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Happy Feet   Door Judith van Lavieren

Makkum - Happy Feet Pedicure Trees 
Aukema staat voor goede professionele 
voetverzorging. Trees werkt op maandag, 
dinsdag, dinsdagavond en donderdag in 
haar eigen praktijkruimte bij Kapsalon 
Nynke. Indien gewenst kunnen klanten ook 
een arrangement boeken en bijvoorbeeld 
een bezoekje aan de pedicure combineren 
met een schoonheidsbehandeling. "Het pand 
is makkelijk toegankelijk, ook voor mensen 
in een rolstoel. In deze ruimte heb ik alles 
bij de hand. Wanneer het echter niet lukt 
om hier te komen, kunnen mensen een 
persoonlijke afspraak maken en kom ik aan 
huis", vertelt Trees Aukema.

"Op 6 november is het drie jaar geleden dat 
Kapsalon Nynke & Beauty in dit pand startte. 
Nynke Boonstra nodigde me destijds uit 
om bij haar in de salon te komen werken. 
Het klikte supergoed en ik ben nog steeds 
heel blij dat ik hier met mijn bedrijf zit". 
Daarvoor had Trees anderhalf jaar een prak-
tijk aan huis. Ze heeft de basisopleiding 
Pedicure gevolgd en daarna ook het diploma 
"diabetes en overige risicovoet" behaald. 

Diabetes maar ook reuma kunnen problemen 
met de voeten tot gevolg hebben. "Voeten zijn 
de graadmeters van de gezondheid", zegt 
Trees. Door ziekte kan de voetverzorging in de 
verdrukking komen. Ook als men ouder wordt 
en te maken krijgt met een dunner wordende 
huid of vergroeiingen kan een bezoekje aan 
de pedicure voor verlichting zorgen. Voor 
Trees met een behandeling begint houdt ze 
een intakegesprek. Zo kan ze tijdens de 
behandeling rekening houden met bijzonder-
heden als ziektes en allergieën. "Het wordt 
steeds meer ingezien dat voetverzorging erg 
belangrijk is. Er wordt vaker doorverwezen 
door huisartsen en er is momenteel veel posi-
tieve aandacht voor door leuke reclames op 
televisie", aldus Trees.

Doet een behandeling bij de pedicure zeer? 
"Normaal gesproken doet het niet zeer. Wanneer 
ik eelt weghaal heb je geen pijn. De behandeling 
van een likdoorn of een ingegroeide teen-
nagel kan natuurlijk wel zeer doen, maar die 
doet dan van tevoren ook al pijn. Wat ik in elk 
geval kan beloven is dat de klant beter van de 
stoel af stapt.  (vervolg op pagina 4)
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Is uw motor al klaar voor de winter?

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

WITMARSUM
Arumerweg 2

Vraagprijs 
€ 93.500,- k.k.

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft
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Familieberichten

Wist u dat...
• De Bouwers weer een goed doel hebben …

• Dit jaar is dat de ‘Sinterklaas Speelgoed Aktie’ 
 regio Bolsward (met in de organisatie o.a. 
 onze juf Harmke en Marijke Kuperus)

• Het de bedoeling is om schoon en heel 
 speelgoed in te zamelen, wat weer uitgedeeld 
 wordt aan kinderen waarvan de ouders 
 afhankelijk zijn van de voedselbank. Vorig 
 jaar hebben 71 kinderen een cadeaupakket 
 gekregen. Ook zijn ze blij met een gift, daar 
 kopen ze dan Sinterklaaslekkernijen en 
 inpakmateriaal van.

• De Bouwers al aardig wat hebben ingezameld 
 en dat jullie hen ook kunnen helpen door 
 speelgoed te brengen bij Larissa en Tirza 
 Smink Botterstraat 65 of in de skearwinkel 
 in de Kerkstraat te Makkum.

• Deze enthousiaste groep kids het speelgoed 
 persoonlijk bij Juf Harmke gaan brengen.

• De collecte van het kerstfeest van ‘De 
 Bouwers’ ook voor deze bijzondere Aktie is 
 voor het Sinterklaasfeest 2016

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
14 en 15 november:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
21 en 22 november:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag 
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Een lege plek, een gemis,
een mooie herinnering

is alles
wat er nog is.

Na een moedige strijd hebben we afscheid 
moeten nemen van onze schoonzus

Grietsy Werkhoven-Tjeerdema

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen 
veel kracht en sterkte toe.

 Velp: Gré en Derk †, Jos †
 Balk: Willem en Fook
 Gaast: Gerry en Ykele
  en tantezeggers

(rectificatie)

Liefde zo mooi en zo fijn 
nog meer liefde te delen 

nu we met zijn vijfjes zijn.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje van Mirte en Noud.

FLEUR 
18 oktober 2015 

16.21 uur - 3880 gram

Wieger en Mirjam Oostenveld-Adema
De Kamp 23, 8754 KB Makkum 
0515 - 851889 / 06 - 45550543

Van tevoren bellen is een must, 
de eerste tijd wordt er namelijk veel gerust. 

Cadeautip: 

Het is voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk 
te bedanken. Wij willen u daarom op deze manier 
dankzeggen voor de vele kaarten met lieve woorden, 
warme bezoekjes, armen om je heen van een ieder 
die met ons meeleefde tijdens het ziek zijn van 

Peter
Ook nu na het overlijden van mijn grote liefde en de 
jongens hun stoere pa en stoere schoonpa, zeggen 
wij dank voor de vele kaarten en de warmte van de 
vele mensen om ons heen. Het geeft ons kracht en 
´t sterkt ons om door te gaan.
 
Lieve groet van 
Corry, Ramon, Sebastiaan en Kaylee

Workshop Kerstkrans maken
Met de feestdagen voor de deur is het tijd voor 
een creatieve avond. Als u van knutselen houd 
en wat origineels wilt maken voor de komende 
feestdagen is dit uw kans. Bij Jacoba Work-
shops, in haar atelier aan huis in Wons kunt u 
een prachtige, sfeervolle kerstkrans maken. Er 
wordt gewerkt met natuurlijke materialen, 
eventueel kunt u kleine zeepjes gebruiken om 
te versieren. Wanneer de krans klaar is kan 
deze wit of zilver gespoten worden. 
Wanneer: donderdag 26 november
Waar: Jacoba Workshops in Wons 
(Salverdastraat 13), www.jacobaworkshops.nl
Tijd: 19.30 -22.00 uur
Prijs: 17,95 euro voor NUT-leden, 
19,95 euro voor niet leden
(inclusief materiaal, koffie/thee en wat lekkers)
Opgeven via www.nutmakkum.nl
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Agenda
Donderdag 12 november
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 13 november
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum - Najaarsvergadering K.V. Makkum
in Café-Rest. “De Zwaan“ aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 14 november
Bolsward - Verenigingsconcert van Excelsior 
Schaard, met solo-bugellist Thijs Musch in 
Het Marne te Bolsward, aanvang 20.00 uur,  
toegang  5,-

Maandag 16 november
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 17 november
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 18 november
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - KBO-PCOB-ANBO 
met gast: Mevrouw Sietske Poepjes in het 
Anker, Buren 18 Makkum. aanvang: 13.45 uur

Donderdag 19 november
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 20 november
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 23 november
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 24 november
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 25 november
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum -  Bibliotheek, Mama Café
aanvang: 10.00 uur

t/m14 november
Collecte Alzheimer Nederland

vanaf 23 november 
Start MS Collecteweek

Kerkdiensten
Zaterdag 14 november
Workum - Nij Mariënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 15 november
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H.M. Jansen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Dienst door jeugdkerkenraad

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

Zaterdag 21 november
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 22 november
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Oberink

Makkum - Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

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

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Tijdelijk woning 
te huur gevraagd

Voor gezin op rustige locatie.
Tot 1200,- euro 

ex. g.w.l. en heffi ngen.

Voor informatie 0643253381

SORRY
ZATERDAG 14 nov. GESLOTEN!

(i.v.m. intocht van Sinterklaas)
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Ze gaan blijer weg dan dat ze komen. Sowieso 
neem ik ruim de tijd voor mijn afspraken. Zo 
kan ik de mensen op hun gemak stellen, goed 
vertellen wat er gebeurt. Het werk geeft veel 
voldoening. Hiervoor was ik assistent bedrijfs-
leider in een supermarkt. Ik heb bewust de 
keus gemaakt om iets heel anders te gaan 
doen en heb daar geen dag spijt van gehad".
Trees verkoopt voetverzorgingsproducten van 
de samenwerkende pedicures. Onder andere 
middeltjes tegen voetschimmel of wratten. 

Tevens kan men terecht voor een leuke nagel-
lak. En ook wie geen problemen met zijn 
voeten heeft maar zich eens lekker wil laten 
verwennen is bij Happy Feet aan het goede 
adres. Tijdens een wellness voetenspa behan-
deling is het genieten geblazen met een voeten-
bad, massage, scrub en een groene klei packing. 
Of laat je voeten voor de vakantie "slipper-
klaar" maken. Trees haalt dan eelt weg, geeft 
een lekkere massage en voorziet de nagels 
van een mooi kleurtje.

Happy Feet   (vervolg pagina 1)

Afgelopen zaterdag was het Multi Functioneel 
Centrum omgetoverd tot Maggenheim Village. 
Om half zeven waren de tribunes tot het laatste 
plekje bezet en keken de bezoekers uit op 
een straat zoals we die kennen uit westerns: 
een saloon, de jail en in de verte de prairie 
met daarop een wigwam. Wat volgde was een 
avond vol beweging en muziek in dit prachti-
ge decor.

Nelleke Oostenveld heette het publiek welkom, 
in het bijzonder ereleden Jelle de Vries en 
Geertina Bijlsma. Daarna begon het programma 
met een gezamenlijke dans van alle cowboys, 
indianen en gevangenen. Dans werd steeds 
afgewisseld met een turnonderdeel. De 
gevangenen in hun gestreepte shirts hadden 
blijkbaar allemaal een taakstraf opgelegd 
gekregen: bij elke wisseling in het programma 
stroomde het gevang leeg en moesten zij de 
handen flink uit de mouwen steken! De mede-
werkers achter de schermen zorgden dat de 
show gesmeerd verliep en hebben minstens 
zoveel beweging gehad als de artiesten op de 
voorgrond.

Even leek een haperende tumblingbaan roet 

in het eten te gooien, maar zonder morren 
werd er nog een keertje extra opgeruimd en 
opgebouwd en functioneerde de baan bij de 
tweede poging gelukkig wel. Op deze lange 
dikke verende mat werden door de meisjes 
van 6 en 7 jaar de mooiste koprollen getoond. 
De jongens gaven een demonstratie freerun-
ning. Tegen een schuinstaande mat oprennen, 
een mat over een trapezium beklimmen of 
over verschillende trampolines vanaf een kast 
afdalen: deze stoere boys draaiden er hun hand 
niet voor om. Na een dans van de kleuters om 
de totempaal gaf de keurgroep hun visite-
kaartje af. Het werd er stil van op de tribunes. 
Acrobatische hoogstandjes, radslagen, hand-
stand met doorrollen en dat allemaal in een 
mooie choreografie uitgevoerd, het zag er 
perfect uit.

Na de pauze lieten de meisjes van 10+ op de 
lange mat een nummer met veel vaart en 
mooie sprongen zien en was er een gast-
optreden met country line dancing. Evenwichts-
kunst op de balk door de meisjes van 8 en 9, 
een vrolijke dans van de meisjes van 6 en 7, 
gevolgd door een optreden van de blijkbaar 
zeer vluchtgevaarlijke jongens. Ze kwamen in 
elk geval allemaal op met een grote kogel aan 
hun voet. Hierna benutte de keurgroep de 
hele saloon voor hun laatste optreden. 
Aanvankelijk werd er wat gekaart en aan de 
bar gehangen terwijl een pianist voor een 
muziekje zorgde. Maar al gauw werd er over de 
piano heen gesprongen, haalde de bardame 
de glazen van de bar om ruimte te maken 
voor de kunsten van gymnasten en vlogen 
ook de kaarten van tafel.

Tot slot kwamen alle deelnemers nog een keer 
op om gezamenlijk de slotdans uit te voeren. 
Nelleke Oostenveld bedankte alle vrijwilligers 
en in het bijzonder leidster Sjoerdje de Jong. 
Alle ouders, broertjes en zusjes en pakes en 
beppes gingen trots en voldaan naar huis met 
hun kleine cowboys, indianen en boeven. 

Gymnastiekvereniging DES viert 60-jarig jubileum 
met country en westernshow Door Judith van Lavieren
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Wijnkapel
Voor heerlijke wijnen, eerlijke
prijzen en persoonlijk advies

Markt 17, 8754 CM Makkum

Tel. 06 - 52 00 71 20

wijnkapel@gmail.com

Wist U dat de Wijnkapel 
nieuwe openingstijden heeft:

Dinsdag: 13 :00 uur t/m 18:00 uur
Woensdag: 13:00 uur  t/m 18:00 uur
Donderdag:  13:00 uur  t/m 18:00 uur
Vrijdag: 13:00 uur  t/m 20:00 uur
Zaterdag: 12:00 uur  t/m 17:00 uur

Zo lang er licht brandt 
bent U welkom!

Aankomend weekend 13 november 
t/m 16 november gesloten

It Posthûs, ook voor uw feesten, It Posthûs, ook voor uw feesten, 
par ijen, high tea, proeverijen, par ijen, high tea, proeverijen, 

catering en andere evenementen!catering en andere evenementen!
Neem contact met ons op Neem contact met ons op 
voor de mogelijkheden!voor de mogelijkheden!

Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur.

Hou onze facebookpagina in de gaten 
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

Nog 3 nachtjes slapen en dan….. is het zo ver….dan komt 
(als alles goed gaat) Sinterklaas met al z’n Pieten naar Makkum.

14.50 uur

14.50 uur

nu maar eens kijken wat de Pieten deze keer weer beleven…..!
Zullen er kinderen zijn die Sinterklaas verrassen met iets moois wat ze in elkaar 
hebben geknutseld? De mooiste creaties kiest Sinterklaas uit en mogen in de 
etalage van Speelsgoed worden tentoongesteld!
Knutseltips en de kleurplaat zijn tevens te vinden op Facebookpagina ‘Sinterklaas 
in Makkum’ en op de site sintinmakkum.webnode.nl

Sinterklaas wordt verwelkomd 
op Het Plein

PROGRAMMA INTOCHT VAN SINTERKLAAS
ZATERDAG 14 NOVEMBER IN MAKKUM

15.00 uur

15.00 uur
-

15.30 uur

15.30 uur

En worden op deze manier naar 

de juiste onderstaande locatie 

gebracht. Na de voorstelling/

bingo krijgen alle kinderen  

een kleurplaat 

(ook zijn ze af te halen bij 

Speelsgoed, Markt 12 in 

Makkum) Wanneer ze die 

inleveren voor Sintwilledei op 

27 november, maken ze kans 

op een leuke prijs!

Alle kinderen en andere belang-

stellenden mogen achter het 

korps aan door Makkum

14.15 uur
14.15 uur

Vanaf deze tijd kunnen kinderen  

vast in de stemming komen door  

liedjes  mee te zingen en dansen 

op de Sinterklaasmuziek, 

(dus ook thuis maar vast oefenen)

Sinterklaas opwarmfeest 

op de haven

14.30 uur
14.30 uur

En we wachten in spanning af 

wat er daar allemaal gaat 

gebeuren….. vervolgens lopen 

we achter muziekkorps + 

drumband Halleluja aan 

naar het Plein in Makkum.

Sinterklaas, hoofdpiet 
en alle andere Pieten komen 

aan in de haven van Makkum

15.30 uur

15.30 uur
-

16.15 uur

16.15 uur
Voor de kinderen t/m groep 2:  
Zwarte Pietentoneel!! in het AnkerDe Pieten treden hier voor jullie 

op  en natuurlijk mogen er kinderen  bij Sinterklaas komen. 
Ouders of familie zijn van harte 
welkom, want op deze leeftijd 
vinden de meeste kinderen het 
allemaal reuze spannend. (De voorstelling vindt plaats in de kerkzaal en er is weer heerlijke koffie.) 15.30 uur

15.30 uur
-

16.15 uur

16.15 uur
Voor de kinderen 
van groep 3, 4 en 5 Sint- Toneel in De Prins

Er wordt een leuke voorstelling gegeven. Na deze voorstelling komt Sinterklaas en de Hoofdpiet en met de andere aanwezige Pieten kunnen jullie er een gezellig feestje van maken. Ouders/of familie kunnen de kinderen om 16.15 uur weer op halen. Natuurlijk kunnen ouders/ familie in de Prins ook koffie halen! 

15.30 uur

15.30 uur
-

16.30 uur

16.30 uur

Voor de kinderen 

van groep 6, 7 en 8 

SinterrrBINGO in danscafé Skippers

Hilarisch BINGO spel 

met verrassende prijzen! 

Wie weet komt Sinterklaas ook 

hier om het hoekje kijken. 

Om 16.30 uur fietsen de kinde-

ren naar huis of kunnen worden 

opgehaald.28 november 

Sintwilledei in Makkum
Met heel veel leuke spelletjes, zoals pakjes in een schoorsteen gooien, 
Pietendisco, een panna-kooi en veel sport en spelactiviteiten! 
Natuurlijk  komen Sinterklaas en een paar van z’n Pieten dan ook langs. 
Het volledige programma van de Sintwilledei volgt later in de Belboei.
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 14 november
Mulier 1 - Makkum 1 17:00
SC Bolsward 2 - Makkum 2 12:15
Makkum 3 - HJSC 2 14:30
Makkum 4 - SDS 3 12:30
fc Harlingen B1 - Makkum B1d 14:30
ST IJVC/Blauwhuis B2 - Makkum B2 11:00
Makkum C1d - LSC 1890 C3d 10:45
SWZ Boso Sneek C5 - Makkum C2 13:45
Zeerobben D2 - Makkum D1 8:45
Makkum D2 - ST IJVC/Blauwhuis D3 9:00
SJO Oudega/HJSC E1 - Makkum E1 9:00
ONS Boso Sneek E3 - Makkum E2 10:15
Makkum E3 - Arum E2 9:00
Makkum F1 - Workum F1 10:30
LSC 1890 F7 - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - SJO Oudega/HJSC F2 9:00
SDS VR1 - Makkum VR1 14:30
    
Kantinedienst: 
Gjalt Roorda/Sandra Bloemsma 8.15-12.00
Djoke Altena/Frank 12.00-15.00
Roy Linnebank/Sharona Vrooman/ 15.00 19.00
Jason Koornstra 15.00 19.00

Zaterdag 21 november inhaal/beker
Grootegast Fc 2 - Makkum 2 14:30
Franeker SC B2 - Makkum B1d 12:15
Makkum B2 - Leeuwarder Zwaluwen B2 12:30
Makkum C1d - Oldemarkt FC C1Gd 10:45
    
Kantinedienst: 
Teacke Elgersma/ 9.30-12.00
Magriet vd Weerd 9.30-12.00
Alie vd Veer/Tiny vd Veer  12.00-15.00 
Sarah Speerstra/Rik Slootweg/ 15.00-19.00
Jan ruurd Amels 15.00-19.00

vrijdag 13 november
VLO MA 1 - Makkum MA 2 19.00
L.V.C. DS 2 - Makkum DS 2 20.30
Makkum MA 1 - vc Bolsward MA 1 20.30
Makkum DS 1 - S.V.W. DS 2 20.30
Makkum HS 1 - De Plakkers HS 2 20.30
Punt Ut DS 3 - Makkum DS 3 21.30

vrijdag 20 november
S.N.V.V. MA 2 - Makkum MA 1 20.00
Makkum XC 1 - BEO MC 1 20.15
Makkum MA 2 - VC Sneek MA 4 20.15
Makkum DS 2 - Reva DS 3 20.30
Makkum DS 3 - vc Bolsward DS 7 21.30

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Sinds de introductie van onze service pas hebben onze klanten de gelegenheid om ons, 
zowel anoniem als persoonlijk, te beoordelen met een rapport cijfer. 

Bij aankoop van een nieuwe fiets krijgt u van ons een gratis service pas aangeboden 
waar een tegoed op staat in arbeidsloon, dit kan oplopen tot een waarde van  210,-! 
U wordt vervolgens via de mail op de hoogte gehouden wanneer wij de fiets willen zien 
voor een servicebeurt. Verschillende zaken kunt u voor de reparatie aangeven zoals het 
gebruik van onze haal en breng service en/of een leenfiets. Nadat wij uw fiets volledig 
hebben nagekeken heeft u de mogelijkheid om ons te beoordelen met een cijfer, dit is tot 
nu toe dus zeer positief gebleken!

Door dit gigantische succes zijn wij zeker van plan hier mee door te gaan en willen wij 
via deze weg iedereen bedanken die onze service weten te waarderen, hier maken wij 
ons elke dag sterk voor en kunnen we ons onderscheiden van de rest. 

Meer informatie over de service pas? Kijk op; www.profiledefietsspecialist.nl/servicepas 

Met vriendelijke groet, Timen, Theo en Iwan.

Wij worden door 
onze klanten beoordeeld 

met een 8.8!!!

Ook in 2016 vertrekt vanuit Beach Resort 
Lifestyle weer en enthousiaste groep mensen 
voor de beklimming van de Alpe d' huez. Na 
wederom een geslaagde editie afgelopen 
mei, vertrekt ook komend voorjaar weer een 
groep van zo'n 50 man richting Frankrijk. 
Voor iedereen die de 'Nederlandse berg' eens 
heeft willen beklimmen, hetzij fietsend, hetzij 
(hard)lopend, is dit de kans om dat onder 
begeleiding te doen. Deelname is voor ieder-
een toegankelijk! Jong en oud, ervaren of 
onervaren! 

De reis op zich staat gepland voor woensdag 
25 mei (vertrek 21:00 uur) tot zondag 29 mei 
(aankomst: 11:00 uur). Tijdens deze reis is er, 
naast de Alpe d'Huez, ook de mogelijkheid 
andere bergen te beklimmen zoals: Col de la 
Croix de Fer, Col du Galibier, Les Deux Alpes, 
Col d'Ornon, Col du Lautaret.

Opgave of meer informatie? 
Neem contact op met Beach Resort Lifestyle
Tel: 0515-231551
Of mail naar: tombotermans35@hotmail.com

De Alpe d'Huez beklimmen: Wie durft?!

Joop Gottmers komt naar Parrega om zijn 
levensverhaal te vertellen. Op zondag 15 
november geeft hij om 2 uur in kickbox-clinic 
in de Gearhing te Parrega. Diezelfde dag is er 
om half 8 ’s avonds een jeugddienst in de kerk 
van Parrega, deze sluit aan op de clinic van 

die middag. De kickbox-clinic is bedoeld voor 
jong en oud. Iedereen mag komen kijken. Wil 
je ook actief meedoen? Geef je dan op voor 
de clinic bij Louise Riemersma via 0515-
725641 of louiseriemersma@hotmail.com.
Iedereen is van harte welkom!

De eerstvolgende bijeenkomst van de Vrouwen 
van Nu afd. Witmarsum e.o. is op dinsdag 17 
nov. Deze avond is in de Gekroonde Roskam 
te Witmarsum en begint om 19.45 uur. Spreker 

is Joop Jukema, een echte natuur/ vogellief-
hebber. Hij gaat vertellen over een reis naar 
Siberië en heeft een dia-presentatie daarbij. 
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Bekeerde kickbokser en ex-drugscrimineel

Joop Jukema bij Vrouwen van Nu
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Een tralie-kooi voor kleine huisdieren, incl: 
toebehoren voor  8,-
Een playstation 2 met +/- 10 spellen voor 3 
jaar en ouder.  15,- Tel: 0515-230522

Deckchairs whitewash, 2x voor  100,- 
met kussens, nieuw/in doos
Tuinstoelen gelakt hout, 2x, voor  75,-, 
in diverse standen te zetten, als nieuw
Waterpomp, electrisch, is nieuw, voor  50,-
Tel. 0515-232272

Mooi ledikantje van gebruikt steigerhout, met 
uitgezaagd hart aan het hoofdeinde, in 2 standen 
te monteren. Goede staat.  150,- 
Tel: 0517-850194

Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan een 
tel. naar T. v.d. Heide. Tel: 0515-232834

Klusser voor kleine werkzaamheden oa binnen-
schilderwerk behangen tegelwerk en andere 
diverse klusjes Tel: 06-29954191

 
Rinus, onze cypers rood met witte kater van 
plusminus 8 maanden oud. Hij draagt een 
zwarte vlooienband helaas zonder adreskoker. 
Wie heeft hem gezien? Bel dan naar: 
06-81401146 Wij wonen zelf op de gearen en 
zagen hem zondag 1 november voor het laatst 
op de kamp.

Op 25 Oct tijden het fietsen van Ferwoude-
Allingawier-Makkum-Gaast-fietspad-Ferwoude, 
heb ik mijn sleutelbos verloren. Mocht je ze 
hebben gevonden? Graag terug! Tel. 573321

Gratis dames en heren fietsen kinderfietsen 
en onderdelen van fietsen ook erg welkom 
Tel: 06-46767747

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 
kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ACTIE 'KERKENWERK'

AANGEBODEN

GEZOCHT

VERLOREN

GEVRAAGD

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Wij kunnen iedere 
dag (bijna) alle maten 
en merken banden leveren, 
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN
IS DE OPSLAG GRATIS

b d

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300

8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

NIEUW BIJ SCHOONHEIDSINTITUUT KARIN KOORNSTRA

BABOR INLOOP SALON
Kennismakingsbehandeling voor € 25,-

- Huidanalyse - 
Reiniging van het gezicht, hals en decolette - 

Peeling -
 Massage of masker -

Dagverzorging evt lichte make-up - 

SIETSKE Poepjes in Makkum
KBO-PCOB-ANBO
Op woensdag 18 november in het Anker, 
Buren 18 Makkum, aanvang 13.45!!!! is onze 
gast: Mevrouw Sietske Poepjes, gedeputeerde 
van de provincie Fryslan, komt ons vertellen 
over haar werk als gedeputeerde in Fryslan. 
Dit mag U niet missen! Ook niet leden zijn van 
harte welkom! Vervoer KBO 0515 231678, PCOB 
0515 232107, Witmarsum-Wons 0517 531576


