hij namelijk altijd in de manege te vinden en
paardrijden was zijn grote hobby. Op weg naar
een paardenconcours begon hij eens spontaan te
zingen en zijn moeder en tante vonden dat wel erg
goed klinken. Maar stiekem vond Kevin zingen
ook altijd al heel leuk om te doen. Enfin, een
loopbaan als zanger waarvan het verhaal zich
laat lezen als een jongensboek was begonnen.
Iedere donderdag trad Kevin Smit op tijdens de
zogenaamde Pulledagen in Hoogeveen. Daar trof
hij eens de geluidsman van Jannes - een grootheid
in het genre - en deze legde een en ander van
Kevin op de band vast. De geluidsman legde de
band voor aan Jannes en vroeg hem wie hij hier
hoorde zingen. Jannes antwoordde: ”Jan Smit.”
Dat was dus mis, maar intussen maakte Jannes
aan het adres van Kevin Smit wel een compliment
dat in feite niet te evenaren is. Het zal duidelijk
zijn dat na het ophalen van deze anecdote een
introductie van Kevin Smit in feite niet meer
nodig is. Auke Pier Buma noemt hem ”in nij
talint. It sit wat tusken Jan Smit en Nick en
Simon yn.” Ook dat zegt meer dan genoeg.

Septemberpop goes Après-Ski

Taxi en Touringcar Van der Bles in Makkum heeft
weer een nieuw “paradepaardje” toegevoegd aan
zijn stal: de Reiswagen. Van der Bles heeft een
lijnbus omgetoverd tot een ware feestbus. Er is
van alles aan boord om de sfeer erin te brengen:
sfeervolle verlichting, gezellige versieringen, een

echte karaoke-installatie en gekoelde drankjes.
De reiswagen kan worden ingezet voor vrijgezellen-
partijen, familiefeestjes, bruiloften; teveel om op
te noemen. Er kan veel in de reiswagen, een beetje
rommel is niet erg, maar opzettelijke troep of
schade toebrengen aan de inventaris is uiteraard
niet de bedoeling. Met deze nieuwe feestbus hoopt
Van der Bles de komende jaren een breed publiek
te bedienen en hen zo een onvergetelijke dag te
bezorgen.

Voor inlichtingen/boekingen:
Taxi en touringcar van der Bles Makkum
tel. 0515-232 222, Internet: www.taxivanderbles.nl

Reiswagen blikvanger bij van der Bles!!!
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Mooie dealer occasions met half jaar Bovaggarantie

Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005  € 15950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd  2005 € 15750,-
Ford Focus TDCi,5drs,zwart,a/c,cruise,r-cd,nw.type 10-2005  € 14850,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst  2003 € 14750,-
VW Bora 2.3 V5,highl.Aut.,ecc,cruise,lm.velgen,72dkm  2003  € 13900,-
Opel Meriva 1.6i,zwart,a/c,cruisecontr,cpv+afst,30dkm 2004  € 13750,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003  € 13450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003  € 11950,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,a/c-ecc,r-cd,l.m velgen 2002  € 11900,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004  € 11500,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm   2005 € 11450,-
VW Golf Variant 2.0i,a/c,cruise,trekh,el.rmn,radio-cd 2002  verkocht!
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd   2003  € 9950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005  € 9250,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh  2001 € 8950,-  
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.

kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

uniGar Horjus - 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
Opel Meriva 1.6i  
Zwartmetallic
Airco,cpv+afst.bed
Radio-cd orig opel
Cruisecontrol 
30 dkm  bj 2004  
€ 13.750,-

Opel Astra 1.6i gl
Zilver/blauwmet.
Cpv+afst.bed, 5drs
Stuurbekr.trekhaak
Radio, nw staat 
110 dkm  bj 2000      
€ 6.500,-

Gedenkvlinder genomineerd
en toegestaan langs wegen in
Friesland

Het is inmiddels een drie jaar geleden dat Marten
Molemaker uit Sneek op het idee kwam om
voor nabestaanden van verkeersslachtoffers een
bermmonument te ontwerpen. Een integer maar
toch voldoende opvallend herdenkingsmonument
kreeg uiteindelijk de vorm van een vlinder uit-
gevoerd in verschillende kleuren en materialen.
“Het is werkelijk verrassend met hoeveel warmte
deze herdenkingsuiting is ontvangen bij nabe-
staanden. Inmiddels is sinds begin maart 2007
op zo'n 250 plaatsen in Nederland een vlinder
geplaatst hoofdzakelijk voor crematie, begraven
en als aandenken thuis. Hier in Sneek maar ook
bijvoorbeeld bij het graf van de onlangs overleden
Jos Brink, op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te
Amsterdam.

Marten is blij dat de provincie Fryslân inmiddels
toestemming heeft gegeven om de gedenkvlinder
als bermmonument te gebruiken naast openbare
wegen in Friesland. “Ja dat is echt geweldig.
Voorheen maakte iedereen een eigen teken of er
werden aandenkens neergezet die snel bescha-
digden of verweerden. De vlinder blijft mooi en
maakt het passerende automobilisten attent dat
ze op die plek vooral niet te hard moeten rijden. 
Niet alleen de provincie Fryslân kan het initiatief
waarderen ook de begrafenisbranche heeft van het
bijzondere herdenkingsontwerp kennis genomen.
Marten's ontwerp is via Steenhouwerij Van Wijk
uit Sneek en Opende genomineerd voor de
International Funaral Award 2007. Na een inter-
nationale jurydag in september behoort het ont-
werp tot een klein aantal genomineerden die zal
worden gewaardeerd voor een bijzonder idee
dat succesvol tot uitvoering is gekomen. Marten:
“Het zou mooi zijn als dit idee met een prijs
gewaardeerd gaat worden. Uiteindelijk is het voor
mij het belangrijkste dat familie en vrienden hun
overleden naaste nu bij een passend monument
kunnen herdenken. Je kunt zodoende een positieve
bijdrage leveren aan de vaak pijnlijke rouwperiode.
De waardering die ik van nabestaanden krijg zegt
me meer dan welke prijs ook, daar doe je het voor.”

Een andere dimensie die Molenmaker aan het
geheel heeft toegevoegd is dat nabestaanden
zelf per computer thuis online de vlinder kunnen
ontwerpen. In Friesland waren er leerlingen van
een scholengemeenschap die bij de ouders van een
in het verkeer omgekomen klasgenoot aanklopten
met de vraag of ze voor hun studievriend een
gedenkmonument mochten plaatsen. De plek waar
de gedenkvlinder werd geplaatst werd binnen de
kortste keren een plaats van verwerking. Ander
scholieren stopten regelmatig bij de vlinder en
lieten er vaak zelf ook nog een persoonlijke bood-
schap achter. “Het werkte voor deze groep mee
aan een betere verwerking van hun verdriet”, is
Marten's stellige overtuiging. “Je voelt het verlies
van een dierbare. Vaak zegt je dan dat je iemand
mist. Met een gedenkvlinder die zelf in alle rust
thuis achter de computer ontworpen kan worden
maak je dat verdriet tastbaar. Je visualiseert
als het ware verdriet en geeft dat letterlijk en
figuurlijk een plaats”, vindt de bedenker van
www.gedenkvlinder.nl
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Nieuw iin oonze BBistro
Tafel-BBarbecue

vanaf 2 personen, iedere dag mogelijk.
Ook voor feestjes en partijen

Geserveerd met diverse vlees-, en vissoorten,
sla, patat, sauzen en stokbrood met kruidenboter

€ 18.50 p.p.

Aanbieding vvan dde mmaand
v.a. 4 personen; een fles witte-, rode- of roséwijn 

naar keuze gratis bij uw barbeque

Hotel Bistro

“De Waag”
Petra Scheijbeler en Willem Dalstra

Markt 13, 8754 CM Makkum

Tel. 0515-231447 - Fax 0515-232737

E-mail: info@hoteldewaagmakkum.nl

Internet: www.hoteldewaagmakkum.nl

Tot ziens 

in onze Bistro

www
.

makkumerbelboei
.

nl In de vakantie heeft iedereen tijd voor leuke activiteiten.
Kinderen kunnen daarom in de voor-jaarsvakantie
van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 februari samen
met opa en oma naar één van de 35 deelnemende
musea of archieven in Friesland en daar spannende,
leuke en leerzame activiteiten doen. Luister naar
een verhaal, doe iets creatiefs, beleef de geschiedenis,
doe onderzoek naar het verleden of kijk je ogen uit
in het depot! Voor iedereen, jong en oud, wordt iets
leuks georganiseerd. Bovendien hoeft er niet ver
gereisd te worden, door heel Friesland heen zijn deel-
nemers te vinden! Ook in jouw buurt! Kijk voor een
overzicht van alle activiteiten en de deelnemende musea
en archieven op www.helppakedevakantiedoor.nl
Speciaal voor deze week zijn een aantal wedstrijden

uitgeschreven. Maak een tekening, een strip of schrijf
een verhaal en maak kans op een nieuwe fiets, een
spellenpakket of een van de vele mp3-spelers! Kijk
snel op www.helppakedevakantiedoor.nl. De junior-
reporters Sterre, Naomi en Daniel bezoeken tijdens
de voorjaarsvakantie samen met een opa en oma
een aantal instellingen. Deze juniorreporters doen
verslag van alle activiteiten waar ze aan deelnemen.
Al deze verslagen zijn terug te lezen op de website.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen deze week gratis
naar binnen, volwassenen betalen de normale toe-
gangsprijs. De meeste activiteiten zijn gratis, soms
wordt een kleine vergoeding gevraagd. Tijdens
”Help pake en beppe de vakantie door’ zijn ouders
natuurlijk ook van harte welkom!

Help pake en beppe de vakantie door!
Friese musea en archieven organiseren leuke activiteiten tijdens de voorjaarsvakantie

Makkum - Het voorjaar is weer in aankomst,
‘s avonds is het weer iets langer licht. Tijd voor vele
mensen om te gaan trainen. Lekker in de buiten-
lucht hardlopen, fietsen....Om deze trainingen vast te
leggen hebben wij de volgende programma’s ont-
wikkeld: iRUN is een veelzijdig PC trainingslogboek
welke uitblinkt in bedieningsgemak. Al uw trainings-
gegevens zoals; gelopen afstand, tijd, hartslag, schoen-
type, loopverslag etc. voert u d.m.v enkele stappen
in. Aan de hand van de ingevoerde data worden
automatisch gegevens als snelheid, gelopen afstand
per week, maand en jaar etc. in een oogwenk berekent.
Uiteraard worden de trainingsgegevens ook schitterend
grafisch weergegeven. Zo wordt ondermeer razend
snel berekend en weergegeven of uw al dan niet
een persoonlijk record heeft gelopen op een bepaal
traject/wedstrijd. Uniek is ook de registratie van
het totaal aantal gelopen kilometers per schoen.
Ook uw persoonlijke fysieke gegevens zoals gewicht,
rustpols en vetpercentage kunt u inbrengen en grafisch

weergeven. Tevens bevat LOOP! een calculator en
een methode om uw maximale hartslag (bij bena-
dering) te bepalen. Een registratienummer voor dit
programma kost u eenmalig € 29,95. Duursporter
is een PC trainingslogboek waarin u de trainings-
resultaten van maar liefst 5 verschillende sporten
kunt registreren: lopen, fietsen, skeeleren, schaatsen
en zwemmen. Uw sportprestaties worden door indruk-
wekkende grafieken weergegeven. Het programma
zit boordevol handige functies speciaal voor de
veeleisende sporter. Zo wordt er van iedere training
automatisch weergegeven of het een PR (persoon-
lijk record) betreft. Tevens is het programma voor-
zien van een uitgekiende zoekfunctie.
Wat uiteraard ook niet ontbreekt, is een duidelijke
rapportage, die u zelf aan de hand van diverse
selectiecriteria kunt samenstellen. Een registratie-
nummer voor dit programma kost u eenmalig € 27,50.
Ga naar www.hardlopers.nl en download daar een
probeerversie!

Lekker in de buitenlucht hardlopen, fietsen........
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Partycentrum Bergsma te Easterein: Voor alles wat een feest moet zijn!

Kafe Partycentrum 

B e r g s m a
Easterein

Zaterdag 1 maart 22.00 uur

Dé feestband!

Lemon
Verwacht: 29 maart Nick en Simon en 27 september Tribute to The Cats!

Kaarten bij Kafé Bergsma of via onze sitewww.kafebergsma.nl

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 23 februari

senioren
VVI 1      - Makkum 1   14.30 uur
Oeverzwaluwen 2 - Makkum 2    13.30 uur
Makkum 3    - Rood Geel 2 14.30 uur
Oudehaske 4   - Makkum 4    14.30 uur 

junioren
Makkum A1      - LSC 1890 A1 14.30 uur
Makkum B1    - GAVC B1   12.30 uur

Omrop Fryslân TV
Lekker Ite mei Reitse

Reitse Spanninga is in deze aflevering op
Terschelling, om eten te koken met de zingende
kroegbaas Hessel en zijn dochter Tess. Net als
haar vader zingt Tess ook graag. Beide zijn ze
echte horecamensen, ze houden van lekker eten,
maar in de keuken staan ze bijna niet. Daar
brengt het bezoek van Reitse verandering in, hij
zet ze direct aan het werk. Op het menu staat
vlees, Hessel en Tess zijn echte vleeseters. 

Lekker Ite mei Reitse, woensdag 20 februari
19.20, 21.20 en 23.20 uur. Nogmaals te zien de
hele nacht eenmaal in de twee uren.

De achterkant van 
de Elfstedentocht

Blik op Souder komt terug. Met nieuwe afleveringen
die worden gemaakt in samenwerking met het
Fries Film Archief. De eerste uitzending gaat
over de Elfstedentocht, maar nu eens niet de
koplopers en de finish van de tocht der tochten,
maar aandacht voor de kleine gebeurtenissen en
anekdotes die de Elfstedentocht tot een echt
volksfeest maken. Met een bijzondere mix van
opnamen uit de jaren 1940 tot en met de jaren
1990 in zwart-wit én kleur. 

Blik op Souder, maandag 3 maart 18.45-18.55 uur
20.45, 22.45 uur. Nogmaals te zien de hele nacht
eenmaal in de twee uren.
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Campagne 
‘gratis hulpmiddelen’
verschaft duidelijkheid
over AWBZ uitleen
Friesland - Hulpmiddelen Centrum Friesland
en de thuiszorgorganisaties Palet, SamenZorg,
Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg
Zuidwest Friesland zijn eind januari gestart met
de gezamenlijke actie ‘Gratis Hulpmiddelen’.
Met deze actie willen we bij grote en diverse
doelgroepen duidelijk maken dat het lenen van
hulpmiddelen gratis is, van of via welke thuis-
zorgorganisatie men ze ook betrekt.  

Met de actie geven we ook meer duidelijkheid
over welke hulpmiddelen men kan lenen, hoe
men dit moet doen, waar deze verkrijgbaar zijn
en hoe de financiering vanuit de AWBZ geregeld
is. Met behulp van flyers en posters die we naar
ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen, ergo-
therapeuten, fysiotherapeuten, bejaarden- en
verzorgingshuizen, Wmo loketten en verloskundigen
hebben verzonden, willen we hun cliënten bereiken.
Deze worden doorverwezen naar onze geza-
menlijke website www.gratishulpmiddelen.nl.
Hier kan men opzoeken waar zich de dichtst-
bijzijnde uitleenpunten bevinden en informatie
over de wetgeving omtrent de uitleen van hulp-
middelen.

Website: www.gratishulpmiddelen.nl
Op deze website kunnen geïnteresseerden het
dichtstbijzijnde uitleenpunt vinden, maar ook
informatie over het aanvragen van een hulp-
middel en een lijst van hulpmiddelen die onder
de uitleenregeling vallen. In heel Friesland zijn
de opvallende flyers en posters verspreid onder
huisartsen, revalidatiecentra, Wmo-loketten,
bejaardenhuizen, verloskundigen, fysio- en
ergotherapeuten en overige zorginstellingen.   

Hoe gratis is gratis
Het gebruik van hulpmiddelen is in feite niet
gratis, maar een zogenaamde aanspraak op de
AWBZ. Iedereen die rechtmatig in Nederland
woont is verplicht verzekerd voor de AWBZ. De
AWBZ-premie wordt ingehouden door de werk-
gever of uitkeringsinstantie op het loon of de
uitkering, in één bedrag met de loonbelasting en
de premies voor andere volksverzekeringen
(AOW en ANW). Bij andere inkomsten int de
Belastingdienst de premie rechtstreeks.

Contactpersoon:
Martine de Jong. (Hulpmiddelen Centrum Friesland)
Tel. 0511 - 46 06 50 (8.30 - 17.00 uur) 
06 - 42 27 61 45 (na vr. 17.00 uur)

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de
website www.gratishulpmiddelen.nl  en/of  bij de
contactpersoon.

Voortzetting Waddenjobs.nl  in 2008 na groot
succes in 2007
Heerenveen - Op 1 maart 2007 is het concept
Waddenjobs.nl gelanceerd. Waddenjobs.nl is het
portaal voor vakantiewerk in de horeca, detail-
handel en recreatie op de Nederlandse Wadden-
eilanden. In 2007 hebben meer dan 840 geïnte-
resseerde jongeren uit heel Nederland zich bij
Waddenjobs.nl ingeschreven. Er werden 124
vacatures aangemeld waarvan er 84 met succes
werden vervuld door een enthousiaste jongere.

Te weinig jongeren die op een Waddeneiland
willen werken?
Door de toenemende vergrijzing en de groeiende
economie wordt de krapte op de arbeidsmarkt
steeds schrijnender. Dit geldt ook al enige jaren
voor vakantiewerk op de Waddeneilanden. Wanneer
je als vakantiewerker aan de slag gaat op één
van de Waddeneilanden wordt van je verwacht
dat je ook voor een bepaalde tijd op dit eiland
verblijft. Mede hierdoor is het voor een groot
aantal werkgevers op de Waddeneilanden lastig
om te concurreren met vakantiewerk aan de vaste
wal en de juiste jongeren te bereiken. Terwijl de
Waddeneilanden toch zoveel te bieden hebben.

De oplossing
Inmiddels is uit de meer dan 840 inschrijvingen
wel gebleken dat Waddenjobs.nl hiervoor de
oplossing biedt. Werving vindt plaats door
middel van het uitdelen van flyers op onderwijs-
instellingen in Friesland, Groningen en Drenthe;
het verspreiden van posters op plaatsen waar veel
jongeren komen; het adverteren via verschillende
jobsites, kranten van verschillende hogescholen,
op jongeren gerichte websites als Hyves en
uiteraard de eigen website. Naast het uitzetten
van een vacature via de eigen website en andere
media biedt Waddenjobs.nl meer. De medewerkers
van Waddenjobs.nl voeren het grootste gedeelte
van de procedure met betrekking tot werving &
selectie uit. Voordeel van deze dienstverlening is
dat het voor een werkgever niet langer nodig is
veel kandidaten op het eiland uit te nodigen met
alle kosten van dien. Waddenjobs.nl draagt namelijk

zorg voor de volledige werving & selectie,
waardoor de betreffende werkgever gesprekken
dient te voeren met maar één of enkele kandidaten. 

Waddenjobs.nl biedt de werkgever daarnaast
een grote mate van flexibiliteit en risicodekking.
Aangezien alle kandidaten via Waddenjobs.nl
op uitzendbasis aan het werk gaan, loopt de
werkgever geen risico bij ziekte en kan de werk-
nemer qua te werken periode en aantal uren
flexibel worden ingezet. Door deze constructie
wordt de gebruikelijke financiële rompslomp
rondom een salarisadministratie, zoals deze
door vele werkgevers ervaren wordt, ook door
Waddenjobs.nl overgenomen. Waddenjobs.nl
heeft inmiddels bewezen het antwoord te zijn op
de problemen die spelen op de arbeidsmarkt met
betrekking tot de Wadden. Zij biedt zowel een
helder en aansprekend forum voor jongeren die
vakantiewerk op de Waddeneilanden willen, als
een oplossing voor de problemen waar werkgevers
binnen deze arbeidsmarkt mee te kampen hebben.

Het blijft echter wel lastig de jongeren die zich
inschrijven te binden. De meeste jongeren
beginnen namelijk pas in maart of april aan
vakantiewerk te denken en schrijven zich in bij
Waddenjobs.nl. De ervaring leert dat een groot
aantal werkgevers pas kort voor het begin van
de schoolvakanties contact met ons opnemen.
Dat is te laat, aangezien de meeste jongeren dan
inmiddels al op de vaste wal een werkplek hebben
gevonden.

Voortzetting in 2008
Sinds januari heeft Waddenjobs.nl al weer 45
vacatures ontvangen en hebben er zich 164 kandi-
daten ingeschreven. Waddenjobs.nl gaat er in
2008 vanuit het aantal vacatures en geplaatste
kandidaten te kunnen verdubbelen. Iedereen die
belangstelling heeft kan zich via www.wadden-
jobs.nl bij ons inschrijven of langskomen op
onze inschrijfdag op zaterdag 29 maart 2008 op
ons kantoor te Heerenveen.

Lollum - De Prot. Gem. Lollum-Waaksens y.w.
hâldt op 8 en 9 maart 2008 in 24-oers muzykmaraton.
Dizze maraton is it ferfolch op ‘e Lollumer film-
maraton fan 2007, dy’t in grut súkses wie. De
maraton wurdt wer organisearre foar it projekt
Tadzjikistan fan ‘e tsjerken fan Lollum-Waaksens
en fan Burchwert-Hartwert-Hichtum, yn ‘e mande
mei de Stichting Sviatoslav. Op sneontemoarn 8
maart geane om 11.00 oere de tsjerkedoarren
iepen en wurdt it startsein jûn foar de mararton
troch in groep jeugdige muzikanten. Dêrnei giet
it 24 oeren lang troch, mei ûnder oare korpsen,
koaren, klassyk, rock, oargel, Johannes de Heer
en, as it slagget, Gregoriaansk. De maraton wurdt
ôfsletten mei in gesellich moarnsiten en in feestlike
tsjerketsjinst, sneintemoarn 9 maart om 9.30 oere.
Dêrnei is der noch in bakje kofje, gelegenheid om
te neipraten, en fansels muzyk oant it 11.00 oere
is. De krekte programmearring wurdt noch
bekend makke, want it is in hiele toer om alle
dielnimmers binnen de 24 oeren te plennen. Al

is it dúdlik, dat dit in unyk barren wurdt dat foar
elke leafhawwer fan muzyk hiel oantreklik
is!Yn it ramt fan it projekt Tadzjikistan binne
ferline jier sa’n 20 jonge en âldere gemeenteleden
nei in tehûs foar hendikepte bern yn Tadzjikistan
ta reizge, om dêr in nij gebou mei húskes en
dûsen te bouwen en de keuken te fernijen. De reis
wie organisearre yn ‘e mande mei de bekende
stifting Sviatoslav. Mear ynformaasje oer dat
projekt is te finen op ‘e webside fan ‘e stifting:
www.sviatoslav.com, klikke op ‘Dolgelukkig met
het kookeiland’ of op ‘Tadzjikistan’ en dan fierder-
klikke op ‘Vorderingen bouwwerkzaamheden
Tadzjikistan’. Op dit stuit binne wy dwaande
mei de plenning fan in nije reis.

Foar mear ynformaasje oer de muzykmaraton:
dava@dava.demon.nl 
(Dan van Aken, 0517-469221) 
liuwe.westra@mensa.nl 
(Liuwe Westra, 0517-469245)

Lollumer muzykmarathon

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF



\

* Tonny met Orchid’s balisto

Pingjum - Regina werd kampioen in het Z springen
cat.D met Orchid’s Balisto. In de 1e mache 4 straf-
punten en de 2e mache werd foutloos afgelegd
wat haar het kamioenschap opleverde. Met haar
pony Orchid’s Maxime werd zij reservekampioen
in de klasse M cat.d. Ook hier in de 1e mache 4
strafpunten en  in de 2e mache was zij ook fout-
loos. Regina met Honky Tonk Woman bleef Tonny
voor in de klasse M cat. Door allebei de maches
foutloos af te leggen wat haar het Kampioen-
schap in de klasse M cat.D opleverde. Daphne met
Sylvester kwam uit in de klasse L cat.C. Zij legde
de 1e mache foutloos af en  in de barrage was zij
ook foutloos met de snelste tijd. Wat haar het
Kampioenschap in de klasse L cat.C opleverde.
Al deze kampioenen mogen naar de  nederlandse
kampioenschappen in Ermelo begin maart.

Zondag 17 februari werd er in de manege in Sneek
een dressuurwedstrijd gehouden voor paarden.
In de klasse L2 ging de 1e prijs naar Martina
Bos met de hengst Hinne met 189 punten 1
winstpunt. In de andere groep, L2 ging de 5e
prijs naar Anna Goinga met Whisper met 189
punten 1 winstpunt. De 4e prijs in deze klasse
ging naar Kirsaten Koopmans met Valentna met
183 punten 1 winstpunt. Liesbeth Folkertsma
met Shylo behaalde een winstpunt met 182 punten.
Robin van Stee ging naar een dressuurwedstrijd
in Hippolytushoef met Safari. Zij kwam uit in de
klasse L2 cat.C. In de 1e proef en de 2e proef
behaalde zij een 1e prijs met 189 punten en 195
punten samen 3 winstpunten.
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Zangavond
Zondag 24 februari a.s.

om 19.30 uur in de Baptistenkerk,
C. Lenigestraat 10 Makkum.

Spreker br. H. van Spelden uit Den Helder
Thema ”Hoeveel tijd hebben we nog?”

m.m.v. Zanggroep ”Samar” uit Makkum 

U/jij bent van harte welkom!

www.makkumerbelboei.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Zusjes Leeuwen Fries kampioen springen

(eigen foto 2007)

Het Census opleidingsplan voor de jeugd 
van de Waardruiters
Cornwerd - In 2005 heeft de activiteitencom-
missie van de Waardruiters een plan bedacht om de
jeugd tot 18 jaar de kans te geven de rijvaardigheid
te verbeteren.We willen graag de deelname aan
wedstrijden bevorderen, de prestaties verhogen en
de betrokkenheid van de leden bij de club vergroten.
De ruiters/amazones krijgen een kans om met
begeleiding een specifiek rijvaardigheidsprobleem
aan te pakken. Duur; driemaal een traject van
vier maanden, verspreid over drie jaar. Per traject
gaat de ruiter/amazone met een deskundige
instructrice (of naar advies van de clubinstructrice)
twee doelen uitzoeken, daar worden afspraken
over gemaakt. 

Het eerste doel moet de rijvaardigheid verbeteren;
b.v Ik wil mijn zit verbeteren, ik wil mijn benen
stil kunnen houden etc. Het tweede doel moet de
rijvaardigheid behouden; b.v Mijn pony loopt heel
regelmatig dat wil ik over vier maanden nog zo
is, ik hou mijn handen heel stil dat wil ik over
vier maanden nog zo, etc. Dit tweede doel moet
er toe bijdragen dat de ruiter bewust wordt van
zijn capaciteiten en dit in praktijk vast kan houden
en daarbij de mogelijkheid ontstaat het geleerde
ook vast te houden. Bovendien brengt dit element
ontspanning naast inspanning van het eerste doel

in de training.Deze twee doelen worden vastgelegd
in een soort contract. Vervolgens krijgt de ruiter/
amazone advies hoe hij/zij deze doelen kan
bereiken van een deskundige instructrice, ze worden
in staat gesteld drie privé lessen over deze doelen
te volgen Tenslotte moet de ruiter/amazone zelf
veel oefenen. Delen van de lessen worden vast-
gelegd op video.

Evaluatie; Na vier maanden gaat de deskundige
kijken hoe goed de doelen zijn bereikt. Het traject
wordt feestelijk afgesloten met een parade, feest
of iets anders gezelligs. Voor de deelnemers is er
een certificaat en een verrassing, voor de drie
grootste talenten is er een aanmoedigingsprijs en
een persoon mag zich het talent voor dat jaar
noemen. Alle deelnemers krijgen een evaluatie-
formulier waarop ze het plan op zich kunnen
beoordelen. Verder wordt er een compleet evaluatie-
rapport opgemaakt voor de clubinstructrices zodat
zij de resultaten kunnen integreren in hun lessen.
Aan het eind van het totale traject wordt bekeken
of de deelname aan wedstrijden is toegenomen
en of de betrokkenheid bij de club is toegenomen.
De kosten voor dit opleidingsplan zijn zeer laag
10-15 euro per traject per persoon, dit is mogelijk
door de hoofdsponsor Census.
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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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Mazda 626 Hatchback 1.8I LX, G3, onderbouw
bj. 1996 voor 27 euro 420 km rijden, 
tel. 06-49406234

Vogelkooi € 5.-, (nw.pr. € 89.-), tel. 0515-576985

Zwarte cowboy laarzen maat 38 € 50.-, 
tel. 0515-852485 (Makkum)

Digitale fotocamera, Sony DSC-71/3.2 mega-
pixels, incl. 2 geheugensticks / batterijen + lader,
USB-kabel + Software € 60.-, tel. 06-49822099

Volvo 940 Polar 2.3 inj. bj. 1994, estate, LPG
onderbouw, motor 160.000 km. lm velgen, 
tel. 06-49406234

Miele wasautomaat smal model bovenlader;
Koelvries combinatie g.o.h., tel. 06-14064482

Witte VW-Golf 1.3, bj. 1989, altijd goed onder-
houden door garage APK tot 19 juli 2008.
Bieden kan ook!, tel. 0515-231763/06-53259446

Fietszitje (Bobike) voorop, incl. bevestiging en
windscherm € 20.-, tel. 0515-232392

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
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.

TE KKOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning.

Gunstige prijsstelling.

Vraagprijs:
€€ 144.000,00 k.k.

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

Het adres voor een deskundig advies!!



Mobiele telefoon Sony Ericsson functies: foto-
toestel, videocamera, walkman + radio, met extra
grote geheugenkaart optioneel. nw.pr. € 300.-
nu € 120.-, tel. 06-29320920

Volvo 940 GL lpt, bj 1991, nog op Frans kenteken,
i.g.st., tel. 06-49406234

Wie kan voor ons op korte termijn een kleine
metselklus doen (ca m2)? Graag contact opnemen
met Centrum Wilgenhoeve, Exmorra, 
tel. 0515-575169

Wie heeft voor mij een seventies outfit te huur/
leen voor 8 maart? tel. 0517-880026

25 Grindtegels 40x40 cm, enkele tegels 40x60 cm,
tel. 0515-542617

Wie heeft zaterdag 9 februari jl. mijn grijze puma
vest meegenomen uit de Steeg. Mocht je het
hebben bel mij dan op 0517532164, Feike Melchers

Bij de haven slipketting voor de hond, af te halen
Botterstraat 32, Makkum

Zitslaapkamer € 250.- al in, tel. 06-14064482
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

TE HUUR

GRATIS AF TE HALEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

MEEGENOMEN

GEVONDEN


