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7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG

Al jaren een 
vertrouwd adres!

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

www.kingmawalinga.nl

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Eerste Open
Makkum
Dartstoernooi

5 6 9

Afscheid voorzitter
Wiebren v/d Weerd
op  20e S.E.S.
weekend 

Kaatspartij 
in Gaast

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kapsters weer helemaal op de hoogte van de laatste trends

Makkum - Enige weken geleden namen de
kapsters van Kapsalon Manon en Knipsalon
Durkje deel aan een training die werd gegeven
door niemand minder dan Marielle Bastiaansen
van het  bekende tv programma Looking

Good. Marielle wilde graag met haar kandidaten
voor een fotograaf poseren, toen ze hoorde
dat de foto in de Makkumer Belboei kwam.
Op de foto van links naar rechts Durkje,
Marielle en Manon.

* De voetlballertjes D2 werden na het behalen van het kampioenschap op feestelijke wijze        
binnengehaald.

LOTUS FINESSE
TOILETPAPIER
voordeelpal 24 rollen
elders 7.99

5.00
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten

Plotseling is overleden onze buurman

Nick van Dijk
Ons medeleven gaat uit naar Cisca en wensen
haar veel sterkte toe.

De gezamenlijke buren;
Fam. H.v.d.Kooy Fam. A. v. Schaick
Mevr. J. Haarsma Mevr. O. Rienstra
Fam. J. Veneman Fam. J. de Witte
Fam. W. Koopmans Fam. M. Veldhuis
Fam. E. A. Dijkstra Fam. L. Klein
Fam. H. Haneman Fam. W. Kok
Fam. R. Reedijk Fam. J. Hendriks
Dhr. W. Brandsma Fam. T. Verwey
Fam. S. Rolsma-F. v.d.Belt

Na een oneerlijke strijd is van ons heengegaan
onze buurtgenote

Hinke Kornelis-Huitema
Als buurtvereniging “Trije yn Ien” willen wij
Douwe en de familie veel sterkte toewensen.

Exmorra, 1 juni 2006.

“En ik zag een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde”

Voor uw kaarten, voor uw bloemen, voor uw
aanwezigheid na het overlijden van ús mem,
beppe en oerbeppe

Wietske Rolsma-Bekema
willen wij u heel hartelijk dank zeggen. 

Het was troostend voor ons te ervaren bij hoeveel
mensen mem in de loop van haar lange leven
een plekje had verworven.

Kinderen Rolsma

Makkum, juni2006

9-6-2003                                     9-6-2006

Lieve Tonnie

Als woorden een zee konden vormen
om uit te leggen wat ik voel 
zou de wereld overstromen 
en je zou nog niet weten wat ik bedoel.

Als zinnen een bos konden vormen
een oerwoud voor mijn part  
zou dat niet uit kunnen drukken
hoe zwaar het voelt hier in mijn hart

Als gevoelens zandkorrels waren
heuvels, gelijk een woestijn
zou je misschien kunnen raden
hoe sterk die gevoelens zijn

Mem

Van juf Nicolay het lezen 
en schrijven geleerd?

Schrijf haar dan een kaartje! 
Ze wordt op 9 juni a.s. 70 jaar.

Het zou voor haar een grote verrassing zijn, 
als ze verneemt hoe het met u gaat.

G. ten Hoeve-Nicolay, 
J. Veldstraweg 59, 

8514 CN Ouwster-Nijega

Oer dyn âldens hoechst net 
te krimmenearjen

want yn septimber giest 
dochs emigrearen 

Dit famke wurd tongersdei 26 jier!

Kerkdiensten 
zondag 11 juni 

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen, bevestiging ambtsdragers     

R.K. Kerk zaterdag 19.00 uur pastor J. v.d. Wal             

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. R. Zijlstra, Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma                     

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. E. Scheffer, m.m.v. Shanty koor 
o.l.v. dhr. E. Scheffer

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, Praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. 
tel. 0515-231494

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
E. Seynen, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

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

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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 8/6 t.e.m. wo. 14/6

2x250 gram Blue Band Margarine.......................nu voor 1.18
Blue Band voor op brood, 500 gram..........................69 cent
bakje Maaslander Jong Belegen...................................nu 3.98
Vanille Yoghurt, 1 literpak.....................................nu 99 cent

Bij 2 pakken Koopmans Pannenkoekmix naar keuze

een fles Schenkstroop GRATIS

Hero Cassis, literpak.....................................................nu 0.69
Top Quality Hagelslag, melk of puur............van 1.49  nu 0.99

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 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 8 JUNI
T/M ZATERDAG 10 JUNI

KIPFINGERS + SAUS
500 gram €€ 3.25

KIPSTEAK
verschillende smaken

5 HALEN / 4 BETALEN

BIEFLAPPEN
500 gram €€ 5.-

MAANDAG 12 JUNI
T/M ZATERDAG 17 JUNI

BACON
100 gram €€ 1.80

SCHOUDERHAM
100 gram €€ 1.-

ZONDAG 11 JUNI

SERVIË - NEDERLAND
Open vanaf 13.30 uur

Tijdens de wedstrijden van het
Nederlands elftal, biertje voor 1 euro

Waagsteeg 3 - 8754 ET - Makkum
(0515) 232149

Agenda
vrijdag 9 juni
Makkum -  Café Romano 22.00 uur 
optreden Sneker zanger Jan Joost

zaterdag 10 juni
Makkum - Sportterrein “De Braak” 
60-jarig bestaan VV Makkum

Makkum - Plein 10.00 uur 
KV Makkum Straatkaatspartij 
Dames en Herenklasse

Cornwerd - 11.00 uur 
Dominicus Kuipers Dorpspartij, 
alleen voor (oud) Cornwerders

Witmarsum - 13.00 uur 
“Molke” Leden kaatspartij

zondag 11 juni
Makkum - “Kaatslân de Seize” 11.00 uur
Atelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen

Makkum - Café Bar ‘De Steeg’
tv voetbal Servië-Nederland

Inbraak in garage
Makkum - De politie stelt een onderzoek in
naar een inbraak in een garage bij een woning
aan De Voorn. Tussen vorige week maandag-
middag en dinsdagochtend is men vermoedelijk
via een niet afgesloten deur binnen gekomen. 

Er werden onder andere een damesfiets,
klopboor, accuboor en een zaagmachine
weggenomen. De 28-jarige bewoonster deed
aangifte.
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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 U N I
Kip in Hoi Sien Saus
Ko Lu Kai
Komkommer Salade
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 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

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Gemeenteraad Wûnseradiel wil € 400.000 uittrekken
voor MFC Makkum
Makkum - De Initiatiefgroep Multifunctioneel
Centrum Makkum heeft bij de gemeente
gevraagd om een subsidie van € 400.000.
De gemeenteraad wil deze subsidie verstrekken
onder de volgende voorwaarden. Het MFC
Makkum krijgt uit de Leader gelden € 200.000 en
van het Sociaal Investerings-fonds moet een
zelfde bedrag komen terwijl van de dorpshuizen-
regeling van de provincie nog eens € 150.000
verwacht wordt. De eigen inbreng van Makkum
is dan € 200.000. De totale investeringskosten
zijn € 1.200.000. Een voorwaarde van de
gemeente is dat alle in de begroting genoemde
subsidies ook inderdaad komen. De SIF subsidies
kunnen pas dit najaar aan-gevraagd worden,
omdat de eerste termijn in april verstreken was.
De andere subsidies zijn in behandeling of toegezegd. 

Er moet een uitdrukkelijke scheiding komen tus-
sen het sporthal gebeuren en het MCF.            Er
zal geen gemeentelijk personeel ingezet worden
ten behoeve van het MCF. Voorlopig is een
privatisering van de sporthal niet aan de orde.
De voormalige sportkantine wordt ‘om niet’
verhuurd aan het MFC, hierin kan dan de peuter-
speelzaal. De exploitatie wordt wel in rekening

gebracht. De gemeente zal nimmer participeren
in de exploitatielasten. Er moet inzage geven
worden in de financiële situatie van de stichting
Maggenheim en de (concept) akte van de nieuwe
stichting. Er wordt geen aanvulling verstrekt in
verband met onderhoudsvervanging. Enkele partijen
uit de raad wilden toch eigenlijk wel dat de
sporthal ook onder het beheer van de nieuwe
stichting komt, dit lijkt voorlopig niet mogelijk
omdat een sporthal een openbare functie heeft
voor sport en scholen. De initiatief groep kan
dus verder met haar plannen. De huidige stichting
Maggenheim zal worden opgeheven en diens
vermogen gaat over naar de stichting Nieuw
Maggenheim. Ten aan zien van de exploitatie
kan nog opgemerkt worden dat men de eerste
jaren met een tekort gaat draaien, maar in 2015
wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht.
De tekorten van 2008 tot 2015 worden gedekt
uit eigen vermogen van de stichting. 
Als één van de subsidies uitblijft komt er een
totaal nieuwe situatie die door de initiatiefgroep
zelf opgelost moet worden. Er is dus nog veel
mogelijk en de initiatief groep zal er hard aan
moeten trekken om alle subsidies binnen te krijgen.
Hier staat of valt het hele project mee.

It Fryske Gea doet het goed bij Friese bevolking
Vorig jaar haalde It Fryske Gea, de vereniging voor
natuurbescherming in Fryslân, haar 25.000-ste lid
binnen. Om inzicht te krijgen in de mate van
bekendheid, de waardering en het imago bij de
Friese bevolking is in opdracht van It Fryske
Gea door twee studenten, Linda de Reus en
Ingrid van Bree, van Het Van Hall Instituut te
Leeuwarden een imago-onderzoek uitgevoerd.
De resultaten waren positief: de bekendheid
bleek zeer hoog te zijn, het beeld bij het publiek
kwam overeen met het gewenste imago en de
vereniging ontving van zowel leden als niet-
leden een ruime voldoende. 

De provincie Fryslân telt meer dan 640.000
inwoners. In de afgelopen maanden zijn hiervan
zeshonderd van 18 jaar en ouder telefonisch
geïnterviewd. Uit de verkregen resultaten blijkt
dat de vereniging een grote bekendheid geniet.
Maar liefst 63 procent van de geënquêteerden
noemt zonder enige hulp It Fryske Gea wanneer
er gevraagd wordt naar welke natuurbeschermings-
organisatie ze kennen. Als er gevraagd wordt of
men wel eens van It Fryske Gea gehoord heeft,
antwoordt zelfs 98 procent bevestigend!
Inwoners tussen de 46 en 64 jaar scoren hier
zelfs 100 procent, waarvan het merendeel aan-
geeft de vereniging regelmatig tegen te komen
via de krant en de televisie. De meeste inwoners
blijken ook te weten waar It Fryske Gea voor
staat. De kernactiviteiten natuurbescherming

en natuurbehoud scoren als antwoorden met
respectievelijk 74 en 79 procent het hoogst.
Cultuurbehoud, waar de doelstelling van de ver-
eniging enkele jaren geleden mee is verbreed,
scoort daarentegen laag met 7,5 procent. Wat
betreft de waardering voor de kerntaken, vindt
48 procent dat de vereniging voldoende aan
natuurbehoud doet, tegen 2 procent onvoldoende
en 50 procent geen mening. Zo scoort ook
educatie/voorlichting goed.

Het imago van de organisatie wordt door de
Friese bevolking beschreven als betrouwbaar
(69 procent), deskundig (60 procent) en profes-
sioneel (57 procent). Als er gevraagd wordt naar
het sterkste punt van It Fryske Gea dan wordt
het meest natuurbescherming genoemd, gevolgd
op de tweede plaats door de naam. Uit het
onderzoek blijkt dat 67 procent vindt dat It
Fryske Gea zich altijd of meestal voldoende
inzet voor de natuur. Van de resterende deelnemers
aan het onderzoek geeft 26 procent aan te
weinig te weten van de vereniging om een
oordeel uit te kunnen spreken en antwoordt 7
procent met soms. Als uiteindelijk rapportcijfer
geven de inwoners van Friesland aan It Fryske
Gea een ruime voldoende. Niet-leden geven een
7,2 en de leden waarderen hun vereniging met
een 7,5. De conclusie is dan ook dat de bekend-
heid van It Fryske Gea hoog is en de vereniging
positief gewaardeerd wordt.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

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

Mooie gele bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Uien, peen          
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Mooie rode trostomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Wij hebben ook weer nieuwe oogst 
aardappelen. Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Bea
ut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement 

voor € 29.95 
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch 
te boeken op basis van beschikbaarheid)

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Eerste Open Makkum Dartstoernooi

Makkum - Met een prijzenpot van € 1450.-
was het op hemelvaartsdag 25 mei dan zover,
het eerste Open Makkum Dartstoernooi in de
feesttent van de Sport en Evenementen
Stichting (SES) bij de voetbalvelden. 

Met een deelnemersveld van 77 darters, waarvan
2 dames, was het voor een eerste keer een
mooie opkomst van de 77 darters kwamen er
15 uit Makkum zelf. We begonnen om 13.00
uur met de eerste koppel partijen. Je kon mer-
ken dat veel darters er zin in hadden, want er
werden gelijk al veel 180ers en hoge finishes
gegooid. De koppels werden gespeeld tot aan
de halve finales, die zouden gespeeld worden
als de singles ook zo ver waren.

Om ongeveer 15.30 uur gingen dan ook de
eerste single partijen van start, in de feesttent
die op dat moment al aardig vol was gelopen
met veel supporters en mensen die even een
kijkje kwamen nemen. In de singles gingen de
scores ook alweer lekker, de hoogste finish
stond op een gegeven moment op 161 van
Willem de Vries. Maar in een partij van Jouke
de Haan tegen Jason Koornstra wist Jouke de
Haan 164 uit te gooien. Wat dus de hoogste
finish werd van de dag, hiervoor ontving hij
€ 100.-. Zo moesten in bepaalde rondes ook
de plaatselijke favorieten tegen elkaar.
Waarbij toch ook veel supporters kwamen te
staan. Zo was het dat Wiard Altena weer ver
in het toernooi kwam, maar helaas vlak voor
de finales sneuvelde tegen de latere winnaar.
Om omstreeks 18.30 uur gingen alle halve
finales los. Deze werden allen gespeeld op de
borden van Bert Miedema. De winnaars van
de halve finales mochten daarna op het podium,
van de SES, de finales gaan spelen. 

De finale koppels ging tussen Daniël
Hoogstra/Remco Oudendag en Menzo de
Boer/Richard de Vries. Het werd een éénzijdi-
ge finale die snel werd beslist in het voordeel
van Daniël en Remco. Ze wonnen het met 4-
1. Deze finale werd gecalled door Chris
Iedema.

Zo werd de finale gespeeld door Ludger
Bekkema en Willem de Vries. Callen bij de
finale was Pino Halbertsma. Liudger nam een
2-0 voorsprong. Daarna pakte Willem de 3de
leg. De 4de leg was weer voor Liudger. Toen
pakte Willem de 5de leg onder ander door
weer een 180er te gooien. Maar wist Liudger
de 6de leg te pakken en zo de finale met 4-2
te winnen.

Uitslag single: 
1. Liudger Bekkema (€ 500.-). 
2. Willem de Vries (€ 250.-).
3. Leo Boom jr. (€ 100.-). 
4. Freerk v.d. Werf (€ 100.-).

Koppels: 
1. Daniël Hoogstra/Remco Oudendag (€ 200.-). 
2. Menzo de Boer/Richard de Vries (€ 100.-). 
3. Erik Efde/Rudy van Malsen (€ 50.-).
3. Martin de Jong/Pieter Miedema (€ 50.-).

Hoogste finish: 
Jouke de Haan - 164 (€ 100.-).

Hierbij willen wij de SES bedanken, dat wij de
mogelijkheid kregen om dit te organiseren. En
ook Peter en Sandy bedankt voor de algehele
wedstrijdleiding.



Makkum -Ter gelegenheid van het 20 jarige
bestaan van de Sport en Evenementen Stichting
(S.E.S) heeft het bestuur dit weekend een
extra feestelijk tintje gegeven. Dit door o.a.
het weekend te starten met een Dart-toernooi
op hemelvaartsdag donderdag 25 mei.

Volleybaltoernooi

Ondanks het vochtige weer overdag ging het
volleybaltoernooi vrijdagavond 26 mei om
19.00 uur van start op het veld en met succes.
Onder droge omstandigheden streden 15 ploegen
om de felbegeerde eerste plaats.

Uitslag:
1. Bergsma 1
2. Jeugdsoos Swinx 
3. Us Stek
4. Keet Nico
5. De Kwasten 1
6. Brekker Hoolies 
7. De Kwasten 2
8. De Plakkers
9. Bergsma 2
10. De Sfeermakers
11. De Betûfte Bal
12. De Bloembollen
13. De Saloon
14. De Gras hoppers
15. De Smokers

Na afloop speelde in de feesttent, voor de laatste
keer in hun oude formatie, met veel enthousiasme
onze Makkumer band Onomatapoeia. Bedankt
muzikanten voor het mede mogelijk maken
van deze gezellige avond! Veel succes gewenst
met jullie toekomstige muzikale carrière.

Horeca Veldvoetbaltoernooi

Vorig jaar werd een nieuwe opzet van het Horeca
Veldvoetbaltoernooi, 7 tegen 7, geïntroduceerd.
Ook dit jaar werd voor deze nieuwe succes-
volle speelmanier gekozen. 12 voetbalploegen
gingen zaterdag 26 mei onder ideale weers-
omstandigheden de strijd met elkaar aan. Café
Restaurant De Prins en Caravan Us Stek streden
dit jaar om de derde en vierde plek. Met slecht
1 doelpunt meer won Caravan Us stek deze
wedstrijd en veroverde hiermee de derde plaats.
De finale ging tussen De Voetbalkantine VV
Makkum en Keet Nico 2. Na de penalty’s won
Keet Nico 2.

Uitslag
1. Keet Nico 2
2. De voetbalkantine VV Makkum
3. Caravan Us Stek
4. Café / Restaurant De Prins
5. Pancratius
6. Bar Dancing De Steeg 2
7. Eetcafé Hommerts / Jutrijp
8. Dorpshuis Bynt Wons 
9. Bar Dancing De Steeg 1
10. Jeugdsoos “Swinx” Makkum
11. Bar / Café Beaufort
12. Keet Nico 1

Minst gepasseerde doelman was dit jaar
A. Veslinga van Café / restaurant De Prins. De
prijsuitreiking vond om 17.00 uur plaats in de
feesttent. Tevens werd aan Makkum D1 en D2
een bal uitgereikt. Dit ter ere van hun kampioen-
schap. Gefeliciteerd jongens! Zoals gebruikelijk
werd het spel na de prijsuitreiking, onder het
genot van, nogmaals lichtjes overgespeeld.
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Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

Woensdag 21 juni 2006:

Komediediner van het theatergezelschap Acta.
Terwijl u dineert kunt u genieten van 

een interactieve, muzikale Scheepskomedie 
(The Captain’s Dinner). 

Aanvang: 18.30 - 19.00 uur
Prijs incl. 5-gangendiner: € 47,50 p.p.

(excl.consumpties)

Tijdig reserveren, want vol=vol!

Tel.:0515-231707
Buren 25  Piaam

De winkel wordt verbouwd van 14 juni tot en met 26 juni. Houd hierbij rekening met uw stoomgoed

Wijngaarden Textiel & Mode Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

V E R B O U W I N G S O P R U I M I N G

Alle
zomermantels

20% korting

Damespantalon
met band

20% korting

BH’s
Uitlopende series

€€ 9.95

Sloggi &
Ten Cate

4 halen 3 betalen

Nog een week en dan gaan we met de verbouwing aan de slag

www.makkumerbelboei.nl
Afscheid voorzitter Wiebren van der Weerd  op
20e S.E.S. weekend 



Vervolg 20e S.E.S. weekend 
‘s Avonds speelde de Beugelband in de feesttent.
Als special act was Harry Slinger uitgenodigd.
Fan of geen fan de ca. 450 aanwezigen gingen
compleet uit hun bol. De feesttent deed zijn
naam, ook deze avond, weer eer aan.

Kaatsen

Dit jaar begon het kaatsen een uur eerder. Te
weten zondag 28 mei 11.00 uur. Met 16 partuur
bij de heren en 11 partuur bij de dames was er
een mooie lijst opgemaakt. 

Uitslag dames:
1. Geeske Hibma (koningin), Sietske Jaarsma 

en Rianne Stellingwerff
2. Mirjan Adema, Janet Nota 

en Willy van der Velde
3. Rommy Lutgendorff, Anneke van de Meer 

en Wilma Visser

Uitslag heren:
1. Andre Tijmstra (koning), Sietse Lenters 

en Pieter Hiemstra
2. Harry van der Weerdt, Johan de Witte 

en Frans Kerpel
3. Jan Ruurd Amels, Johannes Lenters 

en Yke Hoekstra
3. Ilja Tassebajof, Theo Nota 

en Jurjen Kooistra

I.v.m. het 20 jarige jubileum van de S.E.S.
genoten s middags om 14.00 uur veel kinderen
van een optreden van twee clowns. In de
pauze werden ze getrakteerd op limonade en
chips. Na afloop kregen de kinderen een zakje
snoep. Het S.E.S.-weekend werd met veel
belangstellende afgesloten onder de muzikale
melodieën van het O.H. Duo. 

Afscheid voorzitter Wiebren

Voorzitter, Wiebren van de Weerd, besloot dit
weekend een hoofdstuk af te sluiten. Na 20
jaar voorzitterschap van het S.E.S.-bestuur
nam hij deze avond afscheid. Al deze jaren
heeft hij met veel plezier, enthousiasme en
passie deelgenomen in het S.E.S.-bestuur. Wij
nemen met pijn in ons hart afscheid van
Wiebren. Toch hopen wij dat wij hem nog
jaren als erelid van de S.E.S. in de feesttent te
mogen ontvangen. 
Wiebren, voorzitter, bedankt voor alles. 

Het S.E.S.-bestuur bedankt hierbij ook, voor
de inwendige mens, de catering Wiebe
Koopstra en Gerrit Bleeker (viswagen).
Verder de Gemeente Wûnseradiel, Sporthal,
EHBO afdeling Makkum, de V.V. Makkum,
kantine beheer, alle vrijwilligers, sporters,
supporters, feestvierders en al die anderen.
Gezamenlijk was ook dit S.E.S.-weekend
weer een succes formule. 

Namens het S.E.S.-bestuur bedankt: 
Wiebren, Christine, Anjo Geert, Kees, Rinze
en Nelleke.
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NIEUW       <>       NIEUW

Nieuw geopend te Makkum 

Het Rommelhoekje

Verkoop van o.a. 
Nieuw, Tweedehands, 

Antiek en Kleding. 
Deze week bij aankoop 
van € 10.00 of meer 

GRATIS een puntzak snoep van 250 gr.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:
Lederen bankstellen, kasten, 
huishoudelijke en keuken apparatuur, eethoeken.
Merk kleding vanaf € 5.00 per stuk. 
Pillendozen € 1.00 per stuk, 
messenset € 2.50, 
zonnebrillen € 1.50 stuk, 
kinderboxen, kinderstoelen, speelgoed etc. 

Dit is maar een kleine greep uit ons assortiment. 
We hebben tevens een vestiging in Medemblik
en een in Wervershoof. Onze website kunt u vinden
op deskuur@quicknet.nl en op de skuur@biasa.nl 

Bij deze bent u van harte welkom. 
We zijn voorlopig  geopend van dinsdag 
tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30.  

Ons adres is: 
Plein 11  8754 ER Makkum  
Tel.nr 06-2223708 /  0515-233038
(nog niet in gebruik)

NIEUW IN DE SPEEL-O-THEEK

Playmobil Voetbalspel
Playmobil Meeneem poppenhuis

V-tech - V.smile spel/leer computer
Wader  Waterbak

Kid K’nex  groene trolley
K’nex  Achtbaan

Winx Club Lounge set met Bloom
Dora’s Avontuur (bord spel)

Wordt je nu lid van de Speel-O-Theek
dan betaal je slechts € 5,00 voor de

rest van het jaar. (2e kind € 2,50)

Het is al weer heel lang geleden
Toen kreeg Wybren plots een idee 
Is naar alle caravans gereden 
En kreeg daar toen iedereen mee - ja mee

Refrein
Wybren o wybren
Wybren we houden van jou van jou
Wybren o wybren
Al worden we helemaal blauw

De Ses was in één keer geboren
De feesten die waren een feit
Hij heeft er zijn hart aan verloren
Maar wij willen Wybren nooit kwijt - nooit kwijt

Artiesten en bands in de tenten
En s'avonds er flink tegenaan 
Het kostte ons wel een paar centen
en niemand is ooit vreemdgegaan - gegaan

Jarenlang was hij de motor
Nee niks was Us Wybren teveel
De Ses wil hij nu gaan verlaten
Er schiet ons een brok in de keel - ja keel

Zijn inzet verdient een reactie 
want Wybren dat is echt een vriend
We starten nu spontaan een actie
Een standbeeld heeft hij wel verdiend - verdiend

Het Wybren lied (tekst: Arie - muziek: gejat van My Bonny)
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Sneker zanger Jan Joost
Vrijdag  9 juni 22.00 uur  

Café Romano te Makkum
Jarenlang bekend als dj/zanger

ArtoGraphArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk 

voor o.a.

Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra

Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
Bedrijfspresentaties
Naamborden/Gevelletters
Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
Industriële toepassingen
Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Goinga familiepartij Gaast/Ferwoude
Gaast - Zondag 28 mei organiseerde K.V. Trye
yn Ien de familie kaatspartij. Deze partij werd
gesponsord door Goinga kantoorvakhandel.
Het weer was goed, met alleen de harde wind
recht achter de perken. Met 14 parturen op de
lijst kon men spreken van een goede opkomst.
Sommige familieleden hadden verborgen talenten,
wat meteen resulteerde in een spannende eerste
omloop. Na 4 omlopen te hebben gekaatst
moest er nog om de finale gespeeld worden
in de winnaars- en de verliezersronde. In
de winnaarsronde ging het tussen de drie
gebroeders Westra, maar het partuur van
Pieter Westra, Marco Burghgraef en Eleonora

Postma waren te sterk voor het paruur van
Erik Westra, Johan Westra en Marianne Dijkstra.
De 3e prijs ging naar Tjitze Bouma, Boukje
Zijlstra en Douwe Andela. Pieter van der Valk,
Lian de Jong en Stijn Boersma werden vierde. 

In de verliezersronde ging het tussen
Lammert Miedema, Jan Hazeberg en Trijntje
Hoekstra, tegen Jelle Attema, Hiske Attema
en Meindert Attema, hier ging het partuur van
Lammert Miedema met de eerste prijs aan de
haal. Na een spannende en gezellige kaats-
middag konden om zes uur de prijzen worden
uitgereikt.

Kaatspartij in Gaast

Gaast - Woensdag 31 mei jl. was er een kaats-
partij voor de jeugdleden van de kaatsvereniging
Trye yn Ien. Opvallend was het aantal ouders
en andere belangstellenden om mee te helpen.
Er waren twee categorieën, welke in poules
hebben gekaatst. Ondanks het koude weer
werd er sportief en zeer spannend gekaatst.

Uitslag oudere jeugd: 
1. Meindert Attema, Margriet Hoekstra 

en Johannes Terluin. 
2. Hielke Oosterhuis, Jochem D. Hoekstra 

en Sanna Stellingwerf.

Jongste groep: 
1. Hielke van der Gaast en Maaike de Groot. 
2. Christiaan Drayer en Annemieke Zonderland.



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 7 juni 2006

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

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Christelijk Gemengd Koor Makkum

Voor ons koor zit het seizoen 2005/2006 er, op een paar repetities na,
weer op. Een seizoen waarin aan zeer verschillende gelegenheden
medewerking  mocht worden verleend, hetgeen door dirigent en
leden als prettig en zinvol werd ervaren. En toch zijn er problemen
ontstaan, omdat door overlijden, verhuizing en gezondheidsklachten
het aantal leden teveel terug loopt. Als u graag zingt, wilt u er dan
eens over nadenken of u in het komende seizoen onze gelederen
wilt komen versterken? Héél erg welkom! Er wordt gerepeteerd in
een van de zalen van kerkelijk centrum “ Het Anker “ op dinsdagavond
van 20.00 - 22.00 uur.

Wilt u meer informatie? Het contactadres is:
mw.A. Horjus- v.d. Veen, Ds.L. Touwenlaan 36, tel: 231233.

KINDEREN WELKOM!
Er is plaats in een van onze locaties
kinderopvang of bij een gastouder

Informeer snel!
www.kinderopvangzwfrl.nl

tel 0517 532084

Vakantiehulp gevraagd
Flink meisje voor het 

zomerseizoen plm. 17 jaar.

Drogisterij Heddema
De Holle Poarte 2
8754 HC Makkum
tel. 0515 - 231048

Museumdorp Allingawier
in klederdracht
Allingawier - Op zondag 11 juni komt
Kostuumgezelschap ‘De Gouden Leeuw’ in
het museumdorp Aldfaers Erf te Allingawier,
van 10.00 - 17.00 uur. Het kostuumgezelschap
is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld
het cultureel erfgoed op het gebied van kleding
en alles wat daar bij hoort, zoals sieraden en
accessoires, op een historische verantwoorde
manier in stand te houden en te presenteren.
Het gezelschap zal de belangstellenden
verrassen met het showen van kleding uit de
18e en 19e eeuw met de daarbij behorende
oorijzerdracht en sieraden. Aanvullende uitleg
zal hierover worden gegeven. Museumdorp
Allingawier is onderdeel van de uniek - in de
wereld - museumroute van 25 kilometer langs
de museadorpen Ferwoude, Exmorra, Piaam
en Allingawier. Op de Allingastate worden
dagelijks rondleidingen gegeven (11.30-13.00
en 15.00 uur).

Informatie: tel. 0515-231631 
www.aldfaerserf.nl en www.allingastate.nl

Sneker zanger Jan Joost
in Café Romano
Makkum - Na het grote succes van Romano’s
eerste vrolijke vrijdagavond is het a.s. vrijdag
de beurt aan zanger Jan Joost om Café
Romano te Makkum op zijn kop te zetten.
Deze uit Sneek afkomstige ras-artiest trad
jarenlang op als dj/zanger in de Witte Kat te
Sneek en brengt vrolijk, meest Nederlandstalige
liedjes. Jan Joost treedt wekelijks op en zorgt
door zijn enthousiasme en goede stem overal voor
gezelligheid!  Aanvang 22.00 uur, geen entree.



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 7 juni 2006

Uitnodiging 60 jarig jubileum
Voetbalvereniging Makkum

Zaterdag 10 juni 2006 viert Voetbalvereniging Makkum haar 60 jarig bestaan 
en zal tevens het pas gerenoveerde hoofdveld officieel worden geopend.

(Oud)Spelers, (oud)bestuur- en kaderleden, sponsors en donatuers die in Makkum e.o. 
woonachtig zijn, nodigen wij hierbij uit om deze dag met ons te vieren (de oud-leden

van onze vereniging die niet meer in Makkum wonen hebben, zover mogelijk, 
een uitnodiging ontvangen). U bent van harte welkom!

PPrrooggrraammmmaa::
9.00 - 112.30 uuur Clinic mm.m.v. SSportclub HHeerenveen

voor dde jjeugdleden vvan dde VVoetbalvereniging MMakkum
12.30 uuur Huldiging ((jeugd)kampioenen
14.00 uuur Ontvangst ggasten
14.30 uuur Officiële oopening ggerenoveerde hhoofdveld 

door bburgemeester PPiersma
15.00 uuur Voetbalwedstrijd MMakkum ttoen - MMakkum nnu
17.30 uuur Einde oofficiële pprogramma

Met dit programma, een hapje en een drankje, een foto-tentoonstelling van 60 jaar Voetbalvereniging
Makkum, muziek, diverse activiteiten en uw komst, hopen wij er een leuke dag van te maken!

Graag tot ziens op 10 juni 2006

Besuur Voetbalvereniging Makkum

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm

Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm / 40 cm / 20 cm

Hoveniersbedrijf  B. Bosma
Tel. 0515 - 231012

Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Flowerpowerfestijn
Oldtimereigenaren
opgelet!
Makkum - Een paar weken geleden heeft u al
het een en ander kunnen lezen over het
Flowerpowerfestijn dat zaterdag 22 juli zal
plaatsvinden in het centrum van Makkum.
Deze dag gaan wij terug in de tijd met
muziek, kleding, kapsels, (oldtimer) auto`s,
brommers en motoren uit die tijd. Vele oldtimer-
eigenaren in Makkum hebben al een persoon-
lijke brief van ons ontvangen, maar er zijn
ongetwijfeld mensen in Makkum en omstreken
die geen brief hebben ontvangen, maar wel
graag met hun oldtimer mee willen doen. 

Daarom hierbij de oproep: Bent, of kent u
oldtimereigenaar(en), en wilt u graag meedoen
met het Flowerpower festijn in Makkum op
zaterdag 22 juli? Neem dan contact op met
Thomas Groeneveld: 
flowerpower@thomasgroeneveld.nl 
of 06 1543 7041

Gift van Stichting tot
Nut voor “Wubbenus
Jacobs” te Arum
Arum - De Christelijke Muziekvereniging
“Wubbenes Jacobs” te Arum heeft van de
Stichting tot Nut een bijdrage van € 5000.-
ontvangen. De Stichting tot Nut is door de
Friesland Bank in de gelegenheid gesteld om
deze vereniging op deze wijze te ondersteunen.

Met deze bijdrage is men zeer ingenomen. Op
dit moment heeft de vereniging 26 leden,
waarvan 10 jeugdleden in de leeftijd van 11 tot
21 jaar. Daarnaast zijn er 18 leden die via
de vereniging les krijgen. Een aantal instru-
menten zijn oud en onzuiver en zijn nodig aan
vervanging toe. Met dit geld kunnen zij
dit binnenkort realiseren. Zo is er reeds een
trombone aangeschaft. 
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WILDE STRAATKAATSPARTIJ
OP HET PLEIN

Kaatsvereniging Makkum laat weten 
dat er aankomend weekend een straatkaatspartij 

zal worden gehouden op het Plein.
Elke kaatser / kaatster kan meedoen, men hoeft geen
lid te zijn van de KV Makkum ! Er wordt gekaatst met

een luchtbal.  Zaterdag 10 juni vindt plaats:
Café Rest. “De Zwaan” Partij 

voor een Dames- en een Heren categorie.
Aanvang: 10.00 uur. De loting is op vrijdag 9 juni om

20.00 uur in “De Zwaan”.
Prijzen: Horloges aangeboden door 

Café - Rest. “ De Zwaan “.
Opgeven voor deze partij is mogelijk 

in de kantine van de KV Makkum of bij secr.
Mieke Tilburgs, Strânwei 17 te Makkum,
tel: 0515-231377.  E-mail: alpha@ayc.nl

Het Plein zal geheel autovrij gemaakt worden, 
zodat het publiek langs het veld  en op  de gezellige

terrasjes volop kan genieten van het kaatsspel. 
Meer informatie is te vinden op: www.kvmakkum.nl

KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT 

PEARKEKEATSEN

Zondag 11 juni a.s. is er de 
Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatspartij

Dit is pearkekeatsen voor leden + verliezersronde. 
De prijzen bestaan uit 

medailles en waardebonnen, 
aangeboden door Keatsatelier Scheepvaart. 

Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 10 juni
in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs, 

Tel: 0515-231377. 
De loting is op zaterdag 10 juni om 20.00 uur.:   

Tot zondag !!

BEDRIJFSKAATSEN
R.T. PROJECTAFBOUW B.V.

PARTIJ 
Zaterdag 17 juni vindt het jaarlijkse 
bedrijfskaatsen plaats op “Keatslân

De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum.
Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden. 
De kaatsers dienen allen werkzaam te zijn 

voor het bedrijf en per partuur dient 1 persoon 
lid van de K.V. Makkum te zijn.
De aanvangstijd is 11.00 uur. 

U kunt zich opgeven bij secr. Mieke Tilburgs
Strânwei 17 , Makkum, Tel: 0515-231377 

E-mail: alpha@ayc.nl  

Nadere informatie treft u aan op 
www.kvmakkum.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Na Massawa zeilen we richting Assab we krijgen
nu te maken met het moeilijkste gedeelte.Van de
Rode zee hier komt de wind meestal uit het zuid
oosten dat betekend dus wind op de neus en komt.
Het smalste gedeelte de straat van Bab el Mandab
waar veel stroom doorheen wordt geperst. Na vertrek
uit Massawa waar we een geweldige week hadden
zeilen we voor de wind tot ‘s avonds 6 uur de wind
draait, de motoren aan de nacht door want het blijft
rustig ‘s morgens horen we op de marifoon van
schepen die 20 mijl verderop varen 25 á 30 knopen
wind uit het zuidoosten we  besluiten met 4 jachten
een anker plek op te zoeken. De volgende ochtend
is de wind gedraaid en zeilen we prachtig verder
we krijgen nog een dikke regenbui onderweg zeer
welkom want door de zandstormen ziet de escape
er niet uit ‘s avonds draait de wind naar z.o. vele
jachten van de groep gaan naar Dudo eiland waar
het erg mooi moet zijn wij tuffen de nacht door
want de afspraak is overmorgen in Assab te zijn
met de groep.  Erg mooie nacht en ik zie groene
bommen op de Escape afkomen dit blijken aan het
gesnuif te horen fluoriserende dolfijnen te zijn ze
spelen midden in de nacht om de boot  prachtig
gezicht. In Assab liggen we met 4 jachten het
begint erg hard te waaien maar het is weekend en
we kunnen pas maandag uitklaren de haven ligt op
lager wal wat niet erg plezierig is. Ondertussen
krijgt de Misral problemen met zijn dynamo en kan
geen stroom meer laden, we helpen de mistral aan
de kade aan leggen wat niet mee valt met golven van
twee meter. Gelukkig is hier een goede werkplaats
en de Mistral krijgt een andere dynamo gratis
wordt hij omgebouwd en geschikt gemaakt voor
zijn motor. Assab was ooit een bloeiende havenstad
er is niets van over de enige schepen die hier nog
komen zijn de dhows die van alles en nog wat ver-
voeren naar Jemen. Soms worden er zelfs levende
geiten vervoerd en in deze open boten moet dat  op
deze ruwe zee geen pretje zijn. Na vijf dagen is de
Mistral weer vaarklaar en kunnen we uitklaren en
vertrekken. We starten de motor en er gebeurd niks
Eeltje ontdekt al gauw dat de motor vol water staat
doordat we hier vijf dagen hebben liggen slingeren
is er door de uitlaat water aangezogen. Eeltje haalt
de verstuivers eraf en na een klus van uren loopt de
motor weer  als een zonnetje we varen 5 mijl verderop
het waait een storm en gaan bij Lahaleb eiland voor
anker en gaan borrelen met de 4 andere jachten.
Het is hier prachtig er wonen hier pelikanen,
flamingo’s , ibissen en een soort struisvogels en
vissertjes die in hutjes van bladeren en schildpad
schilden wonen en vriendelijk zijn en ons vis
geven. Na 2 dagen wordt de wind wat minder we
liggen hier met vijf jachten we horen via de ssb
radio dat de rest van de groep nog bij Dudo ligt en
er niet weg kan vanwege de wind wij vertrekken
‘s nachts. Om 1 uur varen door het Rubertino
Channel en denken dat het mee valt met de wind
maar door het kanaal krijgen we 25 knopen wind
van voren de golven slaan over de escape heen we
laveren tot ‘s morgens 11 uur en gaan dan bij
Dumeira voor anker dit ligt op de grens met
Djibouti. Op de marifoon horen we dat de Joho
water maakt en zijn genua is gescheurd. We bieden
hulp aan maar hij haalt de ankerplek gelukkig.
Achteraf viel het mee een slangetje hevelde water
en het lijkt algauw veel water. Ook horen we dat
een Duits jacht van de groep Assab is binnengesleept
met motor pech en deze maakte ook water en is
ook nog windmolen en zonnepanelen kwijt
geraakt. Ja de Rode zee laat zich van een andere
kant zien grimmig. Verhongeren hoeven we hier
niet want de vissers komen langs met vis in ruil
voor water. De volgende dag wordt ons op de ssb

radio gemeld dat muoi de mer het Zwitserse jacht
waar al zoveel problemen mee waren op een rif is
gelopen en stuurloos is. De leiding waar wij op dit
moment mee op varen besluit hen uit de groep te
zetten het is onverantwoord deze mensen langer op
sleep touw te nemen. Ze zijn te onervaren en er is
hun al eerder gezegd terug te gaan ze moeten maar
proberen een goede bemanning te vinden, erg sneu
maar ze brengen anderen geregeld in gevaar door
de vreemde capriolen die ze maken. Hun problemen
waren drie keer op een rif, vijf keer motor storingen,
drie dagen vermist op zee (gelukkig terug gevonden).
Gebroken giek door klap gijpt, gescheurd grootzeil
door onkunde, zonder diesel, zonder water en zonder
geld gezeten, rubberboot met motor kwijt geraakt
en beroofd al deze problemen werden opgelost
door groepsleden meestal zonder dank je wel.

De nacht erop gaan we weer verder ‘s nachts waait
het toch iets minder dan overdag.We worstelen
uren tegen stroom en wind in en steken dan de
straat van Bab el Mandab over dit is tevens een
scheepvaart route gelukkig kregen we hier de
stroom mee ‘Wel kregen we de schrik van ons
leven hier komt een super snelle boot aan speren ik
zeg tegen Eeltje we zijn de pineut piraten gelukkig
zijn het vissers die water en eten vragen het is
onmogelijk met deze hoge zeeën iets over te gooien.
We laveren de hele dag ‘s nachts uitrusten voor
anker en de volgende nacht weer verder  zo bereiken
we Aden. Hier horen we weer via de ssb wat een
uitkomst zo’n communicatie apparaat  dat er zich
afgelopen nacht een drama heeft afgespeeld het
Franse jacht Iris is midden in de nacht op volle zee
met harde wind in brand gevlogen en Charles en
Moniek konden zich ter nauwer nood redden door
in het reddingsvlot te springen  en gelukkig waren
er groepsleden in de buurt die hun konden redden,
we zijn allemaal van slag. Na een paar dagen horen
we dat Charles en Moniek verder gaan met de
Thalassa  dit is een zuid Afrikaans jacht en de crew
daarvan moet 1 april weer aan het werk in Zuid
Afrika dus een mooie oplossing voor deze mensen.
Aden is een prachtige stad we nemen een agent en
die rijdt ons de hele stad door we kunnen goed
shoppen hier er is van alles te koop in de moderne
supermarkten wel lekker om goed te kunnen
bevoorraden. We ontdekken dat uit eten gaan hier
spot goedkoop is 1.50 pp kun je je te barsten eten
de menu kaart en het bestek moet je maar vergeten
en de tafel wordt gedekt met een krant maar het is
bijzonder lekker. Veel mannen hier zijn verslaafd
aan quat(kat) dit zijn bladeren die ze als een prop
in hun mond steken je ziet dus allemaal mannen
met dikke wangen lopen. We hoorden dat drievierde
van hun loon hier aan op gaat en de rest is voor het
gezin veel armoede dus hier. De vrouwen lopen in
het  zwart helemaal gesluierd en hebben hier niks
te vertellen. Langzaam aan komen er steeds meer
boten binnen druppelen maar er blijft een groep
van 8 boten achter deze durven of willen niet met
de harde wind varen de leiding laat hun weten dat
ze hier toch echt voor de 17e maart moeten zijn
anders komen we in de problemen met de oversteek
naar India want dan krijgen we te maken met de
monsoen. We komen nu in het piraten gebied en is
het verstandig in groepen te varen dus we moeten
wel wachten op de achterblijvers 

Nou dit was weer even een stukje Rode zee ervaring
voor mensen die geïnteresseerd zijn er is www.vas-
codagamarally.nl site.

Hartelijke groeten Eeltje en Marijke a.b. Escape
famkuperus@hotmail.com

We leren de Rode zee kennen (6)
door Eeltje en Marijke Kuperus   (vervolg van vorige week)
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

TOP occasions,de beste garantie !!
Audi A4 Tdi proline,blauwmet,a/c-ecc,cruise contr,audi consert
Parkeer sensoren,lm.velgen,cpv+afst.bed,mistl,124dkm 2002 € 17.900,-
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001 € 17.750,-
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm 2003 € 15.900,-
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 € 14.250,-
Citroen Picasso 1.8-16v LPG-G3,a/c-ecc,r-cd,79dkm   2002 € 13.400,-
Peugeot 307XS 1.6i,5drs,zwart,a/c-ecc,r-cd,lm velgen 2002 € 12.750,-
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp 2002  € 12.800,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst  2002 € 12.900,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003 € 12.250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 10.900,-
Peugeot 206SW,1.4i,5drs,blauwmet,cpv+afst.bed,43dkm  2002  € 10.900,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm   2002 € 10.750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv    2001  € 9.900,-
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm dec-2002 € 9.400,-
Toyota Yaris 1.0-16v,blauwmet,st.bekr,radio,15 dkm   2003 € 8.950,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,cpv+afst.bed,el.rmn,123dkm  2002 € 8.900,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004  € 8.650,-
Skoda Octavia Station Tdi,paarsmet,airco,el.ramen,c.p.v
El.schuif/kanteldak,l.m velgen,trekhaak,dakrail.   1999  € 7.250,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6.900,-
Opel Astra 1.6i,3drs,rood,keurige auto,nwe apk       1993  € 950,- 

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!! 
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

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

Renault Scenic 1.6i
Expression,groenmet
Clim.contr,radio-cd
Lm.velgen,mistlampen
88 dkm   bj 2002

€€ 14.250,-

Skoda octavia combi
Tdi,GLx,paarsmetal.
Airco,lm velgen,el
Ramen,cpv,trekhaak
El.shuifkanteldak
159dkm  bj 1999
€€ 7.250,-

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Ben je tussen de 16 en
30 jaar en lijkt het je
leuk om model te zijn
voor een kappersdemo
of show op het gebied
van knippen en kleuren,

meld je dan aan bij

Kerkstraat 19a
8754 CP Makkum
0515-232989
Bel voor een afspraak

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren

* n.a.v. vragen uit de gemeenteraad van 
Wûnseradiel wethouder Rein Boersma het 
heel normaal vindt dat men een schriftelijke 
overeenkomst maakt met de project 
ontwikkelaar Matser om regelmatig eens te 
praten

* de kosterwoning naast de voormalige 
Gereformeerde kerk gesloopt gaat worden. 
De nieuwbouw op dezelfde rooilijn 
gebouwd gaat worden als de kerk

* de bomen langs de oude Rijksweg 43 waar-
schijnlijk toch tegen de vlakte gaan nabij 
Bolsward, dit wel grondgebied van de 
gemeente Wûnseradiel is

* bedrijfsgebouwen voor sommige mensen 
belangrijker zijn dan toch het steeds schaarser
wordende groen langs de wegen

* over enkele jaren misschien wel schermen 
geplaatst moeten worden zoals in het westen
van het land met grote regelmaat gebeurd 

* DHZ Venema de winkjel/verkoopruimte 
verplaatst heeft van de Markt naar de 
Voorstraat, u hier binnenkort meer over leest

Agenda
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...

Een goede nachtrust is gezond

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Ouderen draaien nog altijd mee in onze
samenleving, U hoort daar ook bij! Of bemoeit
U zich met uw eigen zaken, een uitroep of een
vraag: beide denken wij. We worden steeds
ouder, onze leefomstandigheden zijn verbeterd,
de voeding is gevarieerder, de medische
verzorging is goed,  kortom onze situatie is er
duidelijk op vooruit gegaan. Meer mensen
worden ouder, dat kan problemen geven. Nu
reeds vragen velen zich af of onze samenleving
voor haar ouderen zal kunnen blijven zorgen. 

Het probleem heet vergrijzing. De harde wer-
kelijkheid is nu al dat onze samenleving grenzen
dreigt te stellen aan wat men voor ouderen
over heeft. “Men” zegt dat de zorg voor ouderen
onbetaalbaar wordt, het feit alleen al dat men
dit vindt vormt op zich al een gevaar voor ons
ouderen. Wie beslist hierover? We moeten ons
goed realiseren dat we in een democratie
leven, die democratie is erg gevoelig voor de
stem van belangen- en aktiegroepen. Wie zich
niet sterk genoeg laat horen beslist niet mee.
De ouderenbonden willen de stem van de
ouderen laten horen, hoe meer leden hoe sterker
die stem klinkt. De macht van het getal speelt
een heel belangrijke rol in het politieke
gebeuren. Daarom hebben de ouderenbonden U
nodig. Omgekeerd kunt U ook ons nodig hebben
om Uw stem te laten horen. Kijk vooruit;
misschien vindt U dat een ouderenorganisatie
helemaal niet nodig is, misschien voelt U zich
nog te jong om lid te worden. Bedenk echter,
regeren is vooruit zien, dat geldt voor de
ouderenbonden, maar ook voor U!!!!! 

Wilt U een voorbeeld?  
Nu heeft U nog geen gezinshulp nodig en
kunt U het allemaal alleen af, maar over 5 of
10 jaar kunnen de zaken anders liggen.
Wanneer in de tussentijd de prijs van gezins-

hulp almaar is gestegen, zonder iemands protest,
waar blijft U dan? Daarom is het zo belangrijk
nu reeds de vinger aan de pols te houden om
in de toekomst niet voor verrassingen te
komen staan. Zelf ook aktief zijn!  Als lid
kunt U óók aktief zijn, dat kan binnen de
afdelingen van één van de bonden. We zien de
bonden als een ontmoetingsplaats voor leeftijd-
genoten, wat er op die ontmoetingsplaats
gebeurt en hoe U de organisatie gebruikt ligt
aan uzelf. 

Nog enkele voorbeelden: denkt U na Uw
pensionering aan een nieuwe hobby? Bekijk
samen met andere leden eens wat er aan
mogelijkheden zijn en organiseer eventueel iets.
Vindt U dat U op latere leeftijd aan sport moet
doen? Veel leden doen dit al, o.a. badminton,
zwemmen en gymnastiek, hetgeen ook bij U
georganiseerd kan worden. Stelt U ook belang
in de ontwikkelingen binnen de kerk of in
andere vormen van levensovertuiging?
Gespreksgroepen bieden mogelijkheden om
eens met anderen hierover van gedachten te
wisselen. Vindt U dat de verkeersveiligheid te
wensen overlaat, met name voor de ouderen?
Wat let U, om samen met anderen eens te
bekijken wat er eventueel verbeterd kan worden.

Wilt U eens wat meer weten over b.v.: testament,
codicil, schenkingsrecht of een ander onder-
werp? De afdelingen willen U daar graag over
informeren Mogelijkheden te over, maar
duidelijk mag zijn dat we U graag als lid zien.
Heeft U belangstelling wordt dan, afhankelijk
van Uw overtuiging, lid bij  één van de onder-
staande bonden.

KBO Hr. T.Adema, tel. 0515-232083
ANBO Hr. E.P.v.Popta, tel. 0517-579239
PCOB Hr.S.J.Elzinga, tel. 0517-531805

De drie ouderenbonden in Wûnseradiel
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Zoekertje

Grote voorraad 
BANKIRAI HARDHOUTEN

BLOEMBAKKEN!

Ideaal voor bij het terras of op balkon 
Vanaf  € 12,95 per stuk.

Korfen natuursteen € 95,00 per korf, 
ruime keuze uit diverse soorten 

en kleuren!

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Hamsterkooi met accessoires o.a.
huisjes, eten en drink bakjes + speeltjes € 50.-
tel. 0515-231740

TE KOOP Buitenboordmotor Mercuri 7,5 pk
goed lopend € 250.-, tel. 0515-232725

TE KOOP Spartamet (damesmodel), handstart,
weinig gereden. Vr.pr. € 225.-, 
tel. 06-44759762

GEVRAAGD Ik zoek een tafelstoel, wie heeft
er nog één staan?, tel. 0515-233380

GEVONDEN Wit met roze vest bij de feesttent
27 mei. Af te halen Botterstraat 32, Makkum,
tel. 0515-232612

GEVONDEN Tijdens de Avondvierdaagse
een leesbril. Wie de leesbril verloren heeft,
kan bellen met tel. 0515-232145

GEVONDEN Knuffel info: Wijngaarden,
Textiel en Mode, tel. 0515-231602

GEZOCHT Verzorgend personeel in en rond
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 uur
Vrijdagavond tot 21.00 uur

Zaterdag en Zondag
8.00 - 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

halve
OORRAANNJJEE VVLLAAAAII
geen 5.80 maar slechts

3.49
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Makkum. Info: Zorgkompas, tel. 0517-
431231gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

GEZOCHT Gepensioneerde die af en toe,
tegen vergoeding, op mijn 3 hondjes wil passen,
tel. 0517-579195

TE HUUR (in Makkum) Lange ladder ca. 9
m. lang, wordt gehaald en gebracht € 25.- per
dag + € 25.- borg, tel. 0515-233140

AANGEBODEN Hulp in de huishouding of
oppas, tel. 06-47024245

AANGEBODEN Voor schilderwerk, tuin-
werkzaamheden c.q. huishoudelijke hulp, 
tel. 06-49336809

AANGEBODEN Jongen 16 jaar zoekt werk,
tel. 06-47024245

GRATIS AF TE HALEN 4 Jonge poesjes
gebr. 19 april, tel. 0517-532420 na 18.00 uur

VERMIST Cyperse poes grijs/wit gestreept
met dikke staart ‘Pluisje’ heeft een halsbandje
met kokertje, tel. 232551


