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Voorstraat 13 Tel. 0515 - 233 664
8754 EV Makkum Fax  0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Pier Elgersma 
winnaar A klasse
Driebandentoernooi

5 11 14

Heropening k.b.s.
“De Paadwizer” 
na uitbreiding

9e Familie volleybal
toernooi weer zeer
geslaagd

VERSE HOLLANDSE
KIPFILET
kilo 7.99

4.99
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Hervormd en Gereformeerd Makkum gefuseerd
als Protestantse Gemeente Makkum e.o.

Makkum - Na jaren van groeiende samen-
werking zijn de Hervormde Gemeente
Makkum c.a. en de Gereformeerde  kerk
Makkum e.o.  afgelopen weekend gefuseerd
als Protestante gemeente te Makkum e.o.
> Op de foto boven Sietse de Witte, één van
de elf ondertekenaars van de fusieakte die

onder  leiding van notaris Mr. M. Wallis de
Vries zijn  handtekening zet.
> Op de foto onder de nieuwe namen van
beide kerken. De Hervormde kerk heet nu
Van  Doniakerk en de Gereformeerde kerk
Kerkelijk Centrum “Het Anker”. Volgende
week komen we hier uitgebreid op terug. 
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 26 januari
Makkum - Doopsgezinde kerk 20.00 uur
Lezing van Marijke Geertsma en Jan Arends
spilers van Tryater “Fan tekstboek oant ‘t
foarstelling”, org. NUT-departement Makkum

zaterdag 28 januari
Makkum - Café-Bar ‘De Steeg’ 23.00 uur
Crazt D.J. team “The Wacco’s”

Makkum - Zaal café De Zwaan 19.30 uur
Bridge-, klaver-, en schutjasavond

woensdag 1 februari
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Vogelwacht Makkum e.o. vertoning van 2
prachtige natuurfilms

Invalideauto over de kop
Kornwerderzand - Zondag omstreeks 15.15 uur
is een 36-jarige inwoner van Heerhugowaard
met zijn invalidewagen over de kop geslagen.
De oorzaak van het ongeval is niet bekend.
De man is met de ambulance overgebracht
naar het Antonius ziekenhuis in Sneek voor
onderzoek.  

Zakkenrollerij
Sneek - Vorige week woensdag tussen 14.30 uur
en 15.30 uur is tijdens het winkelen op de
Oosterdijk in Sneek de portemonnee gerold
van een 57 jarige inwoner uit Exmorra. Hij had
de portemonnee in zijn jaszak gedaan. In de
portemonnee zat wat geld en waardepapieren.

Peuterspeelzaal 
“It Krobbeguod”
Makkum - Binnenkort  organiseert de peuter-
speelzaal weer een kinderkleding verkoop.
Heeft u voor ronde nog winterkleding dan
kunt u deze inleveren bij: 
Attie, tel.232858; 
Titia tel. 232644
Sylvia tel. 425507
of bij de peuterspeelzaal zelf.   

Vandaag echt waar
wordt deze jongen 50 jaar

van harte!

Boukje
Diane en Michel

Anne
Bo

Mensen het is echt waar
deze smeerpoets wordt

40 jaar

Kerkdiensten
zondag 29 januari

Protestantse Gemeente Makkum e.o. 9.30 uur
Van Doniakerk (v/h Herv.Kerk) Mevr. Schievink-van Randen

R.K. Kerk  9.30 uur
dienst o.l.v. parochianen

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel  

Doopsgezinde Gemeente  9.30 uur
Worls Fellowship Day te Harlingen     

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Kerkstraat 7, Makkum. tel. 0515-231770

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk O. Hoekstra, Ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. 
tel. 0515-232380

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

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

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

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

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 telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Verras uw vrienden 
of familie

Plaats een 
familiebericht

in de 
Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 26/1 t.e.m. wo. 1/2

425 gram Maaslander....................................................nu 4.49
Almhof, 500 gram Vruchtenkwark....................................1.29
Schouderham, 125 gram.......................................nu 99 cent
Bakker Boerenzult, bakje 250 gram..........................99 cent

Bij 3 blikken Unox soep, 0.8 liter
Oranje Muts Gratis

Top Q Sinaasappelsap, 1 liter.....................................69 cent
blikje Unox Raquot..........................................deze week 1.60
Oud Friesche Kruidkoek, 560 gram...................................1.75

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 €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
gekruid / ongekruid 

500 gram €€ 2.75

MAANDAG T/M ZATERDAG

SALAMI

100 gram €€ 1.19

RAUWE HAM

100 gram €€ 1.89

GEBRADEN GEHAKT

100 gram €€ 0.89

DONDERDAG T/M ZATERDAG

GEVULDE FILET 

100 gram €€ 1.29

GEHAKTBALLETJES in SATESAUS

500 gram €€ 1.05 (uit eigen keuken)

BROODJE BEST (± 200 gram)
afbakken op 180° in 6 min.

per stuk €€ 1.75 
diverse smaken

HAMLAPPEN

100 gram €€ 0.89

Oecumenische 
Thema-contact avond 
“Een bééld van een gemeente” het Doperse
gemeente-ideaal in de tijd van Menno

Makkum - Onder deze titel verzorgt zr. Carla
Borgers vanavond (woensdag 25 januari) om
20.00 uur een oecumenische thema avond in
het Jeugdhuis (bij de geref.kerk). Mannen,
hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn
gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar
overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar
reinigende door het waterbad met het woord,
en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen,
stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
zó dat zij heilig is en onbesmet. (Ef. 5, 25-27
- NBG vert.)

Deze tekst was in de 16e eeuw de basis voor
het doperse gemeente-ideaal zoals o.a. Menno
Simons en later anderen dat nastreefden: een
gemeente zonder vlek of rimpel. Uit het leven
van degenen die wilden toetreden tot een
doperse gemeente moest bekering, boet-
vaardigheid en het afwijzen van de zonde blijken.
Van gemeenteleden en vooral van voorgangers
werd een zuivere levenswandel geëist.
Desnoods werden tuchtmaatregelen als ban
en mijding toegepast. Het ging uiteindelijk
om de gehoorzaamheid aan Christus en de
opbouw van zijn gemeente. Tegenwoordig
denken we dat een christelijke gemeente het
op deze basis niet lang zou volhouden. Het
woord gehoorzaamheid is voor moderne mensen
bijna een vies woord geworden. Gehoor-
zaamheid valt voor ons samen met kadaver-
discipline en dat gaat dwars in tegen onze
huidige discussie- en overlegcultuur. Het
wordt een avond met (op zevenmijlslaarzen)
een stukje geschiedenis, een héél klein beetje
(doperse) theologie, en vervolgens praten we
met elkaar over een aantal stellingen die
verband houden met gemeente zijn in deze tijd.

Nieuwe accommodatiegids
regio VVV Friese Kust
Workum - De Regio VVV Friese Kust heeft
onlangs een nieuwe accommodatiegids 2006-
2007 uitgegeven. De gids is in een nieuw jasje
gestoken en bevat toeristische informatie
vanaf Franeker tot en met Lemmer. Daarnaast
is er een overzicht van vakantiewoningen met
foto’s en faciliteiten die te boeken zijn via de
bemiddelingscentrale van de Regio VVV
Friese Kust. Tevens een overzicht van hotels,
pensions, B&B, groeps-accommodaties, water-
sport, rondvaartbedrijven, campings en mini-
campings.En wilt u een keer op pad met
vrienden, collega’s of familie dan kan er een
keuze worden gemaakt uit 10 groepsdagtochten
die worden aangeboden door de Regio VVV
Friese Kust. De accommodatiegids is gratis
en is verkrijgbaar op de VVV-kantoren en
naar aanleiding van telefonische aanvraag.
Regio VVV Friese Kust, 
Noard 5, 8711 AA Workum, 
tel. 0900-5400001
e-mail: info@friesekust.nl
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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  J A N UA R I

Babi Pangang
Kipfilet in Hoysien saus
Kroepoek
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

2 kg lamsvlees  . . . . . . . . . . . . .€ 9,00
2 kg kalfsvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,90
2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10
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  . . . . . .€ 4,25
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.makkum.nl

Makkum - Sinds kort is een deel van de
Lieuwkemastraat van huisnummer 2 tot en met
20 één richtingverkeer geworden, uitgezonderd
voor rijwielen en bromfietsen. Wie vanaf de
Kerkeburen de Lieuwkemastraat nadert kan

ongestoord de weg vervolgen. Komt men
vanaf de Klipperstraat, dan moet er een
ommetje gemaakt worden door om de super-
markt/appartementen gebouw heen te rijden.

Lieuwkemastraat voor klein deel één richtingverkeer

Makkum/Witmarsum - De bibliotheken in
Makkum en Witmarsum besteden aandacht
aan alle aspecten van het brandweerwerk.
Vrijwel alle 538 gemeenten in Nederland
beschikken over een eigen brandweerkorps.
De grootte van het korps is afhankelijk van de
omvang van de gemeente. In Nederland zijn
ongeveer 27.000 brandweermannen en -vrouwen
actief. Een klein deel hiervan werkt in
beroepsdienst, de rest werkt als vrijwilliger.
Voor de brandweer is het heel belangrijk om
steeds over voldoende vrijwilligers te kunnen
beschikken. Hoe word je vrijwilliger bij de
brandweer en welke opleidingen moeten
daarvoor gevolgd worden ? 
Wat doet de brandweer nog meer dan alleen
brand blussen?. Op al deze vragen wordt in
deze speciale week antwoord. Ook is er aan-
dacht voor brandpreventie. Hoe ga ik om met
vuurkorven, flessengas en op vakantie met
gas , elektriciteit in caravan of boot? Wat kan
ik doen om brand te voorkomen?

Kinderen krijgen uitleg over de brandweerauto,
het werk van de brandweerman of- vrouw en
kunnen een ritje maken in de brandweerauto.
Daarnaast worden er spannende brandweer-
verhalen voorgelezen, zowel voor groot  als
klein. Het programma ziet er als volgt uit:

De Brandweer vertelt:  Hoe word je brand-
weerman? Wat doet de brandweer nog meer
dan branden blussen? Woensdag 25 jan 14.00
uur Bibliotheek Makkum Donderdag 26 jan.
15.30 uur Bibliotheek Witmarsum

De Brandweerauto: 
Uitleg van de werking van de auto. Maak een
ritje in de brandweerauto.
Woensdag 25 jan 15.00 uur Bibliotheek
Makkum. Donderdag 26 jan. 16.30 uur
Bibliotheek Witmarsum.

Het Brandweerkorps: 
De bevelvoerder geeft voorlichting over
brandpreventie, het werk van de korpsen van
Wûnseradiel en over vrijwilliger worden bij
de brandweer. Donderdag 26 jan 19.30 uur
Bibliotheek Witmarsum. Vrijdag 27 jan 19.30
uur Bibliotheek Makkum.

Sam de brandweerkat 
voorlezen voor kinderen van 5 tot 9 jaar.
Maandag 23 jan. 16.00 uur Bibliotheek
Witmarsum en vrijdag 27 jan 16.30 uur
Bibliotheek Makkum.

Voor inlichtingen  
tel.0515 -231385 of 0517 -53204 

Brandweerweek Bibliotheken Wûnseradiel 
nog tot 27 januari 
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JJAANN  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Bas zoekt per direct een jongen om hem
te helpen van ±16 jaar. Voor interesse 

kun je bellen tel. 06-20352171

Turbana bananan 
1kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Versgesneden boerenkool
2 zakken voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Stoofperen Gieser Wildeman  
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, eersteling, dore, irene’s  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.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
Pier Elgersma winnaar A klasse Driebandentoernooi

Makkum - Het jaarlijkse Driebandentoernooi
ging woensdag 11 januari jl. met veertig
biljarters/sters van start met spannende voor-
rondes. Er werd gespeeld op verschillende
avonden in de diverse horeca gelegenheden.
Zondag 15 januari werd de A en B finale
gespeeld in Hotel De Prins. Ruda Bergsma
had de regie bij het toernooi. 
Na afloop bedankte zij de sponsors Piet
Tiersma (bar/café De Belboei), Rick Hack
(bar/café, restaurant De Zwaan) en Sietze
Bouma (café, restaurant De Prins) en Albert
en Meta van der Woude voor de bloemen. Al
met al een geslaagd evenement en Ruda hoopt
dat een ieder een volgend jaar weer mee doet.

Uitslagen: 
Finale driebanden A klasse: 
1. Pier Elgersma 8 - 0.516; 
2. Jan Huisman 4 - 0.464; 
3. Jan van Hyum 4 - 0.364; 

4. Rick Hack 1 - 0.287; 
5. Didde Lemstra 1 - 0.250.

Finale Driebanden B klasse: 
1. Johannes Lenters 6 - 04.17; 
2. William Aukes 2 - 0.294; 
3. Kurt Jansen 2 - 0.280; 
4. Theo Adema 0 - 0.230;
5. Margriet Rothengarter 0 - 0.159.

Hoogste serie voorronden: 
A klasse: Germ en Pier 5. 
B klasse: Henk Kuipers/Klaas Koornstra.

Hoogste gemiddelde voorronden: 
A klasse: Margriet en Theo 1. 
B klasse Bram 1.111.

Hoogste serie finale A: Hidde Lemstra 6.

Hoogste serie finale B: Theo en Margriet 4.

* winnaars Driebandentoernooi

Cornwerd - De eerste wedstrijden in het
nieuwe jaar zijn al weer gereden en de eerste
successen zijn geboekt. Zaterdag 14 januari
werd er in Koudum een Bixie wedstrijd geor-
ganiseerd. Een aantal Waadruitertjes namen
hieraan deel. Eén van hen viel in de prijzen.
Daphne de Vries met haar pony Speedy
behaalde in de categorie A/B 52 punten. Ze

won hiermee de derde prijs. In Cornwerd
werd zondag een springwedstrijd gehouden.
Een thuiswestrijd voor de Waadruiters. Een
mooie gelegenheid voor Hinke Politiek om
met Sytse haar eerste springwedstrijd te rijden.
Het bleek een uitstekende start. Ze reed een
prima foutloos parcours en legde daarmee
beslag op de 1e prijs.

De Waadruiters weer aan wedstrijden begonnen
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Alle Makkumers een goed en gezond 2006
toegewenst

Op 14 november vertrokken we met de
Vasco da Gama groep vanuit Issmalia verder
door het Suez Kanaal. Nadat we van onze
leider Lo Brust uitleg hadden gekregen
wat stuurboord en bakboord was hij demon-
streerde dit met twee klompjes en veel
humor het bleek nodig want sommige jachten
voeren iop het eerste stuk Suez Kanaal meer
in de midden dan aan stuurboordwal. Deze
keer kregen we 6 pilots mee wij kregen er
ook 1 aan boord. Aardige man had broodjes
en chocolade voor ons mee gebracht vond
de Nederlandse Libelles prachtig en scheurde
er plaatjes uit van Nederlandse dames en
meubels. De rest van de dag deed hij tukjes
op de kuipbanken. Bij donker kwamen we
in Port Suez aan waar het een grote gekken-
boel werd want we moesten met 3 jachten
aan 1 boei en de pilots en helpende bootjes
schreeuwden tegen elkaar ook onze pilot
kwam tot leven en bemoeide zich opeens
overal mee een jacht raakte op een zand-
bank met pilot en al en na wat kleine aan-
varinkjes kwam uiteindelijk iedereen aan de
boeien te liggen. 

De volgende ochtend weer veel gezeur met
de bureaucratie hier gezeur over paspoorten,
stempels, scheepspapieren, crewlisten, enz.
De leiding spreekt altijd van te voren
prijzen af wat betreft het havengeld als we
willen betalen vragen ze eerst altijd het
dubbele en na veel onderhandelen komen
we dan uiteindelijk weer op de afgesproken
prijs uit voor de leiding valt dit niet altijd
mee want aan deze reis zijn verder geen
kosten verbonden de leiding doet alles pro
deo de leiding bestaat uit de Mistral van Lo

Brust en de Joho van John en Jolanda.
Egyptenaren zijn heel vriendelijke mensen
alleen de bureaucratie is een ramp en je
wordt belazerd waar je bij staat en ze willen
overal geld voor hebben. Port Suez is een
mooie stad schone markt we moesten hier
voor 14 dagen bevoorraden want de komende
weken kunnen we alleen maar ankeren en
mogen we nergens aan wal. Het is namelijk
verboden voor jachten om in het Egyptische
deel van de Rode Zee aan land te gaan. 

Op 17 november varen we de Rode Zee in
we trekken de zeilen erbij en speren met
ruime wind naar de Ankerbaai ras
Matharma. Ondertussen zijn we druk aan
het vissen met een lange lijn achter de boot
aan. Op de Ankerplek aangekomen zien we
inderdaad soldaten op het strand die ieder-
een tegenhoud die aan wal wil stappen.
Volgende dag zeilen we naar Thelemet baai
met windkracht 6 in de rug prachtige baai
lijkt de richel bij Vlieland wel. Tijdens het
ankeren komen 4 dolfijnen nieuwsgierig
een kijkje nemen. We hebben hier 5 gezellige
dagen met een gedeelte van de groep er
wordt van alles georganiseerd een dinghy
party, zeilwedstrijd voor mannen, bbq bij
iemand aan boord, zingen met z’n allen op
een catamaran want ook hier weer soldaten
op de wal. 

We vertrokken hierna na El Tor maar waren
met 4 Nederlandse jachten wat te laat ver-
trokken om deze haven voor donker aan te
lopen we besloten bij Ras Garib voor anker
te gaan achteraf niet zo’n goed plan het
waaide stevig en we lagen niet erg beschut
de hele nacht lagen we te slingeren alles
moest binnen vast worden gezet anders

vloog alles door de kajuit we sliepen niet al
te best. Volgende ochtend vroeg verder zeilen
het waaide 7 uit het NW. 2 reven in het
grootzeil en zeilen maar. Op de marifoon
hoorden we andere jachten die bonitos en
barracudas vingen wij hadden weer niks we
moeten het vissen nog leren. Om 9 uur is er
elke ochtend het net op de marifoon met
allemaal bijzonderheden van de Vasco da
Gama rally. Deze ochtend hoorden we dat
er problemen waren in El Tor waar wij naar
toe wilden er waren afgelopen nacht 3
rubberboten met motors van de groep
gestolen en de sfeer was grimmig en
provocerend de visserlui daar vonden dat de
jachten in de weg lagen. We besluiten met
de andere jachten die nog op zee zijn uit te
wijken naar een andere baai Sheik ria
Habour een goed beschutte anker plek. 

In de loop van de middag lopen de andere
jachten van de groep hier ook binnen gelukkig
zijn de rubberboten terug gevonden ze wilden
de jachten daar weg pesten. In deze baai
hadden we ook weer leuke dagen met onder
andere een zeilwedstrijd voor dames wat
grote lol werd want de dames sloegen meer
om dan dat ze vooruit kwamen er kwamen
zelfs dolfijnen een kijkje nemen en de wilde
kamelen op het strand sloegen de taferelen
in het water ook gade wat een mooie wereld
hier. Het wordt nu steeds warmer en het
wordt tijd om te zwemmen en te snorkelen
wat we dan in de volgende baaien ook
volop doen. De onderwater wereld in de
Rode Zee is prachtig veel koraal in allerlei
kleuren en tientallen verschillende vissen
zie je voorbij komen.

Volgende w eek deel (3)

Varen langs de Egyptische kust (2)                                                                        door Eeltje en Marijke Kuperus

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Stand-up comedian Circus Koster in De Prins
in Makkum

Makkum - Het NUT, afdeling Makkum,
organiseerd zaterdagavond 4 februari as. een
stand-up comedian avond met het duo Circus
Koster. Circus Koster is een beetje Circus
Custers, bestaande uit Herman Erbé en Bert
Koster. In Ciscus Custers was Herman lied-
jesmaker en Bert technicus. Herman zingt nog
steeds, Bert moppert niet meer achter de
schermen maar op het podium, al ligt het voor
de hand dat de volgende ontwikkeling in de
carriere van Bert zal zijn dat hij niet gehinderd

door enige muzikaliteit gaat zingen. Er worden
oude hits van Circus Custers gebruikt met nieuwe
nummers van Herman Erbé, afgewisseld met
conferences en grappen van Bert Koster.

Dit zaterdag 4 februari de Hotel Prins,
Kerkstraat 1 te Makkum, de aanvang is om
20.30 uur. Entrée: Nut-leden 5 euro, niet
leden 8 euro. De voorverkoop start op vrijdag
27 januari bij boekhandel Coufreur in
Makkum, Kerkstraat 17.

CDA Wûnseradiel spreekt
over streekplan Fryslân
Parrega - De leden en belangstellenden CDA-
Wûnserdiel konden vorige week uitgebreid praten
over het Streekplan Fryslân op een bijeenkomst
in dorpshuis “De Gearhing” in Parrega. Tineke
Schokker-Strampel sprak als lid van de CDA
fractie van de provinciale staten. Zij was niet alleen
een zware delegatie provinciaal bestuurders was
meegekomen. Er werd uitleg gegeven over het
streekplan, wat nu een ontwerp is en wat in april
2006, na een congres door middel van allerlei
informatie bijeenkomsten aan de burger uitgelegd
gaat worden. De CDA-ers in Wûnseradiel konden
er nu al een mening over geven, nadat ze de uitleg
aangehoord hadden. Het ging om de kwaliteit
van de ruimte. Wat wordt de kwaliteit van leven
en werken na 2006 en blijft er ruimte over om te
ondernemen. Eind 2006 zal het plan door de staten
vast gesteld moeten worden en wat kan de burger
op de feiten, die nu al in het stuk staan, nog voor
invloed uitoefenen. Eigenlijk zou iedere burger
die wil weten waar het over gaat het ontwerp
streekplan moeten lezen. Voor internet
gebruikers is het te downloaden van internet:
www.fryslan.nl/streekplan Voor die personen
die een rapport willen hebben is het te verkrijgen
bij de provincie Friesland afdeling ruimte. Een
van de items die voor veel belangstellenden
belangrijk was bleek de kreet nationaal land-
schap te zijn. Wat betekent dit voor boeren en
recreatie ondernemers. Wat veranderd er voor de
watersport en aan de recreatieve sport verwante
bedrijven? Deze zaken zijn nog niet volledig
uitgewerkt. Het nationaal landschap komt in de
gehele Zuid-Westhoek van Friesland en in de
Wouden. Wel is het na een hevige discussie
zeker dat Makkum, Bolsward en Workum in dit
gebied regionaal centrum blijven. Voor velen
waarschijnlijk al een hele opluchting. Een steeds
wordt er gezegd dat nationaal landschap niet
mag betekenen dat het gebied op slot komt te
zitten. Vele ondernemers hebben het nu al moeilijk
met allerlei beperkingen die opgelegd worden.
Wat de woningbouw betreft is men van plan niet
meer streng vast te houden aan de contingenten.
Volgens de gedeputeerde moet hier bij het indienen
van goede plannen pragmatisch mee omgegaan
worden. Een ook kwam uit de zaal de vraag als
boeren beperkt worden in hun bedrijfsvoering
en een tweede tak willen, dan is een boerencamping
met 15 staanplaatsen net zo veel aan inkomen,
na diverse investeringen, als een zoon die dagelijks
de krant rond brengt. Veertig staanplaatsen lijkt
dan ook een reëel aantal om er iets aan over te
houden. Het volgende probleem gaat worden
de vele boerderijen die vrij komen is daar in de
toekomst niet iets mogelijk met woningbouw in
en nabij zo’n boerderij. Wel is het dan van groot
belang dat de nieuwkomers het de bestaande
boerderijen niet moeilijk maken met allerlei
klachten over geluid of stank overlast. Dit
schijnt toch regelmatig een groot probleem te
zijn en dat is niet de bedoeling. Men moet duidelijk
weten wat de gevolgen kunnen zijn van het
wonen op het platteland en dat is niet altijd
gehele stilte of alleen de geur van gras. De mensen
van provinciale staten kregen genoeg mee naar
Leeuwarden om eens goed naar te kijken en
voor de aanwezigen op avond moet het absoluut
een goede invulling van de avond geweest zijn.
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Vraag nu onze informatiepakket aan
en krijg de 1e rijles gratis.

Wij geven ook examengarantie (vraag naar de voorwaarden)

Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302

e-mail: info@berttamboer.nl - www.berttamboer.nl

V
B
T

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina, Alie en Tanje

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

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Bridgedrive 
societeit Eendragt
Makkum - Vrijdagavond j.l. kon president-
directeur Arend E. Poepjes een veertigtal bridge
liefhebbers verwelkomen op de jaarlijkse
bridgedrive van de 186-jarige sociëteit, die
sedert jaar en dag woensdagsavonds resideert
in HCR “De Prins”. Wedstrijdleider Klaas
Reitsma was zeer te spreken over deelname
van een groot aantal beginners die vol furore
de strijd aan gingen met de meer ervaren bridgers
en zeker niet slecht presteerden. Na drie uren
intensief kaarten werden de prijzen als volgt
verdeeld. De extra uitgeloofde aanmoedigings-
prijzen werden gewonnen door het paar
Tjeerd Lutgendorff en Grietje Tjeerdema en
het paar Pam en John Hutchinson. De eerste
prijs was voor Joep Bergsma en Meta van der
Woude (65,74%), de tweede prijs voor Silvia
Attema en Margriet van der Weerdt (60,42%),
de derde prijs voor Joke en Piet Bosma
(55,56%). De sociëteit kan terugzien op een
gezellige en geanimeerde bridgeavond die om
goed elf uur door de president werd afgesloten
met een wel thuis aan alle deelnemers. 

Tryater spilet Gasten
yn Makkum
Sealen yn Fryslân begjinne 
no al fol te rinnen. 

Makkum - “Gasten” wurdt op sneon 25
febrewaris o.s. yn de sportseal “Maggenheim”
spile. Der is in protte belangstelling foar dizze
foarstelling. De kaarten kinne no al fia in
bestelformulier yn in spesjale folder skriftlik
besteld wurde. Dizze folder leit yn de bible-
theek en op it foarferkeapadres slachterij
Brattinga yn Makkum. Oan’t no ta binne der
oer alle foarstellings yn Fryslân oer de 5000
kaarten al ferkocht. Fanôf moandei 30 janne-
waris binne de kaarten foar de foarstelling yn
Makkum ek by slachterij Brattinga te keap. 

De  hilaryske trageedzje “Gasten” giet oer de
teloargong fan in lyts doarpke op it plattelân.
It stik set útein mei it jonge stel Roel en
Froukje dy in Bêd & Brochje ha yn in ferboude
bargestâl. It hiele doarp bloeit op om dizze
nije ûndernimming hinne. As dan einlings de
langferwachte gast komt wurdt dy troch elkenien
ferpopke en bedoarn. Hy krijt de lekkerste
droege woarst fan de pleatslike slachter, hy
mei Eko-appeltsjes ite by de lêste boer út it
doarp en ek it simpele doarpsfamke biedt har
amoereuze tsjinsten oan.

It giet op in stuit te fier...... 
Is der in grins oan it ferkwânseljen? 
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Kwaliteit occasions,de beste garantie !!
Benzine
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm  2003  € 6.400,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm  2002  € 14.400,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.400,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen  2002  € 13.650,-
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd 2002  € 11.900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 11.200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002  € 10.900,-
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 2001  € 7.900,-
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm 2000  € 7.400,-
Citroen Xsara Break,airco,cpv+afst.bed,el.rmn,trekh 1999  € 5.750,-
Renault Scenic 1.6i RT,el.dak,mistl,el.rmn/spiegels 1997  € 5.400,-
Suzuki Swift 1.0 GL,3drs,blauw,keurige auto met apk 1994  € 1.750,-

Diesel
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm 2003  € 14.900,-
Peugeot 307 Break Hdi,zilver,airco-ecc,el.rmn,110dkm 2002  € 14.650,-
VW Passat Tdi,4drs,airco,cr.contr,cpv,nw type,135dkm 2001  € 12.900,-
Peugeot 206 Hdi,zilver,el.rmn,cpv+afst.bed,103dkm  2002  € 9.400,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4.250,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco   2001 € 13.250,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl -  tel 0515-231318

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

VW Passat Tdi 100pk
Bleu/antraciet,airco
Cruisecontr,radio-cd
Mistl.voor, nw.type
134 dkm  bj 2001

€€ 12.900,-

Citroen Xsara Break
1.4i,bordauxrood
airco,cpv+af.st.bed
el.ramen, trekhaak
144dkm  bj 10-1999

€€ 5.750,-

Ontdek Chinese sfeer
in de bibliotheek met
leerzame activiteiten
Makkum - Wie in Súdwest Fryslân in februari
een bibliotheek binnen stapt, krijgt meteen de
sfeer van China te pakken - de bibliotheken
beantwoorden met leuke en leerzame activiteiten
aan de toenemende vraag naar informatie
over dit ‘groeiende’ werelddeel.

China is hot en is volop in ontwikkeling,
zowel economisch alsook als vakantie-
bestemming vanuit ons land. Bezoekers van
de bibliotheken in Balk, Bolsward, Koudum,
Makkum, Sneek, Witmarsum, Wommels,
Workum en IJlst maken in februari kennis
met de cultuur, gebruiken en gewoonten in
China. Het aanbod van activiteiten bestaat uit
T’ai Chi, Chinees koken & theeceremonie,
Zen tekenen, Chinese sprookjes en er zijn
verschillende lezingen over het heden en ver-
leden van China. Daarnaast is de bibliotheek
in Chinese sferen gehuld en presenteren de
bibliotheken verschillende media waarin
China of Chinese zaken aan bod komen.

Voor het kennismaken met een land met zo’n
rijke geschiedenis is gekozen voor een divers
aanbod. T’ai Chi is een bijzondere manier van
bewegen die bij jong én oud de gezondheid
bevorderd en die positieve invloed heeft op
ontspanningsmogelijkheden. Tijdens Zen
Tekenen ervaart de beoefenaar een versterkte
concentratie en leert hij het kijken af te
stemmen op het handelen. Het Chinees koken
& theedrinken bestaat naast een korte lezing
ook uit lekker proeven en ervaren hoe een
Chinese theeceremonie in zijn werk gaat. In
één van de lezingen, ‘Van Fryslân naar
Sichuan en Terug’, wordt ingegaan op de
jarenlange zusterrelatie met de provincie
Sichuan op zo’n 7900 kilometer vanaf
Friesland. De sprookjesvertellingen zijn
specifiek voor kinderen van 6 tot 10 jaar, ze
kunnen heerlijk mee dromen met de mooie
verhalen die ooit in en over China zijn
beschreven.

www.makkumerbelboei.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl Cursus “Actief leven
met fibromyalgie” 
Bolsward - Goed nieuws voor mensen met
fibromyalgie! Thuiszorg Zuidwest Friesland
start een cursus “Actief leven met fibromyalgie”
in Bolsward. De opzet richt zich voornamelijk
op bewegen, maar er wordt ook aandacht
besteed aan informatie over de aandoening en
het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.
Daarnaast worden onderwerpen besproken
die te maken hebben met het beter leren
omgaan met fibromyalgie. De cursus bestaat
uit 24 x sporten onder leiding van een fysio-
therapeut en het theoretische deel bestaat uit
10 bijeenkomsten. 
Naar schatting lijden in Nederland 25.000
mensen aan fibromyalgie, een vorm van (weke-
delen) reuma. Deze chronische ziekte veroor-
zaakt veel pijn in spieren en gewrichten en
gaat met veel vermoeidheid gepaard. Door
middel van een intake wordt er voor elke
deelnemer een persoonlijk oefenprogramma
opgesteld. De cursus wordt voorafgegaan
door een informatiebijeenkomst op 16 februari
as. van 14.00 tot 16.00 uur. Bij voldoende
deelname zal de cursus starten op 16 maart as. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
tijdens kantooruren t/m 28 januari as. contact
opnemen bij het cursusbureau van Thuiszorg
Zuidwest Friesland op telefoonnummer
(0515) 461 298.

Gratis informatiemarkt
over “Stoppen met roken” 

Sneek - In samenwerking met GGD Fryslan,
StopShop Noord Nederland en Thuiszorg
Zuidwest Friesland organiseert  Thuishotel op
woensdagavond 15 februari as. van 19.30 tot
21.30 uur. Tijdens de bijeenkomst komen diverse
methoden om te stoppen met roken aan bod.
Ruim een derde deel van de volwassen
Friezen rookt. En meer dan de helft wil daar
mee stoppen, nu of later. Maar, stoppen met
roken valt niet mee en blijvend een niet-roker
zijn is indien mogelijk nog lastiger. Een van de
oorzaken van het niet slagen van stoppogingen
is dat mensen een methode kiezen die niet bij
hen past. Want er is een grote keus aan methoden
om te stoppen met roken. Door middel van
korte presentaties worden van iedere methode
de voor- en nadelen behandeld zodat mensen
een bewuste keuze kunnen maken.
Aan de orde komen:
- begeleiding op maat
- cursus stoppen met roken
- nicotinevervangers
- medicijnen

Voor aanmelding en meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het cursusbureau Thuiszorg
Zuidwest Friesland op tel. 0515 461298. 
De toegang is gratis.

Parrega - Afgelopen vrijdag is de Kristelike
Basisskoalle “De Paadwizer” in Parrega na
een grote uitbreiding opnieuw heropend.
Burgemeester Theunis Piersma verrichtte
samen met de 70 schoolkinderen op ludieke
wijze de openingshandeling. Er kwam een
meters lange sleutel aan te pas om de deur te
openen. Vervolgens lieten de kinderen gekleurde
ballonen op, maar door de windrichting raakten
een twintigtal verstrikt in de boomtakken.
Voorafgaand aan de opening werden in het
dorpshuis de kinderen verrast met de theater-
voorstelling ‘Het tinnen soldaatje’.

Het bestuur van CBO-Wûnseradiel heeft in
goede samenwerking met de gemeente
Wûnseradiel deze uitbreiding kunnen realiseren.
De uitbreiding in Parrega behelst een extra vierde
lokaal, directeurskamer, handenarbeidlokaal en
diverse onderwijskundige aanpassingen. Tevens
zijn vele arbo-voorzieningen meegenomen. In
een jaar tijd is alles geregeld en uitgevoerd.
De uitbreiding is ontworpen door architect

Van den Berg uit Sneek. De bouw is uitgevoerd
door Dijkstra/Draisma Bouwgroep uit Bolsward
en Van der Weerd installaties uit Makkum.
Samen met de eigen ‘bouwheer’, directeur
Piet van der Meer en de inzet van ruim 75
vrijwilligers is niet alleen de uitbreiding uit-
gevoerd, maar hebben ook nog eens de
bestaande ruimten een opknapbeurt gekregen.
Hierdoor is er een prachtige ‘nieuwe’ school
ontstaan. Bijzonder is ook het geheel van
acties voor een scholenproject van Edukans in
Uganda. Onder het motto “Wij een lokaal, zij
een lokaal” is er in het dorp heel wat geld bij
elkaar gesprokkeld. Iedere maand was er een
actie, variërend van het inzamelen van statie-
geldflessen via tuinmarkt en zegeltjesactie tot
loterij. De actie heeft maar liefst € 4221,68
opgebracht, een fantastisch resultaat. Duidelijk
is dat de school in Uganda er ook een lokaal
bij kan bouwen. De ochtend was echt
helemaal voor de kinderen, vanaf drie uur
‘s middags was er een receptie en kon de
school bezichtigd worden.

Heropening k.b.s. “De Paadwizer” na uitbreiding

Kimswert - Hjir hâlde wy no foar de 4e kear
in Fryske boekemerk. Dat is in tradysje wur-
den. Dit jier wurdt er hâlden op 20 maaie
2006 yn ‘e tsjerke fan Kimswert. Foar sa’n
merk hawwe wy fansels Fryske boeken
nedich, boeken foar bern en foar grutte minsken.
Jimme as oanswettende doarpen fan
Kimswert wolle wy freegje om ús dêrby te
helpen. Hawwe jim Fryske boeken of witte
jim fan oaren dy’t se hawwe, en se kwyt
wolle, lit it ús dan witte. Wy tinke dêrby oan
boeken dy’t foar it ljocht kommen binne by it
kast of souder opromjen en by it ferhúzjen

bygelyks nei in âldereinhûs. De opbringst fan
de boeken giet nei de ôfdieling Kimswert fan
Villages of Tradition. In ynternasjonale klup
dy’t him dwaande hâldt mei it bewarjen fan
âlde tradisjonele saken, yn ús gefal dus fan
Kimswert. Us taal en de boeken dy’t dêryn
skreaun binne hearre dêr ek by. Dêrom sa’n
Fryske boekemerk. Ien telefoantsje en wy
komme! Jim binne fansels ek fan herte wolkom
op ús boekemerk. 
Reinder Politiek, tel. 0517 641390
Anny Hettinga, tel. 0517 641958
Meindert Bylsma, tel. 0517 641532

Fryske boekemerk yn Kimswert
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

OPRUIMING!!!

Op onze gehele najaars/wintercollectie 
nu 20 tot 50% korting!

Bh.s en slips 20% korting! (Let op de rode labels)

Gaastra jacks en fleece 20% korting!

Dekbedovertrekken, flanel en katoen, 50% korting! (let op de rode labels)

P.S. Deze aktie geldt niet voor de voorjaarscollectie, jeans en basics.

Politie Fryslân presenteert
jaarcijfers 2005
Minder criminaliteit en onveiligheid in Fryslân 
De korpschef van de politie Fryslân, Foeke
Wagenaar, heeft de belangrijkste resultaten en
ontwikkelingen van 2005 gepresenteerd. Hij
constateerde met tevredenheid dat vrijwel alle
criminaliteitscijfers dalen, terwijl de Friese bevolking
een toenemende aangiftebereidheid heeft. 

Minder incidenten
Het afgelopen jaar registreerde de politie Fryslân
in totaal 70.354 incidenten, een afname met 7% ten
opzichte van 2004 (75.4443 incidenten). Desondanks
steeg het aantal aangiften van 27.489 naar 27.938,
waardoor het aangiftepercentage toenam van 36,4
naar 39,7%. Het korps kreeg in 2005 ook minder
assistentieverzoeken: 57.555 (2004: 61598).
Daarvan waren er 6389 (zeer) spoedeisend. 

Verkeersovertredingen
In 2005 werden minder mensen bekeurd voor
verkeersovertredingen: 236.825 tegen 298.726 in
het jaar daarvoor. Deze afname van 21% moet het
gevolg zijn van verbeterd verkeersgedrag, aangezien
de Friese politie hetzelfde aantal controle-uren
noteerde als het jaar daarvoor. In 20,5% van alle
gevallen werden verkeersovertreders meteen met
hun overtreding geconfronteerd en door de politie
staande gehouden. Dat was in 2004 nog bij 17%
het geval. Helaas kwamen bij verkeersongelukken
wel meer mensen om het leven: 46 in 2005 tegen
38 in het jaar daarvoor. Positief is dat het aantal
verkeersongelukken daalde met 14% van 8.333
naar 7.181.

Minder verdachten, meer vervolgingen
In 2005 werden door de Friese politie 11.252
verdachten gehoord, 351 minder dan in 2005.
Tegelijkertijd steeg wel het aantal verdachten
waartegen daadwerkelijk vervolging werd ingesteld
door het Openbaar Ministerie van 9.046 naar
9.092. Het aantal geweldsincidenten steeg licht
met 1% naar 7.267, net als het aantal gehoorde
verdachten voor dit feit, dat met 4% naar 3.060
steeg. Het korps wist het oplossingspercentage van
dit soort feiten op het hoge niveau van 74% te
handhaven. 

Aanpak veelplegers succesvol
Het aantal woninginbraken daalde het afgelopen
jaar opnieuw, ditmaal met 11% van 1.985 naar
1.762. Nog sterker was de daling bij inbraken in
bedrijven en kantoren. Daar nam het aantal incidenten
met 20% af van 1.422 naar 1.141. Deze positieve
ontwikkeling is waarschijnlijk voor een belangrijk
deel te danken aan de succesvolle aanpak van veel-
plegers. Dat wordt ook duidelijk uit het dalende
aantal incidenten rond winkeldiefstal (-14%) en
het spectaculair dalende aantal auto-inbraken
(-35%). In het district Midden Fryslân (gemeenten
Leeuwarden en Boansterhim) daalde het aantal
autokraken zelfs met 54%.

Vernielingen
In 2005 werd in Fryslân minder vernield: de politie
registreerde 8.469 incidenten, 7% minder in
vergelijking met het jaar daarvoor. De aangifte-
bereidheid (percentage meldingen van vernielingen
waarover ook aangifte wordt gedaan) steeg daarbij
van 67 naar ruim 73%.  Er werden voor vernieling
1.644 verdachten gehoord, 46 minder dan in 2004

Makkum/Witmarsum - De gezamenlijke
ouderenbonden in Wûnseradiel hebben het
initiatief genomen om een voorlichtingsmid-
dag te houden voor alle 50 plussers in de
gemeente over de nieuwe zorgverzekering!
Iedereen is van harte welkom, ook niet leden!

Vanmiddag  (25 januari) in Ons Gebouw te
Makkum aanvang 14.00 uur En op 27 januari
in de kantine van camping Mounewetter
Mouneplein 1 Witmarsum aanvang 14.00 uur.
Op beide middagen is mevrouw R. van Gelder
uit Heerenveen aanwezig om een presentatie
en uitleg te geven en al uw vragen te beant-
woorden. Aarzel niet en kom met al uw vragen
en problemen over de nieuwe zorgverzekering
en de zorgtoeslag naar Eén van deze middagen.
Er zijn geen kosten aan verbonden! In de  vol-
gende informatie kunt u al het een en ander
lezen over het nieuwe zorgstelsel. 

Senioren kiezen met zorg!
Ouderenbonden gestart met informatielijn
zorgverzekeringen Moet ik me straks ook
aanvullend verzekeren? Wat is het verschil
tussen een natura-en een restitutiepolis? Wat
moet ik weten over het eigen risico? Waar moet
ik eigenlijk op letten als ik een zorgverzekeraar
kies? Deze en andere vragen over het nieuwe
zorgstelsel worden vaak gesteld. Dat gebeurt
ook door mensen in onze woonplaats en
regio. De ouderenbonden ANBO, PCOB en
Unie KBO zijn gestart met een landelijke
informatielijn zorgverzekeringen om senioren
gericht te informeren bij het kiezen van een
passende zorgverzekering.

Senioren kiezen met zorg!
Bellen kan naar de informatielijn zorgverze-
keringen van de ouderenbonden. Neem con-

tact op met de ANBO, (tel. 030 233 00 66
(werkdagen), met de PCOB, (tel. (038) 422
21 00 (werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur) of
met de Unie KBO (tel. (073) 690 42 58 (werk-
dagen van 9.30 tot 12.30 uur). De lijnen zijn
begin 2006 bereikbaar. 

Moet ik me aanvullend verzekeren? 
Op deze vraag volgt alvast een globaal
antwoord. Het is goed te weten dat het basis-
pakket in 2006 gelijk is aan het ziekenfonds-
pakket in 2005. De overheid vindt dat het
basispakket de noodzakelijke zorg bevat. Alle
bijverzekerde zorg: zou luxe zorg zijn. Maar
lang niet alles zit in het basispakket. Neem
bijvoorbeeld fysiotherapie. Die wordt gedeel-
telijk en onder voorwaarden vergoed, En ook
bij de tandarts wordt lang niet alles vergoed.
Iedereen praat over bijverzekeren. De ouderen-
bonden ook. Het is raadzaam om goed na te
denken over het nut van een aanvullende
verzekering. De keuze hangt uiteraard af van
ieders persoonlijke situatie. De zorgverzekeraars
hebben aangegeven niet moeilijk te doen bij
het accepteren zonder medische selectie.

Maar dat kan in de komende jaren misschien
anders uitpakken. ANBO, PCOB en Unie
KBO adviseren vooral nog even te wachten
met beslissen. Het aanbod dat iedereen krijgt
van zijn zorgverzekeraar blijft geldig tot 1
maart 2006. In januari heeft iedereen veel
meer informatie. Dan kan worden gekozen:
blijven zitten of toch naar een andere verzekeraar.
Ook zijn dan alle collectieve aanbiedingen
bekend van bijvoorbeeld ouderenbonden en
anders organisaties. Er valt zeker wat te kiezen
op basis van pakket en prijs. Meer vragen?
Bel naar de informatielijn zorgverzekeringen
van de ouderenbonden.

Ouderenbonden ANBO-PCOB-KBO Wûnseradiel:  
voorlichtingsmiddag en informatie over het nieuwe zorgstelsel
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Vogelwacht 
Makkum e.o.

Op woensdag 1 februari
worden 2 prachtige
natuurfilms vertoond

om 20.00 uur 
in Ons Gebouw

Entree Gratis <><><> Komt allen

EEN BETER MILIEU

BEGINT BIJ JEZELF

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Ylst - De dames van Makkum speelden afgelopen
zaterdag 21 januari tegen Stanfries 1 uit Ylst.
Dit team zijn ze dit jaar al eerder tegen gekomen,
maar dan uit in Ylst. Daar hebben de dames
van Makkum verloren en hadden dus zaterdag
nog wat recht te zetten in eigen hal. Makkum
begon aan deze wedstrijd met zes spelers , dus
geen wissels en inval coach Jan Lutgendorff.

De opstelling in eerste set was als volgt;
Vollie Oostenveld, Eva Lantinga, Elly Smink,
Francis Koornstra , Hilde Lutgendorff en
Marrit van Dijk en op de bank alleen coach
Jan Lutgendorff. De dames van Makkum hadden
er zin in en dat was ook aan alles te zien, na
een goede peptalk van de coach. Begon
Makkum sterk aan de eerste set. Het was te zien
dat Makkum in goeden doen was en Stânfries
nog even wat meer tijd nodig had om alles bij te
benen. Alles liep in deze set goed bij Makkum,
deze set eindigt dan ook met een fikse voor
sprong voor de dames van Makkum. 25-16.

In de tweede set begon Stânfries beter en kregen
dus ook een voor van 8 punten. Maar Makkum
zou Makkum niets zijn geweest als ze dit
wisten goed te maken door hard voor elke bal
te vechten. Dit was een spannende set voor de

toeschouwers op de tribune in de zaal, en er
kwam dus af en toe ook wel wat oeoeoes en
aaaas van de tribune. Door al die steun en
geschreeuw kreeg Makkum vleugels en kon
de het einde van de set de achterstand inhalen
en omzetten in setwinst . dit ook mede door de
geweldige opslag van Hilde Lutgendorff , die
zonder zenuwen de wist uit te maken met 26-24.

In derde set was het allemaal wel duidelijk
Makkum kon dit niet meer uit handen geven.
Na dat Stânfries de tweede set zo heeft laten
zitten waren ze moe gestreden . Makkum had
weinig tegenstand meer , alleen de domme
fouten van hun zelf en af en toe een mooie bal
van de tegenstanders. Bij Makkum liep einde-
lijk alles weer en lekker en het plezier wat ze
hadden was van de gezichten af te lezen.
Mooi spel en af en toe een dipje. Deze set
werd gewonnen met 25-20.

En dan nog als extra bonus een vierde set spe-
len om de volle 5 punten binnen te halen.
Makkum was niet moe te krijgen en dat was
deze set ook wel te zien. Stânfries had het op
gegeven en Makkum ging nog even lekker
door met ballen, deze set gaf weinig proble-
men voor Makkum. 25 -18

volleybal - Dames Makkum winnen van Stânfries

Makkum - Afgelopen zaterdag organiseerde
kaatsvereniging “Jan Reitsma” uit Pingjum
haar jaarlijkse zaalkaatswedstrijd voor de
leden. In de Makkumer sporthal konden de
Pingjumers voor het eerst in 2006 weer een
balletje slaan. Ondanks de matige opkomst
kon er in 2 klassen, in pouleverband gekaatst
worden. Ook al was het voor de meeste
spelers weer even wennen om in de zaal te
spelen, er was voldoende strijd om de taarten
én de eer.

Uitslagen: A-klasse: 3 parturen, 2 rondes: 
1. Rinze Cuperus, Jappie Tigchelaar, 

Jacob van Dijk, 24 punten. 
2. Hendrik Brandsma, Andrea de Jong, 

Henk Nesse, 17 punten.

B-klasse: 4 parturen:  
1. Sjoerd van de Berg, Jentje van der Stap,

Willemke Snijders, 18 punten. 
2. Andries Osinga, Michel Nesse, 

Marieke de Jong, 14 punten.

Zaalkaatsen k.v. “Jan Reitsma”

Geslaagde 20e Makkumer Wintertrimloop met
172 deelnemers 
Makkum - Zaterdag 21 januari werd weer
de jaarlijkse wintertrimloop van de voetbal-
vereniging Makkum gehouden. Ditmaal een
lustrum, grote animator van deze trimloop
Sjirk Rolsma, die dit voor de 20e maal (mede)
organiseerde werd hiervoor in de bloemetjes
gezet. Gezien het aantal deelnemers geniet de
Makkumer trimloop inmiddels een grote
bekendheid. Dit jaar waren er 172 deelnemers.
Een groot aantal, ook omdat er in Tzum een
trimloop werd gehouden. Bij de 10 kilometer
voor de heren was Erik Negerman uit Groet de
grote winnaar in een Makkumer recordtijd van
33 minuten en 50 seconden. Tweede was Jan
Albert Veenema uit Bolsward  in 36 minuten
45 seconden en derde Jan Boonstra uit Sneek in

36 minuten en 58 seconden. Bij de 10 kilometer
heren speelt zich ook jaarlijks een strijd af
tussen de gebroeders Willem en Feddy de
Boer uit Makkum. Feddy de Boer is mede
sponsor van de trimloop. Hij moest ook dit
jaar weer zijn meerdere erkennen in broer
Willem. Bij de dames was Inge van Schaick
uit Leeuwarden de snelste met een tijd van
43.34. Tweede was Liesbeth Steenbergen uit
Sneek in een tijd van 44.32 en derde Janet
Tromp uit Sneek in 48,49. De trimloop in
Makkum wordt mede mogelijk gemaakt door
De Boer Mode & Wonen in Makkum en
Amstel Bier waarvoor hartelijk dank! Alle
deelnemers bedankt en tot volgend jaar bij de
21e trimloop! Volgende week de uitslag.
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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.adauto-fryslan.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra

Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

www.belboei.nl

Uitslag poule 1 Uitslag poule 2
1. Van der Werf 1 1. De Wâldpiken
2. Lutgendorff 2. Pel 2
3. Pel 1 3. Miedema 1
4. Van der Werf 2 4. Friezen (fam. B. De Vries)
5. Bijlsma 5. Miedema 2
6. De Prippers (fam. Lenters) 6. Sultan (fam. S. de Vries)

7. Brandsma

9e Familie volleybal toernooi weer zeer geslaagd

Makkum - Zondag 15 januari werd voor de
negende keer het familie volleybaltoernooi
gehouden. Dit toernooi wordt georganiseerd
door volleybalvereniging Makkum en gesponsord
door HBR “De Waag”. Er hadden zich voor
dit gezellige familietoernooi dertien teams
opgegeven, van in totaal 10 families. Er werd
in 2 poules gevolleybald. Met in poule 1, de
volgende teams: Lutgendorrf, de Prippers
(fam. Lenters), Pel 1, Bijlsma, Van der Werf 1
en Van der Werf 2. In poule 2 kwamen uit:
Miedema 1 en 2, Sultan (fam. S. de Vries),
Brandsma, Wâldpiken, Friezen (fam. B. de
Vries) en Pel 2. 
In poule 1 werd er een zeer spannende wed-
strijd gespeeld tussen het team Lutgendorff en
het team Pel 1. Deze eindigde uiteindelijk in
een 1-1- gelijkspel (beide een gewonnen set).
Ook tegen het team van Bijlsma speelde Pel 1
gelijk. De wedstrijd van Bijlsma tegen de
Prippers eindigde volledig in evenwicht. Deze
teams waren aardig aan elkaar gewaagd en
streden deze dag dan ook voor behoud in
poule 1. Het team wat als laatst eindigt zal
degraderen en volgend jaar uitkomen in poule
2. Het werd het team van de Prippers dat uit-
eindelijk als laatste eindigde. Van der Werf 2
viel net buiten de prijzen. Derde werd Pel 1,
de familie Lutgendorff moest het doen met
plaats 2 en het team van Van der Werf 1 werd
ongeslagen kampioen van poule 1.

In poule 2 was het al niet minder spannend.
Het team Pel 2 en De Friezen hielden elkaar
aardig in evenwicht, de Friezen scoorden net
twee puntjes meer dan Pel 2. Een monsterscore
werd er behaald in de wedstrijd Miedema  1
tegen de familie Brandsma. De Miedema’s
behaalden maar liefst 45 punten meer dan hun
tegenstander. Ook de Sultan had geen genade
met de familie Brandsma en ook zij behaalden
maar liefst 43 punten meer. 
In totaal werd er vijf keer gelijkgespeeld. Eén
daarvan was de wedstrijd de Friezen tegen
Miedema 1. Deze teams vochten in de eind-
stand dan ook om de derde plek. Uiteindelijk
werd dit in het voordeel van de Miedema’s
beslist met 1 puntje verschil. 
Als laatste in deze poule eindigde de familie
Brandsma. De zesde plaats was voor de
Sultan, Miedema 2 eindigde als vijfde. Pel 2
werd tweede op de ranglijst en winnaar in
poule 2 waren de Wâldpiken, met maar liefst
116 +punten. Dit team promoveert dan ook
naar poule 1. 

Het familievolleybal toernooi was ook dit jaar
weer een groot succes en bere-gezellig.
Volgend jaar wordt het toernooi voor de tiende
maal georganiseerd, een jubileum dus. De
volleybalvereniging hoopt dat iedere familie
die in de afgelopen 9 jaar heeft meegedaan op
dit jubileumtoernooi van de partij zal zijn. 
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e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

Voetbalprogramma
VV Makkum
Zaterdag 28 januari

Senioren
Berlicum SC 2 - Makkum 2   12.15 uur
Makkum 3    - Nicator 1    12.30 uur

Junioren
Makkum A1 - Udiros A1  14.30 uur

KNVB-competitie
dinsdag 31 januari
20.00 uur H Ny Engwier 1 - Workum 3
21.00 uur H Ny Engwier 2 - WZS 3

NeVoBo-competitie
vrijdag 27 januari
20.15 uur D Set Up 4  - ANO 3
21.25 uur D Opslach 1 - Hanzestad 2
20.15 uur J Makkum 7  - Heecher Op 6
21.25 uur D Makkum 3  - NOK 2
20.15 uur J Makkum 8  - ANO 3

6 december ‘05
O. van Kalsbeek  - Joh. Rinia       1-1
G. Zijlstra        - I. Werkhoven     0-2
A.J. van Schaick   - G. Mensonides    1-1
H. Visser          - Sj. Mensonides   1-1
C.E. Kooistra     - J. v.d. Meer     0-2
A. Wiersma        - H. Koops         0-2

13 december ‘05
Sj. Mensonides     - R. Melchers      0-2
Joh. Tjeerdema     - G. Zijlstra      0-2
O. van Kalsbeek  - J. v.d. Meer     0-2
C.E. Kooistra     - Joh. Rinia       2-0

20 december ‘05
Joh. Rinia        - I. Werkhoven     0-2
S. Tilstra        - E. Mollinga      2-0

Sporthal

Damuitslagen O.K.K.

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Zoekertje
gratis geplaatst

opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 0515-231687

TE KOOP Solatie-overall maat 58 nieuw; 2
Verstelbare traphekjes; 13 m2 marmer vloertegels
beige, tel. 0515-231148

TE KOOP Jack Russel pups, 4 teefjes en 3 reutjes,
ingeënt en ontwormt, gezondheidsverklaring van
dierenarts 2 dec. geboren, ouders aanwezig € 250.-
tel. 06-42428090  

TE KOOP Basgitaar versterker 25 W, Mack BA
25, handig formaat, hoogte 44 cm, breedte 40 cm,
diepte 25 cm, 2 ingangen hoog/laagohmig, volume
+ 3 maal toonregeling, uitgang van externe speaker,
ingang voor lineout en koptelefoon € 50.-, 
tel. 0515-231881

TE KOOP Wegens verhuizing naar bejaardenhuis:
Bruin gasfornuis; 3 zits bank Velours; Ovale eiken
salontafel, tel. 0517-531824 

TE KOOP Accu 12 volt 3 mnd oud, voor Escort
diesel etc. € 50.-, tel. 0517-531964 

TE KOOP 1 Persoons bed met bodem en event.
matras, rode ombouw € 15.-, tel. 0515-233098

TE KOOP Lage noren, maat 40, tel. 0515-231687

GEVRAAGD Hulp lammer periode ± 15 / 16 jaar
Makkum, tel. 06-55597051 of 06-14260826

TE HUUR GEVRAAGD Woonruimte in
Makkum of directe omgeving, tel. 06-23932315

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i


