
www.vissermode.nl telefoon: 0515 - 23 10 32
Win 50 Euro waardebonnen zie onze site

iedere dag open, ook op Zondag

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500                    www.makkumerbelboei.nl No. 1188 - 31 mei 2007

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878
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Sinds jaar en dag
een begrip

Stralend 
zomerweer voor de
280 Avondvierdaagse
wandelaars

4 5 9

Tsjakko’s visbakkerij 
weer op zijn plaats

Open huis 
Fysio Witmarsum
Therapie & Training

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sweethearts een winkeltje met lekkernijen

Makkum - Vanaf eind april is Makkum weer
een winkel rijker. In het pand Plein 9 te Makkum
is een winkeltje met lekkernijen gevestigd.
Anja Maatman uit Purmerend heeft lange tijd
een winkel met lekkere dingen gehad in
Medemblik. Het liep niet zoals ze graag wilde
en de huurprijs van het pand ging met grote
sprongen omhoog. Het was niet leuk meer.
Toen Anja en haar man eens in Makkum
waren werden ze attent gemaakt op het pand
Plein 9 en onderweg terug naar huis werd er
uitgebreid over gesproken of het misschien
iets voor Anja zou kunnen zijn. Anja moest er
over nadenken, haar echtgenoot zat al plannen
te maken over de inrichting. De stap werd
genomen en iedere dag komt, uitgezonderd
maandag, Anja over de Dijk naar Makkum. Ze
verkoopt verschillende o.a. vele soorten bonbons,
slagroomtruffels, ouderwetse rumbonen, pinda-
schuitjes en heel veel Oudhollandse snoepsoorten.
Voor het uitdelen bij een verjaardag of feestje

staan voorbeelden van uitdeeltaarten in de
winkel. Deze worden op bestelling gemaakt
zoals de klant ze wil hebben. Er kan snoep
ingeblikt worden, leuke cadeauverpakkingen,
zoals een glazen vaas of schaal maken een
cadeautje helemaal compleet. Voor de avond-
vierdaagse had Anja o.a. leuke boeketjes van
snoep of een bloem van schuim. Voor de stoe-
re jongens en meiden, die de avond vierdaag-
se meeliepen waren er ook enorm grote
medailles. Er zijn zoveel leuke lekkere dingen
dat het onmogelijk is alles op te noemen. 

Sweethearts is geopend van dinsdag tot en met
donderdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van
9.30-21.00 uur zaterdag van 9.30-17.00 uur en
zondag tot 1 oktober van 12.00-16.00 uur. 

Sweethearts is te vinden in de hoek op het
Plein en wel op nummer 9. Het valt wel op
want er staat heel veel lekkers en leuks buiten.

* Anja Maatman bij haar Belgische praline (bonbons)

GEZOCHT
Bezorg(st)er voor

de Makkumer Belboei in Witmarsum
Voor informatie: 06 53 78 40 57



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 31 mei 2007

Info Familieberichten Agenda
vrijdag 1 juni 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.30-
16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

Makkum - Voetbalveld ”de Braak” 
SES Volleybaltoernooi 19.00 uur, bij slecht weer 
in de Spothal. Om 21.00 uur de band Synergy

zaterdag 2 juni
Makkum - Voetbalveld ‘De Braak”
SES Horeca veldvoetbaltoernooi 11.00 uur. In de loop
van de middag stemmingsmuziek en om 22.00 uur de
Top 100 Band ”Stairway”

Makkum - Holle Poarte in de Piramide 20.00 uur bingo

Cornwerd - Federatie Jeugdwedstrijd Pupillen 10.00 uur

zondag 3 juni
Makkum - Voetbalveld ”de Braak” 
SES Kaatstoernooi 11.00 uur. Voor de kinderen zal om
14.00 uur een clown optreden. Afsluiter om 17.00 uur
met de band Shack

dinsdag 5 juni
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur Vertel
en voorleesmiddag. Entree € 2.- incl. 2 consumpties

Exposities
Makkum - Zondag 3 juni open atelier en expositie
van olieverf schilderijen, landschappen, portretten,
zee- en dorpsgezichten. Open van 13.00-17.00 uur.
Maaike Poog, Turfmarkt 75, tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten, tot 28 juni werken
van Michiel Galama, kunstschilder

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend t/m 31
oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin van het land-
goed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken van metaal. In
landgoed, permanente schilderijen tentoonstelling van
diverse kunstenaars

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek,
kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas
Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels

Piaam - Restaurant Nynke Pleats van 3 juni t/m 1 juli,
openingtijden zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur
expositie ”naar het leven getekend” 

Pingjum - Open Atelier en expositie sieraden en
objecten, zondag 3 juni  Edelsmederij Elske, Grote
Buren 36, Pingjum. Open vanaf 13 - 17 uur of op
afspraak tel. 0517-579602 of www.edelsmederij-elkse.nl

Pingjum - Zondag 3 juni 11.00 uur Openingsmanifestatie
expositie afsluitdijk met filminstallatie. Riegeweg 5,
Pingjum. Geopend van 13.00 tot 17.00 uur
Filminstallatie in de oude school. De dijk, een landmerk
volgens de laatste waarnemingen. Lokaal werk, Ernst
Bernson en Yvonne Willems, Grote Buren 47, Pingjum

Wons - zaterdag en zondag 2/3 juni Expo Atelier Pur
Sang. Open zondagen: 16/17 en 30 juni; 1, 14/15,
28/29 juli en 25/26 aug. Open van 13.00-18.00 uur.
Voor vragen en info: Antje van der Werf, Weersterweg
15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521 of 
www.antjevanderwerfpursang.nl

Diep getroffen zijn wij door het plotseling
overlijden van onze broeder

Jentje Hoeksema
Eigenlijk kunnen we hem nog niet missen.

Wij wensen Zus en de kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe.

Doopsgezinde Gemeente Makkum

Jentje Hoeksema is niet meer
Een bijzondere man met karakter
Een groot gemis voor Makkum

Wij wensen de familie, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe

Fam. H. Attema
Fam. W. Berends

Tige fetrietelik binne wij no

Jentsje Hoeksema
de heit fan us toanielfreonen Durkje en
Sybrand ferstoan is

Wij winskje zus en de bern in protte sterkte
ta.

Bestjoer en spilers Doarpskrite Makkum

is afwezig van
ma. 4 juni t/m vr. 8 juni
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

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

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

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Kerkdiensten
zondag 3 juni 

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen en jeugdkerk          

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger  

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
Provinciale Gemeentedag Ameland

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. H. Meulendijk, m.m.v. Zanggroep ”Forte”
orgel dhr. J. Adema            

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk  U. wiersma, De Koarte Baan 13,
Wommels. tel. 0515-332418

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

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 31/5 t.e.m. wo. 6/6

Campina Dubbel Vla-Flip, 1 liter......................................1.39
Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.49
Ontbijtspek, pakje.......................................5 zegels extra
Top Groenten Conserven, 370 ml...............3 potjes voor 1.49
Nectarines, kilo.............................................................nu 2.49
IJsberg Sla....................................................per krop 99 cent

zakje Schuttelaar Pepermuntballen 
of Grote Peer Snoepjes

200 gram......nu 79 cent

pakje Blue Band, 250 gram...................................2 voor 1.40

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 31 MEI
T/M ZATERDAG 2 JUNI

FILETLAPJES
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

GEBRADEN VARKENSHAAS
IN OOSTERSE KERRIESAUS

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 31 MEI
T/M WOENSDAG 6 JUNI

ASPERGE GEBRAAD
100 gram €€ 1.65

ITALIAANSE
GEBRADEN GEHAKT

100 gram €€ 1.10

RUSSISCH EI-SALADE
100 gram €€ 0.60

Getuigen oproep
Makkum - Op vrijdag 18 mei 2007 tussen
20:30 uur en 21:00 uur fietste een manspersoon
op het fietspad komende van het recreatiegebied
de Holle Poarte gaande in de richting van
Makkum. Bij het aldaar gelegen bruggetje raakte
hij in gesprek met een bekende die daarna door
fietste. Op dat moment stopten er vier jongens
die op de fiets waren en vanuit de richting van
het dorp kwamen. Zij stapten af en liepen op
de manspersoon toe. Zonder enige aanleiding
kreeg de manspersoon van een van de vier jongens
een vuistslag in zijn gezicht. Hierdoor raakte
het slachtoffer korte tijd buiten bewustzijn.
Toen het slachtoffer bijkwam zag hij dat de
vier jongens verder fietsten in de richting van
de Holle Poarte. Slachtoffer heeft zich onder
doktersbehandeling moeten stellen voor hechting
boven de oogkas.

> Wie heeft rond voornoemde tijdstippen
vier jongens zien fietsen?

> Zijn er getuigen die het voorval hebben 
zien gebeuren?

> Zijn er getuigen die informatie omtrent 
deze mishandeling kunnen geven?

Informatie graag door geven via het telefoon-
nummer  0900-8844 of  E mail:
jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 2 juni wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig goed gebundeld of in een doos aan de
weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen,
de ophaalcontainers staan vrijdag al in de
Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex
en kaatsveld.

Fertel & Foarlês Festival
Makkum - In verband met het Fertel & Foarlês
Festival, wat gehouden wordt van 1 t/m 15 juni,
wordt er in Zorgcentrum Avondrust in samen-
werking met de bibliotheek van Makkum een
vertel en voorleesmiddag georganiseerd.
Deze middag zal er worden voorgelezen door
Mw. A. Kieft. U bent op 05 juni om 14.30 uur
van harte welkom in het restaurant van
Zorgcentrum Avondrust. Entree: € 2.-, inclusief
twee consumpties.

www.makkumerbelboei.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 U N I

Babi Pangang
Gefileerde Kip
met Ketjapsaus
2 st. Saté Ajam
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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  . . . . . .€ 4,50

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

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

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Volop barbecuevlees

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Stralend zomerweer voor de 280 Avondvierdaagse wandelaars

* De avondvierdaagse langs de haven.

Makkum - Ook dit jaar weer vier mooie uitgezette
routes voor de wandelaars van de Avondvierdaagse.
De keus was tussen vijf of tien kilometer wandelen,
vooral de deelnemers aan de tien kilometer waren
enthousiast over de nieuwe route die liep langs de
boerderijen van de gebroeders Politiek (locatie
Engwier). Helaas hielden veel wandelaars de route
van 10 kilometer voor gezien en liepen de 5 kilometer.
Volgende jaar wil de organisatie de 10 kilometer route
weer nieuw leven inblazen, door o.m. een leeftijdsgrens
in te bouwen. In totaal waren er 280 wandelaars van
jong tot oud, hieronder waren tachtig die er voor
kozen om één avond te lopen. De ‘veteraan’ onder
de wandelaars was Jelle de Hoop hij liep de tocht
voor de dertigste maal. Hij kreeg dan ook de

medaille met nummer 30 erop. De commissie onder
voorzitterschap van Jelle de Vries wil iedereen
bedanken die mee hebben geholpen om dit wandel-
festijn te doen slagen. Met name het bestuur van de
gymnastiek- vereniging DES, die alle avonden er
voor hebben gezorgd dat alles  vlot en veilig verliep.
Tevens bedankt men de oudercommissie van de
basisscholen voor de medewerking aan de jaarlijkse
Avondvierdaagse. Donderdagavond was de intocht
voorafgegaan door de plaatselijke harmonie Halleluja.
Op de route stonden vele ouders, broers en zussen
en pakes en beppes, het gezelschap op te wachten
met een attentie. Aangekomen bij de sporthal werden
de medailles uitgereikt.

Makkum - Op 28 mei 2007 was het 75 jaar geleden
dat de Afsluitdijk werd gedicht. De Zoute Zee werd
het Zoete Meer. Ter gelegenheid van dit jubileum is
van fotograaf Bert Verhoeff een fotoboek verschenen,
geïnspireerd op het boek ”Langs de Zuiderzee” van
Jac. P. Thijsse, de oprichter van Natuurmonumenten
en schrijver van de beroemde Verkadealbums.
Volkskrantjournalist Rolf Bos schrijft de begeleidende
teksten.

Bert Verhoeff heeft bijna een eeuw later dezelfde
weg rond het IJsselmeer gefietst en bewandeld als
Thijsse voor diens boek uit 1914. Ook voer de foto-
graaf mee met een van de laatste vissersboten, de
vele plezierjachten, fotografeerde hij het skûtsjesilen
en de wind- en kitesurfers, bezocht hij de oude
Zuiderzeestadjes, de nieuwe polders en de vele dijken
en strandjes rond het meer. Hij maakte luchtfoto’s
en fotografeerde de skyline van elk stadje. Tijdens
deze persoonlijke zoektocht op en rond Het Meer
ging Verhoeff op zoek naar de veranderingen die
het IJsselmeergebied heeft ondergaan sinds Jac. P.
Thijsse dit gebied beschreef. Toen duizenden vissers-
boten tegen nu nog vijftig en een gigantische toename
van de pleziervaart. Het Hollandse Licht, met steeds
wisselende wolkenvelden dat volgens sommigen
door de inpoldering veranderd is, werd steeds op

dezelfde plek tussen Hoorn en Edam gefotografeerd.
Journalist Rolf Bos, verantwoordelijk voor de
begeleidende teksten, zocht mensen op die een
eigen verhaal over het Meer te vertellen hebben.
De man die nog meegewerkt heeft aan de
Afsluitdijk. De visser. De eigenaar van een botter.
De boer. De kapitein van een reddingsboot. 

Fotografie en teksten zijn twee persoonlijke verhalen,
met als hoofdthema  De Verandering.  Het boek ligt
sinds eind april op A4-formaat met harde kaft in de
boekwinkels. De winkelprijs bedraagt € 29,50.
Tot en met 27 mei is een selectie van de
IJsselmeerfoto’s te zien in Waterland Photogallery in
Broek in Waterland, www.waterlandphotogallery.com. 

Bert Verhoeff heeft als fotojournalist voor vele dag-
en weekbladen gewerkt en was vijftien jaar lang
fotograaf van de Volkskrant. Hij won de Zilveren
Camera en werd gekozen tot Fotojournalist van het
Jaar. Daarnaast had hij solotentoonstellingen o.a.
in het Rijksmuseum, de Nieuwe Kerk, de Tweede
Kamer, Fotofestival Naarden, het Edams Museum,
het Persmuseum en bij ABN-AMRO. 

Zie voor meer informatie www.ijsselmeerboek.nl
ISBN-nummer 9077386041

Fotoboek van Bert Verhoeff
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie zachte krop sla
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Hollandse komkommers
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere zoete druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

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

Fruitmix van
Elstar en Conferance

appels en peren
1 kilo voor maar € 1.00
3 kilo voor maar € 2.50

10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

B. BOSMA
biedt te huur aan:

Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.

Tuinfrees 80 cm breed

Hogedruk reiniger 160 Bar

Trilplaat

Steenknipper

Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Tsjakko’s visbakkerij weer op zijn plaats

Makkum - Even leek het erop dat we geen vis
meer konden kopen op de haven. De viskraam
van Tsjakko ging met één van de stormen nog
net niet de haven in, maar was wel compleet
total loss. Een vissershaven zonder vis is geen
haven en dus besloot Tsjakko om nog voor het
recreatie seizoen startte een andere kraam op
de haven te plaatsen. Hij staat er weer en er is
het één en ander veranderd. De kraam staat op
dezelfde plaats, maar heeft het terras nu aan

de andere kant. De gasten kunnen bij een meest
zuidwestelijke wind heerlijk in het zonnetje
uit de wind genieten van een haring, een gebakken
visje of een lekker broodje vis. Deze kraam
die hij nu heeft is een verrijdbare. De afmetingen
zijn ongeveer gelijk en de drankjes en hapjes
zijn van dinsdag tot en met zondag te koop
op de haven bij Tjsakko of zijn hulpje. De
openingstijden zijn van 11.00 uur tot ongeveer
18.30 uur. 

Makkum - De sport en evenementenstichting
organiseert ook dit jaar weer een weekend met
sport, spel, muziek, maar vooral gezelligheid.
We beginnen op vrijdag 1 juni om 19.00 met
het volleybaltoernooi. Er zullen weer 15 ploegen
deelnemen aan het toernooi. Bij goed weer
spelen we op het voetbalveld en als het nodig
is wijken we uit naar de sporthal. Daarna zal
om 21.00 de band Synergy optreden. De band
bestaat uit jonge Makkumers die goede
muziek spelen en een geweldige sfeer kunnen
maken. De entree is gratis!!!

Zaterdag 2 juni gaan we om 11.00 van start met
het 20 ste horeca veldvoetbaltoernooi. Er zullen
maar liefst 15 sportieve ploegen aan deelnemen
waaronder veel voetballers uit Makkum en
omstreken maar zelfs ook uit Haarlem. Toppers
van scheidsrechters zullen de wedstrijden
weer in goede banen leiden. In de loop van de
middag zal er weer gezellige stemmingsmuziek
in de tent spelen. Ze spelen nieuwe hits maar
ook de toppers van toen...

Om 22.00 zal de TOP 100 Band ”Stairway”
optreden. Als je voor 22.30 in de tent bent
krijg je van ons 2 gratis consumpties!!

Zondag 3 juni gaan we om 11.00 van start met
het kaatstoernooi. Iedereen vanaf 14 jaar kan
aan dit toernooi deelnemen. Het is een toernooi
voor jong en oud maar ook zeker beginners.
De inleg is € 3,- en er zijn weer mooie prijzen
te winnen. Je kunt je opgeven bij Geert Wijma
(0515-231520) of tot zaterdag 18.00 in de feest-
tent. Voor de kinderen zal om 14.00 een clown
voor optreden. Dit is een clown die u nog
nooit eerder gezien heeft en hij neemt ook een
maatje mee om de kinderen te vermaken. In
de pauze is er gratis drinken en wat lekkers.
De afsluiter begint om 17.00 en is de band
Love Shack. Love Shack is opgericht in 2002.
De leden spelen ook in diverse andere bands,
van eigen werk tot rock ´n roll. Wat meteen het
brede repertoire verklaart, van ”Rock around
the clock” via ”Paradise by the dashboardlight”
naar de laatste zomerhit. 

We hopen er ook dit jaar weer een geweldig
weekend van te maken en zien jullie graag op
de sportvelden of in de feesttent bij voetbalveld
”de Braak”

Het SES bestuur, Geert, Anjo, Nelleke, 
Cees, Sibo, Christine en Rinze.

SES spektakel 2007
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SPECIAAL MMENU VVAN DDE MMAAND MMEI EEN JJUNI

BROOD MET OLIJVENTAPENADE EN ARTISJOK - STRACOTTO CON PENNE 
(SUCADELAPJES MET PASTA EN EEN BIJBEHORENDE SALADE) - TIRAMISU

PRIJS € 20,-   

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

GEZOCHT
Bezorg(st)er voor

de Makkumer Belboei in Witmarsum
Voor informatie: 06 53 78 40 57

Concours Hippique
Pingjum
Pingjum - De afgelopen jaren hebben wij de
bekende Halsbândei niet meer kunnen realiseren.
Dit was hoofdzakelijk een financiële kwestie.
Uit diverse hoeken horen wij toch steeds meer,
dat het zo jammer is, dat de al om bekende
“Tuigdag” niet meer gehouden wordt. Dit jaar
willen wij op zaterdag 9 juni 2007 vanaf 12.00 uur
proberen dit hippische feest te organiseren. Dit
zal een middag worden voor het Friese Paard,
Tuigpaarden en Hackney’s. Tevens zal ’s avonds
vanaf 19.30 uur het gezellige ringrijden op de
Grote Buren voor de verschillende aanspanningen
plaatsvinden; dit feestgebeuren wordt weer
opgeluisterd door het Pingjumer muziekkorps
“Harmonie”. De prijsuitreiking zal na afloop
plaatsvinden in de feesttent met “muziek”.

Indien u zich wilt opgeven voor het ringrijden of
nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen
met de heer P. Altena, te bereiken op telefoon-
nummer 0517-579 407. Graag zien wij u als
deelnemer of toeschouwer op 9 juni a.s.

Namens de ringrijderijcommissie Pingjum,
Rein Brandsma. Tel: 0517-579 599.
Een dag om niet te missen…………….

Verraderlijke
Tjerkgaaster
Lukt het de Spanjaarden om de kleinste stad van
Friesland binnen te dringen? Sloten wacht vol
spanning af. Nog maar een paar nachtjes slapen
en de gebeurtenissen van het jaar 1588 worden
nagespeeld. Het verraad van een Tjerkgaaster en
de samenzwering met de vijand zorgden destijds
ervoor dat Sloten in rep en roer was. Eens in de
drie jaar organiseert Stichting Historisch Sloten
het Historisch Kijkfeest. Aankomende zaterdag
2 juni is het dan weer zover; Sloten wordt
wederom omgetoverd tot het decor van vier eeuwen
geleden compleet met onder andere een vuurspuwer
en een valkenier. De vrijwillige bouwploeg is
ondertussen al sinds begin mei druk bezig met
de kleinste stad van Friesland om te toveren tot
de stad van het jaar 1588. Een cultuurhistorisch
evenement met een gevarieerd programma voor
zowel jong als oud dat ook dit jaar weer een
groots spektakel beloofd te worden. Voor de
derde maal maakt Sloten zich klaar voor de aanval
van de Spanjaarden. Deze feestelijke dag wordt
’s avonds muzikaal afgesloten met een waar
Grachtconcert boven het Diep. Vanaf 19.00 uur
kan een ieder hiervan genieten onder het genot van
een drankje bij één van de horecagelegenheden.
Het gehele programma en meer informatie is te
vinden op www.historischsloten.nl. De stadswachters
staan u vanaf 11.00 uur bij de stadspoorten van
Sloten op te wachten waar u na het betalen van
het tolgeld van harte welkom bent bij het
Historisch Kijkfeest.

Graag allen tot ziens zaterdag 2 juni in Sloten! 
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Voetbalvereniging 
Makkum

is op zoek naar spelers voor

Makkum 4
Het wordt een recreatief team

(ingedeeld in 6e klasse 
gemiddelde leeftijd 30-40 jaar) 

Alleen wedstrijden - geen trainingen.
Opgave uiterlijk tot 25 juli

Inlichtingen bij: Yvonne Grobbink
Telefoon: 0515-230522 

Tevens is de vereniging op zoek 
naar spelers voor het

Meidenteam
Leeftijd: 11/12 tot 16 jaar,

Inlichtingen bij: Erna 
Telefoon: 0515-231014

Top 100 coverband

Synergie 
vrijdagavond iin ffeesttent MMakkum!

Vrijdagavond 1 juni a.s zal de top 100
coverband Synergie uit Makkum furore
gaan maken tijdens het jaarlijkse feest
S.E.S. Zij zullen nummers ten gehore 

brengen van  o.a Van Halen, Billy Ocean,
Fleetwood Mac, Toto, U2, The Monkees,
Bon Jovi, The police en nog veel meer. 

Go wild!! Doe je haar los, trek de 
dansschoenen aan en vergeet natuurlijk 
je feestmuts niet!! We zien jullie graag

vrijdagavond 1 juni in de feesttent 
bij het voetbalveld!!

 

Ons jeugdhonk "de Raat"
is op zoek naar een bezige bij….

Die het leuk vindt om zich in te zetten
voor de jeugd van Arum.

Hij of zij is;
Enthousiast en creatief in de omgang

met jongeren van 12 t/m 23jaar
In het bezit van het diploma Sociale Hygiëne

of bereid dit diploma te behalen.

Deze functie is op vrijwillige basis 
en bestaat uit de volgende taken;

Beheer gebouw/sleutel
Beheer inkoop voorraad

Actief deelnemen aan bestuursvergaderingen
Samenwerking met andere vrijwilligers

Hebben we je interesse kunnen wekken, 
neem dan contact op via mail met;

Dhr. A. Zwager, Voorzitter bestuur Raat; 
a.zwager@planet.nl

Dhr. J. Hibma, Afgevaardigde Dorpsbelang; 
baarderbuorren@hetnet.nl www.nieuwbouwinmakkum.nl

Brân....... nee een oefening

Cornwerd - Als de  brandweer uitrukt is er
meestal iets aan de hand, maar dit gaat ook
niet altijd op. Zoals de foto toont staat de
brandweer van Makkum hier bij de honderd

jarige Cornwerder poldermolen in de landerijen
onder Cornwerd. Rook en vuur waren echter
niet waar te nemen, gelukkig maar want het
ging ook om een oefening!

Magneetclub van Nederland start in Makkum

* Zeven vijftigjarige Magneet bromfietsen even in Makkum.

Makkum - U kent ze vast wel de Solexclub,
mannen/vrouwen in leren jassen die op een
Solex tussen de groene weiden door tuffen.
Maar zaterdag was het de ”Magneetclub van
Nederland” die zich ‘s morgens om half elf
verzamelden op het Plein in Makkum. Voor
een toertocht van tachtig á negentig kilometer
door het noordelijk deel door de provincie
Friesland. Zes jaar geleden is deze groep gestart

met een oproep op de website. Een keer per
jaar maakt men een toertocht. De Magneetclub
bestaat uit bromfietsen met het motortje Sachs.
Eén van de deelnemers afgelopen zaterdag
was mevrouw Hoogers uit Wons, in totaal ver-
trokken zeven personen in noordelijke richting,
één van de deelnemers had zijn dochtertje als
passagier achter op de gemotoriseerde twee-
wieler zitten. 
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Bent u als lid van de O.V.M. of als geen lid en of adverteerder
ook geïnteresseerd om op deze plattegrond, welke ook als
flyer folder zal worden gemaakt, een vermelding van uw bedrijf
of organisatie te vermelden??

Neem dan contact op met onze acquisiteur voor meer
informatie 0515 - 23 14 01 of , Mobiel 06 -  53 54 22 43.
mailen mag ook E-mail; adema.horeca@wordonline.nl

Wanneer u als bedrijf meedoet op deze folder - flyer
zult u plm. 60 van deze exemplaren ontvangen.

Don de Jong

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 15.00 tot 18.00

zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00

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

Op weg naar
een zonnige toekomst 
FRYSEPS
Ruim een half jaar geleden is FRYSEPS
(FRYsian Solar Energy Products and Services)
gestart als samenwerkingsverband van bedrijven,
onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties,
voor de ontwikkeling van photovoltasche (PV)
zonnecel producten en diensten. In dit samen-
werkingsverband werken Friese ondernemers,
kennisinstellingen, marktpartijen, de provincie
en gemeenten aan een gezamenlijk langtermijn
programma (ca. 15 projecten) dat ervoor moet
zorgen dat Friesland in Nederland en Noord
West Europa koploper wordt op het gebied van
innovatieve PV-zonnecel toepassingen. FRYSEPS
wordt gefaciliteerd vanuit het Cartesius Instituut,
het Kenniscentrum voor Duurzame Innovaties
van de Nederlandse Technische Universiteiten
(TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente) 

Op 25 mei jl. organiseerde FRYSEPS een bijeen-
komst met lezingen en een workshopgedeelte.
De bijeenkomst is door zo'n 50 personen van
marktpartijen uit Friesland en daarbuiten, overheden
en onderzoeksinstellingen bezocht. Gastspreker
professor Schoonman van de faculteit Technische
Natuurwetenschappen van de Technische
Universiteit Delft, gaf een lezing over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen
en energieopslag met batterijen en waterstof.
Directeur Klaas Hoekstra van The Sun Factory
presenteerde zijn bedrijf en lichtte toe hoe de
samenwerking in FRYSEPS zijn bedrijf de
ruimte geeft om de haalbaarheid van projecten
te onderzoeken en project- en productideeën
verder uit te werken. Doel van de middag was,
enerzijds informatie verschaffen, maar belang-
rijker nog, het samenwerkingsverband uit te breiden.
Na een korte introductie van de projecten door
de voorzitter, professor Brezet, werd de deelnemers
gevraagd met hun ideeën voor samenwerking in
de bestaande of nieuwe projecten te komen. 
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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 084-2203718

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

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Open huis Fysio Witmarsum Therapie & Training

Witmarsum - De praktijk voor fysiotherapie
van Theo de Groot in Witmarsum is sinds
enkele weken geleden gevestigd in een nieuwe
praktijk op de van Aylvaweg. Theo de Groot
is fysiotherapeut en werkte verschillende jaren
in Bloemkamp in Bolsward. Eind 1993 begon
hij in zijn woonplaats in de avonduren een
fysio praktijk op te bouwen, in de voormalige
bewaarschool. Sinds kort beschikt Theo de Groot
over een riant praktijk gebouw, in dit pand was
voorheen een architectenbureau gehuisvest.
De Groot werkt nu volledig in de eigen praktijk
zijn vrouw werkt hierin mee o.a. en doet
administratie neemt de telefoon aan, etc. Tinet
Tigchelaar uit Makkum werkt ook als therapeut
in de praktijk van de Groot. Het zijn niet alleen
patiënten uit Witmarsum die de fysiopraktijk
bezoeken, maar uit de wijde omgeving van
Witmarsum. Fysiotherapeut Theo de Groot prijst
zich gelukkig dat er ook een fysio praktijk in
het dorp is, je moet niet overal voor op de stad
zijn aangewezen zegt de Groot.

Fysio Witmarsum is een allround  fysiotherapie-
praktijk waar men met de meest uiteenlopende
fysiotherapeutische vragen terechtkunt. Tevens
werkt men samen met vele andere partners in

het zorgnetwerk van de regio, zowel met
gespecialiseerde fysiotherapie praktijken als met
andere disciplines. Sinds vorig jaar januari kan
de patiënt rechtstreeks bij een fysiotherapeut
terecht. De fysiotherapeut doet de screening
en sluit schriftelijk kort met de huisarts. 

Medisch training:
Dit is het volgen van trainingsprogramma’s
op medische indicatie. De medische training
richt zich naast kracht- en conditietraining op
lenigheid en ontspanning. De oefenruimte
beschikt over moderne apparaten met kleed-
kamers en douche gelegenheid.

Trainingscentrum:  
U kunt op eigen kosten ook gebruik maken van
het trainingscentrum zonder directe medische
aanleiding. Bijvoorbeeld omdat u uw conditie,
kracht of fitheid wilt verbeteren. Ook hierbij
wordt er evenals bij de medische training, na een
intake door de fysiotherapeut een individueel
voor u opgesteld. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.fysiowitmarsum.nl
of tel. 0517-531901.



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 31 mei 2007

www.nieuwbouwinmakkum.nl

VW Passat Variant Tdi’sportline’,zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003 € 16.750,- 
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm 2004 € 15.750,-
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14.450,-
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm 2001 € 13.650,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13.850,-
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen 2003 € 13.750,-
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 € 12.950,-
Peugeot 307SW Hdi’navtech’a/c-ecc,nav,r-cd,cruise, 10-2004 € 12.900,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003 € 11.950,-  
Ford Fiesta TDCi’futura’ 5drs,airco,lm.velgen,89dkm 2005 € 11.900,-
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm 2003 € 9.250,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002 € 7.900,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm 2002 € 6.950,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh, 10-2000 € 5.950,-
Citroen Xsara Break 1.6i,airco,r-cd,trekh,mistl,apk 2000 € 4.400,-

U kunt nu bij de nacht automaat tanken 
met alle soorten betaal pasjes!!

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
Opel Zafira 2.0Dti
Elegance,zilvermet
Airco-ecc,lm.velgen
Cruisecontr,mistl
Radio-cd,7 pers
151 dkm  bj2003    
€ 13.750,-

Citroen Xsara 1.6i
Break.zilvermetallic
Airco,trekhaak,mistl
Cpv+afst.bed,el.rmn
Mooie nette station
165 dkm  bj 2000
€ 4.400,-

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 

16e Friesen-droapen fan 
1 oant 3 juny op Helgolân
in foech hûndert Friezen én Fryske artysten
nei Helgolân

Ljouwert - It earstfolgjende tradisjonele Friesentreffen
op Helgolân, mei in edukatyf en ferdivedearjend
programma, is fan 1 oant 3 juny oankommend. De
organisaasje fan dizze earderneamde Friesen-
Sternfahrt is yn hannen fan de Ynterfryske Rie yn
gearwurking mei de Fryske Rieden fan Noard-,
East- en ‘ús’ Westerlauwersk Fryslân. 

It programma op it reade Noardsee-eilân biedt in
ferskaat oan programma-ûnderdielen. Njonken
optredens fan artysten út de trije Fryslannen, is der
by goed waar ek in wedstriid tusken Fryske foarmen
fan sport en spul. Der binne optredens fan kleder-
dracht- en sjonggroepen likegoed as in wurkwinkel
Film/Media. Sjonger Eddy Dykstra, dy’t benammen
bekend wurden is mei Simmer 2000, sil optrede,
mar ek aktrise Klaasje Postma sil mei, mei in
bewurking fan har stik ‘Rolling Home’, lykas de
Ljouwerter Skotsploech.

Njonken de organisearre programma-ûnderdielen
hat eltse dielnimmer genôch gelegenheid om mei
oaren yn ‘e kunde te kommen en it eilân op eigen
houtsje te ferkennen. Sa kinne boattochtsjes makke
wurde nei it eilantsje Düne en binne it pleatslike
museum en it see-akwarium iepen. In moaie kuier-
tocht om it eilân hinne of in rûntsje minigolf heart
ek ta de mooglikheden. It eilân hat tal fan gesellige
restaurants en de Helgolanner winkels ha in breed
oanbod oan belestingfrij guod.

Op snein wurdt it Friesen-droapen ôfsletten mei in
Fryske oekumenyske tsjerketsjinst mei tradisjoneel
Helgolanner doopjen mei oanslutend optredens fan
û.o. de Ljouwerter Skotsploech en muzyk ta ôfskied
fan de gasten.

Wie doet er mee 
aan de zuidwesthoek jeugdcompetitie Tafeltennis

Oudega-W - Het is de bedoeling om de jongste jeugd
van 7 t/m 13 jaar met plezier te laten tafeltennissen.
Daarom denken we dat het leuk is om een eigen
competitie op te zetten namelijk 1 keer in de maand
tegen elkaar spelen, dat geldt ook voor jeugd die
niet bij een club spelen maar toch leuk vinden om
een keer te kunnen tafeltennissen. Ons doel is
namelijk om de jeugd op leeftijd tegen elkaar te
laten spelen met een maximum van 2 jaar verschil
in leeftijd. Iedereen speelt voor zichzelf dus geen
team verband. Er wordt zoveel mogelijk gespeeld
in een poule en als er meer poules zijn dan speel je
de volgende keer tegen andere spelers van die
poule. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen
in hun klasse tegen elkaar speelt. Er wordt 4 keer
gespeeld en dan krijgen de eerste twee spelers een beker
mee naar huis. We spelen op zaterdag 1 september,
27 oktober, 17 november,8 december. Om 12.00 uur
beginnen we tot +/-17.00 uur. Adres: IT JOO
Joodijk 2 Oudega –W.

Als je mee wilt doen geef je op voor 15 augustus bij
Richard Klein klein640@zonnet.nl Tel. 0515-469840.
De kosten zijn 10 euro pp dit kan op zaterdag 1
september in de zaal worden betaald. Bij opgave
betaling verplicht 



Na een scooter rustdag gaan we vandaag de
omgeving van MYsore verkennen. We rijden
de stad uit en opeens zien we een stoet van 9
olifanten met mensen erboven op.We hadden
al in de krant gelezen dat de olifanten voor het
Dasara festival waren aangekomen bij het
paleis en nu zijn ze aan het oefenen in de stad.
Dit Dasara feest is in oktober een tiendaags
festival met veel muziek en dans en de tiende
dag grote parades door de stad met olifanten
en op een olifant zit dan de maharadja. Dit is
het feest van het licht dat het licht het overwint
van de duisternis. Jammer dat we dan niet hier
zijn want dat moet geweldig zijn. We gaan
eerst na een tempel die op een eiland moet
staan nou zal het wel een schiereiland zijn maar
we rijden er zo naar toe. Oude tempel weer
heel anders dan de eerdere tempels leuke van
deze tempel is dat hij in bedrijf is. Er komen
veel hindu’s offeren en deze krijgen dan een
stip op hun voorhoofd sommigen maken overal
hele rituelen van leuk om dit zo te zien. 

We rijden nu naar het buitenverblijf van de
maharadja we verdwalen een beetje vragen de
weg en rijden met scooter en al zo de achtertuin
binnen, de bewaking ontdekt ons niet en we
lopen door de prachtige tuinen. We rijden nog
naar Talakad, onderweg een stop bij een suiker-
rietbedrijfje waar het hele gezin suiker in
grote bakken giet dit gaat gepaard met veel
rook en stoom ze denken ha toeristen en
beginnen meteen te bedelen. De tempel in
Talakad is volgens de boeken de best
bewaarde tempel valt tegen  wel mooi zijn de
erotische uitgehouwen beeldjes in de meest

sexy standjes. De terugweg is een puinhoop
zo, n slechte weg door de diepe gaten vlieg ik een
paar keer bijna door de lucht. In Mysore komen
we terecht in een optocht met offerwagens
prachtig versierd  en met veel muziek en
dansende mannen en daarachter vrouwen met
zilveren offerschalen op hun hoofd. Midden
in de stad tussen het verkeer in zit een man
een Friese koe te melken je blijft je verbazen
in dit land. We bekijken nog een Gotische kerk
die veel lijkt op de Dom in Keulen. ‘s Avonds
weer lekker chinees gegeten behalve voor Eeltje
is nog steeds niet fit. We gaan ook nog een kijkje
nemen bij het paleis dat is deze zondagavond
helemaal verlicht en in de paleistuin zijn
optredens van verschillende muziek bands
prachtig om dit mee te maken.

De volgende dag beginnen we aan de terug
weg we verlaten de mooie stad Mysore en
gaan richting kust. Hele slechte wegen we
schieten niet erg op Jits merkt later op er was
meer ”weg dan dat er weg was”. We rijden
door prachtige groene landschappen. Vooral
de rijstvelden zijn prachtig groen zo vlak na
de moesson groeit het  als een tierelier en vaak
werken hier vrouwtjes in het veld in prachtig
gekleurde sari een mooi geheel. Onverwachts
zien we een bord met S.O.S Tibetaanse com-
mune. We slaan af en zien na 10 km opeens
een gouden tempel dak in de zon schitteren
we rijden er na toe. Het is een kamp voor
Tibetaanse vluchtelingen die hier een eigen
dorp hebben gebouwd met een tempel en
klooster. Alles ziet er netjes en schoon uit een
ander stukje India. Vanaf 12 jaar zijn de jongens

hier intern in het klooster het onderwijs is zeer
hoog staand en op hun 16 de gaan ze dan naar
de Boeddhistische universiteit voor 4 jaar en
zijn dan  afgestudeerde monniken. Als we bij de
tempel komen luid er een gong uit alle hoeken
en gaten komen jongeren aanlopen in oranje
gewaden. Hun koppies zijn kaalgeschoren, ze
gaan een grote hal binnen en nodigen ons uit
mee te komen, prachtige grote Bhoeda beelden
van 10 meter hoog afgewerkt met bladgoud
staan hier. De jongeren gaan op de grond zitten
langs een platte tafel waar gebedsrollen op staan
en ze beginnen dit met zijn allen op te lezen
bijgestaan door grote staande gongen en blaas
hoorns het gaat in een razend snel tempo. Er
is een hels kabaal maar zo indrukwekkend!
We telden in deze zaal 350 jongeren er bleken
ook meisjes tussen te zitten. Alles is goed
geregeld hier. Kinderen hadden ook taken zo
werden er zo nu en dan kannen water rond
gebracht en in een gebouw zagen we kinderen
aan het werk olie lampjes vullen en andere
huishoudelijke taken verrichten. Na twee uurtjes
onze ogen uitkijkend ging ons tochtje weer
verder we moesten hoog in de bergen zijn
daar wilden we overnachten ondertussen
begon het te regenen.

Een aardig stadje waar we aankwamen maar
een zeer vochtig hotel het blijkt ook dat het
hier 350 dagen per jaar regent, Eeltje en ik
kopen een regenpak want het regent toch
bijna elke dag wel een paar uur en de vuilnis
zakken die we om ons heen sloegen als het te
nat werd hebben het begeven.
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Scooterreis door India (vervolg)   door Eeltje en Marijke Kuperus
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Dvd’s
De zevensprong- Naar het boek van Tonke Dragt;  Happy Feet- Een pinguin beleeft spannende avonturen;
Plop in de stad- Kabouter Lui loopt weg naar de grote stad; The black Dahlia- De onopgeloste moord op een
beroemde actrice; Zwartboek- Een joodse vrouw raakt betrokken bij het Nederlandse verzet;

Romans
Baantjer. A.-  De Cock en een recept voor moord (de directeur van een modehuis wordt dood aangetroffen);
Binchy, M.- Wit bloeit de meidoorn (er komt een grote weg door hun bos); Harris, T.- Hannibal ontwaakt (de
jonge Hannibal ziet dat zijn zusje vermoord wordt); Henrichs, B.- De schaakspeelster (een schoonmaakster
raakt geboeid door een schaakspel op een hotelkamer); Holeman, L.- De Granaatappel (het leven even com-
plex als een granaatappel); Hollander, L.d.- Vrijdag (haar minnaar wordt vermoord); Hoppenbrouwers, F.-
Wolfsklauw (een jonge biologieleraar vindt in Kempen niet alleen een baan, maar ook een partner);
Jacobsen, C.- De ultieme uitdaging (hoe ver zou jij gaan voor 10 miljoen); Kellerman, J.-  Razernij ( een Alex
Delaware thriller); Kooten, K.v.- Episodes (schetsen over zijn rol als opa); Kousen, M.- Verscholen herinne-
ringen (een ontroerend verhaal over de moed om te kiezen voor de liefde); Matthews, C.- Zeg maar nee (een
verhaal over leven, liefde en die ene grote stap); Raymann, .J- Het beste van Rayman; Robatham, M.-
Nachtboot (een detective krijgt te maken met kinderhandelaren en draagmoeders); Sherif, V.- Zwijgplicht (de
president van een West-Afrikaans land geeft opdracht om de moord van een dorpshoofd te onderzoeken);
Swift,G.- Morgen (in een doorwaakte nacht vertelt een vrouw in gedachte het verhaal van haar huwelijk aan
haar kinderen); Vos. R. de.- De race (maak kennis met de Amsterdamse redersfamilie Greep anno 1865);
Wageningen, G.v.- Voorbij de horizon (een schippersvrouw leert om een mooi leven op te bouwen); 

Informatief
Bovée, L.-  Frans Bauer ; Bruens, S.- Sarina, het medium; Ford, D.- Het stiefkind (een moedig en openhar-
tig boek waarin zij vertelt over haar grote geheim); Gezonder eten-  Tips en ideeën voor een goede start;
Groenhuizen, C.- Amerikaanse zaken (columns, over o.a. in business, knuffelaars op kantoor);  Guus in de
gevangenis- Over het leven achter de deur; Hoekstra, A.- Parels achter de horizon (reisverhalen van een
Makkumer); Heymans, M.- Windows Vista (kort en krachtig); Janssen, M.-  De kies een school gids (met suc-
ces van groep 8 naar klas 1); Juliana- De jonge jaren van de prinses der Nederlanden; Kuijt, M.- Tien jaar
achter Thaise tralies ; Kuiper, Y.- Hoera! De kleinkinderen komen (de oppasgids voor oma’s en opa’s);
MacKeith, G.- Het ultieme gezondheidsplan (een leven lang slank met Gillians manier van eten); Mehari, S.-
Lied van de woestijn (voormalig kindsoldaat beschrijft haar reizen naar Oost-Afrika op zoek naar haar jeugd,
familie en wortels); Pease, A.- Waarom mannen en vrouwen elkaars naam moeten onthouden (en vooral niet
over zichzelf moeten praten); Poker- Poker voor beginners; Schulte, T.-  Sneller met het toetsenbord ;
Vooren, R.- Leidraad voor kajuitjachtzeilers (zeilopleiding en kustnavigatie); Wills, M.- Kamers voor kids (de
leukste ideeën voor een huis met kinderen);

Kijk voor meer bibliotheeknieuws, leestips, reserveren en verlengen op 
www.bibliohtheekmakkum.nl.

Bibliotheek Makkum

Aanwinsten april / mei

Wat u ook intikt:

www.Makkum.at www.Makkum.lu
www.Makkum.be www.Makkum.nl
www.Makkum.ch www.Mackum.eu
www.Makkum.it www.Mackum.it
www.Makkum.li www.Mackum.nl

U komt altijd bij de Echte!

Zing mee...
”Samen in de naam van Jezus”

zangavond in de grote zaal
van ”Avondrust” in Makkum
op d.v. zondagavond 3 juni

Aanvang: 19.30 uur, toegang vrij
Info: tel. 0515-542126 / 231618

* De burgemeester van Wûnseradiel 
Dr. Theunis Piersma weer voor 6 jaar 
benoemd is als burgemeester van de 
gemeente Wunseradiel

* De burgemeester een aanhanger van de FNP
(Fryske Nationale Partij)  en de komende 
zes jaar dus nog steeds alle informatie over
de gemeente in de Bolswarder Courant in 
het Fries zullen moeten lezen.

* Dit niet voor veel mensen interessant is. 
En niet iedereen de Nederlandse tekst op 
internet kan lezen, omdat lang niet iedereen 
internet  heeft.

* Makkum 1000 jaar geleden Mackum was.

* Dat er ook een www.mackum.nl is.

Clown Wiepke 
en grote Jaap

Makkum - In het dagelijks leven zijn deze
twee mannen al clowns. Speciaal voor de SES
hebben ze nu een geweldige clown act inge-
studeerd. Deze clowns zijn van alle markten
thuis, ze zijn grappig, kunnen toveren en
soms gaat er van alles mis.

Grote Jaap wordt op deze dag 60 jaar!!!! 
We nodigen alle kinderen van Makkum en
omstreken uit om dit met hem en Wiepke te
vieren. De Clowns vieren hun feest op zondag
3 juni om 14.00 in de SES feesttent bij het
voetbalveld. Tijdens de pauze en na afloop is
er voor alle kinderen wat lekkers.

Het SES bestuur.

Wist u dat...
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Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen

Wilgenteen, riet, bamboe, 
dopheide en boomschorsmatten. 

Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week: 
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!

SPORT EN EVENEMENTEN STICHTING MAKKUM

Organiseert Zondag 3 juni vanaf 11.00 uur

KAATSEN
Terrein: Voetbalvelden “De Braak” Makkum

Voor dames & Heren: Dames 14 jaar en ouder
Heren 14 jaar en ouder

Inleg: € 3.00

Opgave voor zaterdagavond 2 juni 18.00 uur bij:
Geert Wijma, Stranwei 4 -Tel. 231520

Of in de feesttent

Deelname op eigen risico
Prijzen: Levensmiddelen pakketten

Na afloop om 17.00 uur live muziek m.m.v.:

‘Love Shack’
-ENTREE GRATIS--ENTREE GRATIS-

De Waardruiters
Cornwerd - De Waardruiters genoten van het
Pinksterweekend, slechts een enkeling ging
op wedstrijd. Daaronder Esmee Mesken. Zij
ging met haar pony Quissie naar het concours in
Oosterwolde en leverde een zeer verdienstelijk
prestatie. De eerste proef won ze de 1e prijs
met het hoge puntenaantal van 196. De 2e
proef won ze met 190 punten de 5e prijs. Dat
betekende in totaal 3 winstpunten.

Pieremachondel
Makkum - De Visserijdagen komen alweer
dichterbij. Na een spectaculaire opening van
het feestweekend, begint om ongeveer 20 uur
de welbesproken pieremachondeltocht. Hierbij
roepen wij jullie op om met een mooie, creatieve,
uitzinnige, verrassende pieremachondel voor
de dag te komen. Het thema hierbij is dit jaar
muziek. We hopen er met z’n allen weer een
gezellige en swingende avond van te maken.
Graag tot ziens op vrijdag 17 augustus.
Opgave bij fam. Jaspers, Turfmarkt 85, tel.
0515-232037

Zing mee
Makkum - ”Samen in de naam van Jezus”.
Op zondagavond 3 juni zingen we weer
bekende geestelijke liederen, in de grote zaal
van ”Avondrust”, Kerkeburen 66. De zang wordt
begeleid op het orgel door de heer Age Couperus.
De toegang is vrij. Aanvang 19.30 uur. U bent
van harte welkom.

Voor meer Info: A. Otter, tel. 0515-542126 of
D. Tamminga, tel. 0515-231618
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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 eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Erop of er onder voor Nij Engwier 1

Makkum - Dinsdag 15 mei j.l. was het dan
zover, laatste wedstrijd van het seizoen met een
punt verschil op RES 2 uit Bolsward, moest er
gewonnen worden om het kampioenschap
binnen te halen. Onder de altijd aanwezige
toeschouwers (oude garde), floot Jetse Nagel
(clubscheidsrechter) voor het beginnen van de
wedstrijd, die helaas niet gespeeld werd door
Jeroen Adema ivm een gebroken been.

Dan de wedstrijd: Nij Engwier begon sterk met
Hennie, Ulbe en Karel op de bank en al naar
zes minuten werd er via een pass van Henry op
Jan Ruurd het eerste doelpunt gemaakt (1-0).
Drie minuten later, nu met een bal van Ulbe
op Bram die de bal feilloos in de kruis schoot,
schitterend (2-0). Hierna kwam tegenstander
Renado beter in de wedstrijd en scoorde de 2-1
en zelfs de 2-2. Dit bleef de stand tot aan de
rust, dit leidde tot grote frustratie bij sterspeler
Ulbe, welke helaas stopt na de wedstrijd. 

Tweede helft: Nij Engwier herpakte zich en
met een mooie actie en afronding wist Hennie
te scoren 3-2. Vier minuten later speelt Karel
een man door de benen, past naar Bram, deze
naar Robert-Jan en deze rost de bal in het doel;
”de keeper het hem nooit zien”. We zitten

inmiddels halverwege tweede helft, toen de
tegenstander weer verschillende uitbraken
had, maar deze moeiteloos gestopt werden
door keeper Hidde Koornstra. Tien minuten
voor het eind een pass van Jan Ruurd, die
bereikte Bram en deze maakte de 5-2. Nog
geen minuut later 6-2 door sterspeler Ulbe.
De tegenstander was nu verslagen en gaf de
moed op, evenals een toeschouwer van RES,
die nog net zag hoe Henry een man dolde op
de middellijn en met een afstandsschot de
eindstand op 7-2 bracht. Ulbe (onze coach voor
volgend jaar) sprong een gat in de lucht toen
het eindsignaal klonk. 

Vol trots nam iedereen een bos bloemen van
het bestuur in ontvangst, bedankt hiervoor.
Ook bedanken wij Wessel de Vries, Piet van
de Belboei (sponsor) en Jetse Nagel voor het
mogelijk maken van dit seizoen.

We nemen afscheid van Ulbe en Karel,
bedankt mannen, die na dit seizoen stoppen,
tevens is dit een oproep voor nieuwe talenten;
lijkt het je leuk om in de zaal te voetballen
geef je dan op bij één van de bestuursleden.

Bedankt en tot ziens bij Nij Engwier.

Koarnwert -  Op 19 maaie jl. sette de keats-
feriening fan Koarnwert útein mei harren earste
ledenpartij. Nei in bakje kofje en it iepeningswurd
fan de nije foarsitter Marchje Haanstra koene
de earste 6 partoeren los. Partoeren 7 en 8 wiene
noch net kompleet, dêr waard bijlotte. Tiidens
it spyljen hie ”buorman Joop” it aardich drok mei
it ballen sykjen. Troch de hurde wyn waaiden
d’r nl. hiel wat ballen syn tún yn. Nammens it
besjoer: betanke! It meast op dreef mei de
boppeslagen dy dei wiene Pier Hibma, Sjaak
Kooistra en Annigje Mensonides. Sy wûnen
de finale fan it partoer fan de oare Hibma, nl.
fan Geeske. Ûndanks wikselingen yn it partoer
fan lêstneamde ferlernen sy mei 5-2, 6-0. Yn
de ferliezersrûnte wie de finale wat spannender,
dizze waard mei in sitbal fan Ruurd Tilstra

beslist op 5-4, 6-6. Winners gongen nei hús
mei fleuriche krânsen, medaljes en slúfkes. 

Folgende ledenpartij is op 7 july, eltsenien is
dan ek wer fan herte wolkom!

Útslach: Winnersrûnte: 
1. Pier Hibma, Sjaak Kooistra 

en Annigje Mensonides. 
2. Geeske Hibma, Frans Huisman 

en Trijntje Poepjes

Ferliezersrûnte:
1. Ruurd Tilstra, Sjoke Tilstra 

en Hiekie Mensonides
2. Geert Melchers, Klaas van Malsen 

en Hillie Mensonides

Hurde wyn lit ballen boppe fleane
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Tijdelijk redactieadres:
Truus Rienstra, Kofstraat 3. 
tel. 0515-231648 fax. 0515-233545
e-mail: rienstra@makkum.nl

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Kiddo-koffertjes van Felicitas, de hele serie is
gekocht van felicitas maar onze dochter toont er
geen interesse in. Het zijn 20 koffertjes die toen
€ 250.- kosten, nu € 25.-, tel. 0517-642655

Monitor € 15.-; Telefoontoestel Monaco analoog
€ 10.-, tel. 0515-231940

Alko grasmaaier met opvangbak € 20.-, 
tel. 0515-232827 na 18.00 uur

Schuifluifel maat 750-790, doek: Ten Cate All
Season € 40.-, tel. 0515-574965

Whirllpool dubb. deurs koel- vriescombinatie € 100.-
tel. 06-10915773

Polyester boot 290x140 cm. incl. trailer en motor
(4pk), tel. 0515-232145

Vitrinekast + hoekkast en eethoek, 2 grote rotan
fauteuils, vlizotrap, hout draaibank (nieuw), kleine
kolomboor, tel. 06-23098782  

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
bij de redactie  
Makkum - Zoals bekend kunt u artikelen per
e-mail aanleveren, echter tekst en foto’s niet
in hetzelfde bericht. Zowel tekst als foto’s als
bijlagen bij het e-mail bericht zenden. Ook dient
u geen verslagen/kopij of foto’s rechtstreeks naar
de drukker te verzenden, dit werkt vertragend.

De advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt
u tot vrijdagsavond 20.00 uur tijdelijk inleveren/
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3.
Telefoon 0515-231648 / fax 0515-233545.
e-mail: rienstra@makkum.nl

TE KKOOP

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM

Op mooie woonstand
vrijstaande keurig

onderhouden woning.

Vraagprijs:
€€ 275.000,00 k.k.

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

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Mercedes 180 1.8 Ponton Zwart 06-1960 131613 12.250.00

Landrover Freelander 2.ODI Zwart met.

incl. softop     03-1999 165449 9.950.00

Toyota  Rav4 funcruiser 2.01 Bl. Met.   04-1998 41286 9.500.00

Volkswagen Golf      1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001 145123 9.250.00

Volkswagen Golf     SDI 50kw Grijs met. 10-2002 154156 8.750.00 

Kia     Joice    2.01 16V Zilver met.

div. opties 7 pers 11-2001 117969 8.750.00  

Ford    Ka     1.31 44kw Grijs met. 08-1999 33613 4.950.00

45KW9 Zwart/Geel 03-2002 25886 5.750.00

Porsche 944   2.5 S Zwart inj.  06-1984     3.950.00

Citroen  20V5   Blauw          06-1983 45497 3.250.00

Fiat     Punto  1.1 55 Groen met. 05-1998 176172 2.750.00

Seat    Arosa   1.4 44KW Zilver met.  09-1999 230384 2.750.00

Volkswagen Kever    1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Volkswagen Golf II  1.3 I kat Rood    01-1991 165666 1.250.00



Silma filmprojector als nieuw € 50.-, tel. 0515-231940

Houten klompen (nieuw) geel of zwart, maat 27,5
(schoenmaat ca. 42/43) € 10.-, tel. 0515-232145

Tekentafel van Rotring (70x55 cm) om op de tafel te
zetten, incl. linialen en mallen € 45.-, tel. 0517-642655

Jonge poesjes ophalen vanaf 15 juni, tel. 0517-413909

Timmer- schilder- tuinwerk, tegelwerk etc. 
tel. 06-49827051

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298 / 06-45221651

Diepvrieskist voor ons clubhuis, tel. 0515-231408

Gele kanarie man om mee te broeden, pop aanwezig,
tel. 06-50803440

Mensen met veel eelt onder hun voeten, likdoorns
en kloven, ingegroeide teennagels die op dinsdags
beschikbaar willen zijn, bel. 0515-232896 Monique

Zwarte damesfiets (weduwe) stond achter Tsjerkelân
in Witmarsum vanaf 12 mei jl., tel. 0517-531940
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALEAANGEBODEN

GEVONDEN


