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Dodenherdenking Makkum Door Judith van Lavieren

Makkum - De dodenherdenking in Makkum 
werd op 4 mei door een grote groep mensen 
bijgewoond. De aanwezigen toonden zich 
daar verheugd over. “Wat mooi dat het zo 
druk is en dat hier ook zoveel jonge mensen 
aanwezig zijn. Het is belangrijk om te her-
denken.” Dit werd ook geïllustreerd door 
de post van Renzo Engwerda op Facebook: 
“Samen met oma naar Makkum gereden 
om daar de dodenherdenking bij te wonen 
en stil te staan bij de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder 
haar broer Sjoerd die in het verzet zat en 
hier werd geëerd. Wat mooi dat ik dit mee 
mag maken.” 

Zoals ieder jaar werd er verzameld bij de 
Sint Martinusschool. Na de kransleggingen 
bij het monument aan de Buren ging de 
stille tocht verder naar het kerkhof van de 
Van Doniakerk. Ook hier werden kransen 
en bloemen gelegd. Wethouder Stoker 
hield een korte toespraak. “De herdenking 
op 4 mei blijft indrukwekkend”, benadrukte 
hij. ”In de eerste plaats voor nabestaanden 
met persoonlijke herinneringen. Maar ook 
omdat er nog steeds zoveel onvrijheid is. 
Vandaag de dag zijn door oorlog nog 
steeds miljoenen mensen op zoek naar vrij-
heid. Het is belangrijk om stil te staan bij 
wie er voor je gestorven is en je te realiseren 
hoe bijzonder het is om in vrijheid te leven. 
Probeer ook in je eigen omgeving voor vrij-
heid te zorgen. Help het kind dat gepest 
wordt, zorg voor de mensen om je heen. 

Want vrijheid moet je elkaar gunnen en een 
herdenking is een nieuw begin daarvoor.”

Jade Bosschardt van de Sint Martinusschool 
mocht een gedicht over oorlog voorlezen. De 
heer Groeneveld van het comité Doden-
herdenking bracht met zijn toespraak de her-
denking terug naar de maat van Makkum. 
Door de geschiedenis van Makkum rond de 
bevrijding te vertellen en de namen te noemen 
van hen die daarvoor gestorven zijn. ”Met de 
dodenherdenking vertellen we ieder jaar hoe 
en waarvoor ze zijn gestorven, het is belangrijk 
dat we daaraan blijven denken.”

Na de woorden van de heer Groeneveld werd 
als symbool van vrijheid een aantal duiven 
losgelaten door de heer Koekoek. Na het 
trompetsignaal Taptoe werden twee minuten 
stilte gehouden, waarna de volksliederen 
gespeeld werden door muziekvereniging 
Hallelujah.
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Huisman 
Dak- & Zinkwerken

Makkum

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

WITMARSUM 
De Boppe 11

Vraagprijs 
€ 298.000,- k.k.

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

nicomorien@makkum.nl 0515-232323

Voor groot en klein onderhoud, banden, APK en schadeherstel
kunt u bij ons terecht. Tegen een scherpe prijs
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Familieberichten

Agenda
Zaterdag 21 mei
Grote familiebingo in de piramide op recreatie-
centrum de holle Poarte

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Zondag 22 mei
Campingdienst op de Holle Poarte te Makkum
Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. it Greide Lûd dames koor.

Zaterdag 28 mei
Grote familiebingo in de piramide op recreatie-
centrum de holle Poarte

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
 
Zondag 29 mei
Campingdienst op de Holle Poarte te Makkum
Voorganger: Dhr. H. Fransen
m.m.v. Koperblazers

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl 
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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: 
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

De leechte dy’t se efterlit
kin nimmen weinimme
Yn bliuwende leafde betinke wy
wat sy foar ús betsjutten hat

Dochs noch hommels is by ús wei rekke 
myn leave frou, ús mem en beppe

Tjitske Ozinga-Heeres
 Parregea, 2 july 1953

† Snits, 11 maaie 2016

           17 maart 1972

 Makkum:  Ate Ozinga
 It Hearrenfean:  Tsjomme en Coby
 Haren:  Inkje en Jaap
  Niek en Finn
 Warkum: Durk en Hinke

De beïerdiging hat op tiisdei 17 maaie 
plakfûn te Makkum. 

Skriuwadres:
De Pôlle 25, 8754 GW Makkum.

Safolle minsken hawwe, yn hokker 
foarm dan ek, meilibjen betoand by it 
ôfskie fan myn leave man, ús geweldige 
heit en grutske pake en oerpake

Roelof Nooitgedagt

Dêrfoar wolle wy eltsenien hiel hertlik 

Makkum: Geertje Nooitgedagt-Nagel
 Neeltje en Wytze
 Klaaske en Albert
 Jan

Makkum, maaie 2016

‘Foarby giet alles
lok, leafde, ljocht.
Ek it leed en it lijen
dat de ierde brocht.’

Nei in freonskip fan jierren 
nimme wy ôfskie fan

Tjitske
Wy winskje Ate en de bern in soad sterkte.

Hans en Alie
Hindrik en Dina
Gert-Jan en Tineke
Bouwe en Reino
Chris en Hannie

“Lit dyn wurge lea mar rêste”

Toch nog onverwachts hebben we afscheid 
moeten nemen van mijn lieve schoonzus en 
onze tante

Tjitske Ozinga-Heeres
Wij wensen Ate, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

 Bolsward: Riemke en Tjalling 

 Leeuwarden: Tom en Els

 Noordwolde: Inkjen en Martin
  Dany
  Sian
  Branco

Oandien binne wy troch it ferstjerren fan de 
mem fan in freon fan ús.

Tjitske Ozinga-Heeres
Wy winskje Durk & Hinke, Ate en de oare 
famyljeleden folle sterke ta de kommende tiid.

‘Keet Nico’
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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

Een plaats op

wilt u toch ook?

Binnenkort worden er restauratie- en onder-
houdswerkzaamheden uitgevoerd aan en in de 
“Van Donia kerk”. De laatste grote restauratie 
dateert van 2006, inmiddels alweer 10 jaar 
geleden. Om het beeldbepalende gebouw in 
goede conditie te houden zijn deze werk-
zaamheden nodig. Het gaat met name om het 
herstellen van houtconstructies, galmborden, 
metsel- en voegwerk, het herstellen en schil-
deren van de ramen en kozijnen en herstellen 
van de dakbedekking (leien). 

Voor deze restauratie is door de Stichting tot 
Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland voor 
de Protestantse gemeente Makkum e.o. een 
subsidieaanvraag Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten (BRIM) inge-
diend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Deze aanvraag is deels gehonoreerd voor wat 
betreft de subsidiabele kosten. De vergoeding 
bedraagt 65% van de noodzakelijke kosten 
welke worden uitgevoerd aan de buitenkant 
van het gebouw. Voor het interieur wordt ech-
ter geen subsidie verstrekt. Deze kosten en 

ook de kosten die voor de buitenkant niet 
worden vergoed komen voor rekening van de 
Protestantse Gemeente Makkum. Zoals eerder 
genoemd wil de PKN gemeente Makkum het 
gebouw in optimale conditie houden voor onze 
kerkelijke gemeente maar met name ook voor 
ons dorp.

Daarom doen we een beroep op de bewoners 
van Makkum en omstreken en verder aan ieder-
een die dit culturele erfgoed een warm hart 
toedraagt om een financiële bijdrage. Uw gift 
(onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar) kunt u 
overmaken op rekeningnummer NL15 FVLB 
0635 8098 18 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Makkum

Wilt u eerst meer informatie over zowel de 
restauratie alsmede de mogelijkheden van 
structureel schenken i.c.m. de fiscale moge-
lijkheden stuur dan een e-mail aan:
pkn.kerkrentemeester@makkum.nl of neem tele-
fonisch contact op met de penningmeester 
tel. nr. 0515232295.

Restauratie en Onderhoudswerk Van Donia kerk Makkum

Theatersport “Net Te Let” uit Makkum speelt 
zaterdag 28 mei een wedstrijd tegen Ulteam uit 
Groningen. Een wedstrijd zeg je?! Een theater-
sportwedstrijd is een avondvullend theater-
programma met een wedstrijdelement. Het is 
improvisatietheater met onder andere onder-
delen uit bekende tv programma’s als De 
Lama’s en de Vloer op. Het publiek heeft een 
belangrijke inbreng tijdens de wedstrijd.

Het publiek een inbreng? Ik wordt toch niet het 
podium opgesleept hoop ik? Nee je mag rustig 
blijven zitten. Wel speel je een rol in de spel-
vormen die gespeeld worden, met name door 
met goede locaties, emoties, bekende films of 
personen te komen. En ook bij de beoordeling 
van de scenes die gespeeld worden mag je 

laten merken wat je er van vond. De twee 
teams proberen elkaar namelijk constant de 
loef af te steken om op het einde van de 
avond als winnaar van het podium af te stap-
pen. Toch wordt er soms ook samen gespeeld. 
De jury in de vorm van rechters zorgen voor 
een eerlijke strijd, of toch niet altijd… Geef uw 
mening als u het er niet mee eens bent.

Kortom het neigt weer een gezellig avondje te 
worden met een lach, soms een traan, muziek 
maar met name heel veel spelplezier en lol. 
U bent welkom op zaterdag 28 mei 19.30 uur 
in de bovenzaal van De Prins in Makkum en 
de entree is slechts  5,-. Kaarten reserveren 
kan via de facebookpagina van Theatersport 
Net Te Let.

Theatersport “Net Te Let” speelt een wedstrijd tegen Ulteam

Iedereen die in Makkum woont heeft ‘m vast 
wel eens zien liggen in de haven: De Blazer 
TX33. De Stichting Behoud Blazer, heeft als 
doel dit prachtige houten schip in de vaart te 

houden. Sinds 2008 maakt de Blazer TX33 zeil-
tochten met gasten, vanaf de sluis van Makkum. 

Het tochtje dat wij gaan maken duurt ca 2½ uur. 
Er wordt op het IJsselmeer gezeild. De gasten 
mogen helpen bij het zeilen en kunnen op-
treden als stuurman/-vrouw. Onderweg zorgt 
de bemanning voor koffie, thee en frisdrank. 
Tevens wordt een Frysk dúmke geserveerd.

Datum: keuze uit: zo 29 mei of za 4 juni
Vertrektijd: 14.00 vanaf de sluis
Max aantal gasten aan boord: 12
De tocht gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen.
Kosten: NUT-leden:  15,-, niet-leden:  17,- 
kinderen van 6 t/m15 jr:  5,-/  8,- 
kinderen t/m 5 jr gratis
Opgeven via www.nutmakkum.nl/cursussen
Meer informatie: www.tx33.nl

NUT-Makkum presenteert:
Varen met de authentieke Blazer, de TX33 
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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 

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.

Kom zaterdag 21 mei tussen 14 en 16 uur met 
uw ideeën en geef u op om mee te werken. 
Wie vaak door het Makkum-er bosje komt is 
het vast opgevallen: Er gebeurt iets op de 
voormalige fietscrossbaan! En er gaat nog 
veel meer gebeuren:
 
- Wat in ieder geval afgemaakt gaat worden is 
de schommelstelling. Er moet valzand worden 
aangebracht en de schommels gaan opge-
hangen worden.
- Er wordt een peuterspeelplek met een wal 
afgeschermd. Er komt een speelbootje te lig-
gen, een picknickplek wordt aangelegd en we 
maken een nestschommel.
- We hebben18 boomstammen gekregen 
waar we de leukste speelobjecten mee kun-
nen maken op verschillende plekken op het 
terrein. Ideeën… werktekeningen…. en 
natuurlijk de uitvoering…
- Het terrein is heel geschikt voor kleine festi-
vals of optredens, in de fietscrossheuvel kun-
nen hiervoor amphitheater achtige bankjes 
ingegraven worden.
 
De komende weken willen we met zoveel moge-
lijk mensen verder vorm geven aan de speel-
plaats zodat het een echte speelplaats wordt 
en een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Oproep: 
Op zaterdag 21 mei tussen 14 en 16 uur willen 
we ideeën verzamelen op het terrein en horen 
waar u mee zou kunnen helpen. (Graven, (ket-
ting-)zagen, stevige constructies maken, 
schilderen). De komende weken werken we 
samen aan het inrichten van de natuurspeel-
plaats, zodat jong en oud er al deze zomer 
gebruik van kunnen maken.
 
Meer informatie:
- facebook; makkum duurzaam
- contact/opgeven: MADuurzaam@makkum.nl 
of 06 53 980019
- bij de dorpswinkel de Eerlijkheid
 
MAD (Makkum Aantrekkelijk Duurzaam) werkt 
aan het sociaal en ecologisch duurzamer 
maken van Makkum. De Natuurspeelplaats is 
1 van de projecten die MAD ontwikkeld. Er is 
al veel gebeurd: Het prikkeldraad is wegge-
haald, er is een takkenril aangelegd, er zijn 
150 laagstamappelbomen geplant. (135 ver-
schillende soorten een soort genenbank dus). 
Er zijn een aantal babybomen bijgekomen. 
Vorig jaar is er een brug gelegd. Op de foto de 
laatste aanwinst op het terrein.

Inrichten van de Natuurspeelplaats (voormalig fietscrossterrein)

Sinds een aantal weken hangen onze prach-
tige verwijzingsborden in Exmorra. Een aantal 
bedrijven en personen hebben ons enorm 
geholpen om dit te realiseren. 

We willen Gertjan Gerrits van ArtoGraph Exmorra 
bedanken voor het ontwerp, het freeswerk en 
de organisatie. Daarnaast Schadeherstel 
Bolsward voor het realiseren van het spuit-
werk en André Abma van Technisch Bedrijf 
Exmorra voor het aanbrengen van de afwate-

ringsgaten. Daarnaast tevens dank aan onze 
dorpsgenoten Eelke Brunia voor het laswerk 
en Anne Boersma voor het vervaardigen van 
de bevestigingsbeugel en het herplaatsen van 
de paal. 

Geweldig allemaal! Zonder jullie is het onmo-
gelijkheid om deze projecten mogelijk te maken. 
Dankjewel.

Dorpsbelang Exmorra.

Dankjewel iedereen
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Wie heeft nog 
potgrond nodig? 

Verkoop zaterdag 21 mei 2016 nabij BlomYnien 
Kerkstraat 9 in Makkum. De verkoop start om 9.00 uur.

Op zaterdag 21 mei ook verkoop in Skuzum, Allingawier, Exmorra en Wons.
Vanaf 10.00 uur rijden we door de dorpen.

Bij voorkeur uw bestelling vooraf door geven aan: 
Karin van Gulik: 06-21457353 of Nynke Elgersma tel. 0515-231170

Dan zorgen wij ervoor dat uw bestelling op zaterdag 21 mei a.s. 
gratis bij u thuis wordt bezorgd. 

Ook wanneer u op 21 mei de potgrond bij Kerkstraat 9 koopt, 
kunnen wij uw bestelling gratis thuisbezorgen.

Kosten: 
1 zak à 40 liter  4,00 / 2 zakken voor  7,50 / 3 zakken voor  10,00

Muziekvereniging Hallelujah

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE “KOORNSTRA NETTEN”
FEDERATIE JEUGD PARTIJ 

Zaterdag 21 mei a.s. worden deze
Afdelingswedstrijden voor welpen,
pupillen en schooljeugd gehouden.

De aanvang is om 13.00 uur !
De prijzen bestaan uit eretekens 

en worden aangeboden door: 
Koornstra Netten.

Kantinedienst: v.a. 12.30 
Willy v.d. Velde – Wiepkje Fennema

KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE ALBERT RINIA PARTIJ

Zondag 29 mei a.s. wordt deze 
Off. K.N.K.B. Schooljongens wedstr. Afd. 

+ Opstap gehouden.

De prijzen worden aangeboden door:
Schildersbedrijf Rinia

Aanvang: 10.00 uur op
“Keatslân De Seize“

Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !

Kantinedienst:
v.a. 9.30 uur: Alinda Kolk, Jelly Kuiper

v.a. 15.00 uur: Dina Koopmans, Titia Rinia

Vrijdag 6 mei hebben de IJsselmeerminnen 
uit Makkum met hun sloep “Pulp Fiction” de 
42e editie van de Harlingen-Terschelling-Race 
gewonnen. Een uniek moment, omdat de grote 
concurrenten “West Arvada” en “Benwyvis” 
van Terschelling al jarenlang de HT winnen.
 
Met een uitstekende voorbereiding zetten de 
dames uit Makkum een supersnelle tijd van 
3:16:27 neer. Voldoende om de grote concurren-
ten ‘West Arvada’ en ‘Benwyvis’ uit te schakelen.

De HT-race is een race van 35 km en daarmee 
één van de zwaarste tochten onder het sloep-
roeien. Hoge temperaturen en grote stukken 
wind mee, maakten de race erg warm en 
zwaar. Voor de supporters op de volgboten 
was het daarentegen prima vertoeven.
 
In 2014 zijn de dames van de Zeesteeg in de 
Pulp Fiction gestapt en zijn ze onder de naam 
“De IJsselmeerminnen” doorgegaan. De Pulp 
Fiction (voormalige Kubaard Vaart) is door de 
roeiers Jacob Haan en Harry Stoelinga van de 
Twirre letterlijk uit een weiland is gered. Vijf jaar 
lang hebben zij hun uiterste best gedaan om 
de Pulp Fiction weer in topconditie te krijgen. 
Het HT-debuut van de IJsselmeerminnen was 
in 2014 waar zij een 5e plek wisten te behalen. 
Er zit een stijgende lijn in: in 2015 werden zij 
3e. Dat smaakte naar nóg meer... Eindelijk 
wordt het harde trainen dit jaar beloont met 
een 1ste plek! De West Arvada van Terschelling 
werd tweede en de Benwyvis van Terschelling 
werd derde. Bij de heren wonnen de mannen 
van de Grutte Bear uit Joure. 

IJsselmeerminnen winnen HT-Race 2016!

In de week van 6 tot en met 11 juni gaan ruim 
25.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te 
collecteren voor Epilepsiefonds. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de 
organisatie van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en individuele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epi-
lepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische 
aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht in de 
hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen 
met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas 
blijft 30 procent last houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Weten-

schappelijk onderzoek naar de oorzaken van 
epilepsie is daarom van groot belang. Het 
Epilepsiefonds financiert onderzoeken die 
genezing dichterbij brengen. Samen met dui-
zenden vrijwilligers zamelen we tijdens de 
collecteweek geld in voor epilepsieonder-
zoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft 
het fonds voorlichting en hulpverlening waar-
onder aangepaste vakantiereizen voor mensen 
met epilepsie. 

Collecte
Het Epilepsiefonds helpt mensen met epilepsie 
op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven 
doen, is geld nodig. Daarom komen de collec-
tanten in de week van 8 juni voor een vrijwillige 
bijdrage aan de deur. 

Collecteweek Epilepsiefonds start 6 juni
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NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Bibliotheek Makkum zoekt 

MEDEWERKER STRANDBIEB M/V

Voor de maanden juli en augustus, 
ca. 3 dagen per week

De strandbieb is in juli en augustus 7 dagen 
per week geopend van 11 tot 17 uur. 
Als medewerker strandbieb ontvang je de 
bezoekers (kinderen en volwassenen) gastvrij 
en zorgt voor een prettige sfeer. 
Je regelt het uitlenen en weer opruimen 
van de boeken. 
Samen met een collega voer je spel-/
knutsel-/voorleesactiviteiten uit op 
woensdag- en zaterdagmiddag. 

Je bent een student van minimaal 18 jaar. 
Je kunt uitstekend zelfstandig werken. 
Je verstaat en spreekt goed Duits. 
Je woont in Makkum of nabije omgeving. 

Belangstelling? 
Stuur je sollicitatie uiterlijk 26 mei 2016 naar 
makkum@bibliothekenmarenfean.nl 

STUDIEBEURS 
SINT ANNALEEN MAKKUM

Het bestuur van de Stichting Sint Annaleen, 

gevestigd te Makkum, roept leengerechtigden op

zích aan te melden voor een studiebeurs. 

Alleen afstammelingen van de stichtster van het leen 

zijn gerechtigd en geldt uitsluitend voor hen, 

die HBO onderwijs (willen) volgen. 

Sollicitanten moeten zich onder overlegging van een 

geboortebewijs voor 4 juni 2016 schriftelijk aanmelden 

bij het leenbestuur, via het formulier op onze website, 

www.sintannaleen.nl 

Het leenbestuur:

Sietske Poepjes, voorzitter

Johan de Witte, secretaris/ontvanger
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Voetbalprogramma
Donderdag 19 mei
Top 63 C1 - Makkum C2 19.00
Makkum C1 - Leovardia C2 (37 min.) 10.45

Zaterdag 21 mei
ONS Boso Sneek 5 - Makkum 3 12:30
Oudehaske B2 - Makkum B2 9:00
Oudega/HJSC/Heeg C3 - Makkum C2 9:00
Makkum D1 - Workum D2 10:45
Workum D3 - Makkum D2 9:00
Heeg E2 - Makkum E2 10:00
Makkum E3 - SDS E4 9:00
Makkum F2 - Woudsend F2 9:15
Makkum F3 - SC Bolsward F5M 9:00

Kantinedienst
Piter Genee/Rein vd Velde 8.15-12.00
Anette Meinen/Hannyn Brandsma 12.00-15.00
Roy Linnebank/Jason Koornstra/ 15.00-19.00
Martyn Leyenaar 15.00-19.00

Zaterdag 28 mei
Makkum F1 - Delfstrahuizen F1 10.00
Oeverzwaluwen B2 - Makkum B2 10.30
  
Kantinedienst
Yme en Jouke de Jong 9.00-12.00
Tjitske Altena/Grietje Amels 12.00-15.00
Gerlof Smit/Sietse de Vries/ 15.00-19.00
Jan Haarsma 15.00-19.00

Zaterdag 18 juni
Slotdag / 70 jarig jubileum vanaf 13.00 uur.
Opgave voor de spelletjes en BBQ bij je leider/
trainer of iemand van de evenementencom.

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.praktijktjeerde-
ma.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

Heren
Zondag 8 mei jl. vond de eerste ledenpartij 
van dit kaatsseizoen plaats. Onder zomerse 
omstandigheden konden er bij de heren 7 
parturen los. Er moest enkele keren worden 
bijgeloot, maar de uitstekende wedstrijdlei-
ding (Stien en Greetje) wist zich hier goed 
mee te redden. In de verliezersronde ging de 
1e prijs naar het partuur van Sander Rinia, 
Harry v.d. Weerdt en Alwin v.d. Weerdt. Zij 
wonnen met 5/3 – 6/6 van het partuur van 
Jouke Vlasbloem, Peter Bootsma en Leo 
Nauta. In de winnaarsronde stonden de partu-
ren van Gerard v. Malsen, Jacob (P) v.d. 
Weerdt, Henk Hellinga en Jurre Rinia, Jan 
Ruurd Amels, Milan v.d. Velde tegenover 
elkaar. Het werd een hele spannende eind-
strijd, men gaf elkaar niets toe. Deze finale 
was ook de allerlaatste partij van vandaag. 
Uiteindelijk wonnen Gerard, Jacob en Henk 
met 5/5 – 6/0. Gerard v. Malsen werd tot 
koning van deze partij uitgeroepen. 

Heren: 
1e prijs: Gerard v. Malsen (Koning), 
 Jacob (P) v.d. Weerdt en Henk Hellinga 
2e prijs: Jurre Rinia, Jan Ruurd Amels 
 en Milan v.d. Velde
Verl. r. : 
1e prijs: Sander Rinia, Harry v.d. Weerdt 
 en Alwin v.d. Weerdt 

Dames 
Het begint met een prachtige zonnige dag! Er 
wordt gekaatst in een poule van 4. De compe-
titie is nog maar net van start maar de draad 
wordt snel opgepakt en ieder partuur maakt er 
een leuke en toch spannende wedstrijd van. 
Amber en Gretha kaatsen tegen Anna en Geertina 
4-5 4/6. Evelien en Willy kaatsen tegen Rina 
en Mieke 5-5 6/4. De tweede prijs gaat naar 
Rina en Mieke en de eerste prijs naar Evelien 
en Willy, Proficiat ! Evelien is uitgeroepen tot 
koningin ! Ook hiervoor proficiat! Kransen 
aangeboden door Bosma Hoveniers-bedrijf. 
Tot ziens op de volgende kaatspartij!

Jeugd
Bij de jeugd werd er in twee categorieën 
gekaatst. De Makkumer kaatsjeugd heeft veel 
talent en op deze Ledenpartij werd er sportief 
en met veel inzet gekaatst. Iedereen had er 
ook goed voor getraind, dat kon je zo zien !
Toch kan niet iedereen met een prijs naar 
huis, maar er komen dit seizoen altijd weer 
nieuwe kansen voor kransen als je maar goed 
blijft oefenen.

In de gecombineerde categorie Welpen – 
Pupillen waren er vier parturen in één poule.
Clive v.d. Weerdt en Dominique Huisman 
waren vandaag zeer sterk, zij wonnen alle 
partijen en met 21 punten wonnen zij de 1e 
prijs. De 2e prijs was voor Wendy Adema en 
Leon Smink, zij wonnen twee partijen (14 pun-
ten) en dat was prima.

Welpen – Pupillen  
1e Prijs: Clive en Dominique
2e Prijs: Wendy en Leon

In de andere gecombineerde categorie 
Pupillen – Schooljeugd werd er ook door vier 
parturen in één poule gekaatst. Jari v. Malsen 
en Elke de Witte wonnen alle partijen (21 pun-
ten) en dus de kransen. Ruben Tjeerdema en 
Ilona Adema wonnen er twee (17 punten) en 
dat was goed voor de 2e prijs.

Pupillen – Schooljeugd
1e Prijs: Jari en Elke
2e Prijs: Ruben en Ilona.
 
De prijzen bestonden vandaag uit waardebon-
nen aangeboden door de sponsor Familie 
Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden 
door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide sponsors 
hartelijk bedankt!

Verslag Oeds v. Dijk Ledenpartij

T 0515 - 232 392
I www.sgckoeriermakkum.nl

 E sgckoerier@makkum.nl
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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 

Mooie witte vogelkooi.  30,- 
Reactie op tel: 0515-576985 of 06-11402208

Cognac kleurige ballerina's, maat 37.  10,-
Tel: 06-51465712

Wie wil eens per week (in Kimswerd) voor mij 
het gras maaien en onkruid te lijf gaan?
Tel: 06-12797265

Wie wil eens per week (in Makkum) voor ons 
het gras maaien? Tel: 06-15064763

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

GEVRAAGD

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

Wist u dat...
Vanavond de inschrijving van de avondvier-
daagse is, van 19.00 uur tot 20.00 uur in het 
MFC.

Kom maandags en/of donderdag tussen 14.30 
en 16.30 uur meehelpen in de Dorpstuin! 
Regelmatig of gewoon een keer. We komen 
op dit moment wat mensen te kort door ziekte 
en vakanties. Kom gewoon langs of geef je 
met naam en telefoonnummer via e-mail 
MADuurzaam@ makkum.nl 

Kom zaaien, planten, wieden, maaien, paden 

onderhouden, water geven en natuurlijk ook 
oogsten en er thuis of op de tuin goed van 
eten. Misschien kent u de dorpstuin door een 
wandeling met uw (klein-) kinderen of bewo-
ners van Avondrust langs de dieren, en de 
schelpenpaden in de tuin of door een kijkje in 
de kas. (heeft u onze laatste aanwinst: het 
grote houten afdak met bank al gezien?).
 
In de Dorpstuin achter Avondrust zijn ook de 
schooltuintjes, waar de kinderen van de drie 
scholen in Makkum komen. Hier maken ze 
kennis met het zaaien, planten, oogsten van 
eetbare gewassen en kunnen ze ontdekkingen 
doen over hun eigen natuur en de natuur om 
hen heen. En waar ze genieten van het buiten 
zijn en met water, aarde en andere materialen 
die daar aanwezig zijn kunnen spelen. Alle 
scholen zijn nu bezig om na te denken hoe ze 
natuur-bewustzijn als leerdoel in hun school-
programma kunnen invoeren. Een prachtig 
terrein; de moeite waard om te helpen het te 
onderhouden!

Extra vrijwilligers gezocht voor de Dorpstuin achter Avondrust

Wij zijn opzoek naar

2 MEDEWERKERS

Het gaat om een functie in de bediening.

Ben je tussen de 16 en 19 jaar oud
en heb je interesse?

Stuur dan een mail naar:
fengshengmakkum@hotmail.com

Wij hopen spoedig 
op enthousiaste collega's!

Plaats uw advertentie 

in de Makkumer Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl


