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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

5Cultureel Podium Makkum sluit
seizoen af met Buitenbioscoop
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funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?

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

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

makelaars  en taxateurs

"Goede begeleiding met
veel kennis van zaken!
Een aanrader voor iedereen 
die een huis wil (ver)kopen!"

Bekijk al onze klantbeoordelingen 
op Funda, wij zijn trots op onze 9! 99

Door Sjoukje Steinhovden

Net als voorgaande jaren organiseerde 
gymnastiekvereniging DES in Makkum 
ook dit jaar weer de Avondvierdaagse. Het 
respectabele aantal van 287 wandelaars 
had zich aangemeld voor het evenement, 
waarbij gekozen kon worden tussen routes 
van tien en vijf kilometer. Tijdens haar ope-
ningswoord sprak Geertina Bijlsma de hoop 
uit dat de deelnemers zouden genieten van 
de wandelingen. Met de Nederlandse winst 
van het Songfestival nog vers in het geheu-
gen dacht ze dat de mensen misschien wel 
zingend op pad zouden gaan. 

Gezongen werd er niet heel veel, maar de 
mensen gingen vrolijk pratend en lachend 
op weg, met de routebeschrijving in de 
hand. Ook de vrijwilligers die het verkeer 
regelden namen hun posten in. Meestal 
verschillen de routes niet zo veel van jaar 
tot jaar, maar deze keer had de organisatie 
voor de tien kilometer twee geheel nieu-
we routes uitgezet. Zo werd op de tweede 
avond de route “Allingawier” gelopen, een 
mooie combinatie van dorp, dijk en weiland. 
Ook de andere routes waren veelzijdig en 
de derde etappe voerde zelfs dwars door 
de koeienstal van boer Politiek in Wons. 
Op de vijf kilometer was ook gezorgd voor 
variatie: zo ging één van de routes bijvoor-
beeld langs de brandweerkazerne, waar de 

Gevarieerde Avondvierdaagse Makkum

jongste deelnemers even in de brandweerauto 
mochten zitten. Dankzij de sponsoren Jum-
bo, Bas Zijp en Strikjes en Bretels was er elke 
avond onderweg een lekkere versnapering 
voor de deelnemers, om de energie op peil te 
houden.

Het weer werd elke dag beter en op de afslui-
tende donderdagavond scheen de zon echt 
uitbundig, waardoor de binnenkomst extra 
feestelijk voelde. Muziekvereniging Hallelujah 
haalde de wandelaars op muzikale wijze bin-
nen en de leden hadden zich zó opgesteld dat 
de deelnemers tussen hen door richting de fi-
nishlijn moesten lopen. Daar stonden familie 
en vrienden hen op te wachten met bloemen 
en lekkernijen en uiteraard kon daar ook de 
welverdiende medaille in ontvangst worden 
genomen.
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Info
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, week-
ends 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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

OVERLIJDEN

Familieberichten

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?

En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Met verdriet, maar dankbaar dat verder 
lijden hem bespaard is gebleven, laten 
wij u weten dat van ons is heengegaan, 
ús heit, pake en oerpake

Anne van der Meer

* Menaldum, 12 april 1936
† Makkum, 15 mei 2019

Sinds 7 december 2012 weduwnaar
van Jeltje Douma.

Uit naam van
bern, pake-en oerpakesizzers.

Het afscheid heeft op dinsdag 21 mei jl.
plaatsgevonden in het crematorium te 
Sneek.

Correspondentieadres:
Trasmolen 41, 8754 GL Makkum

De Heer is mijn Herder
      Psalm 23

Verdrietig, maar dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend, laten 
wij u weten dat van ons is heengegaan 
myn leave man, ús heit en pake

Sytze Feenstra
* Exmorra † Bolsward
24 augustus 1939 22 mei 2019

          3 oktober 1963

 Klaske Feenstra-van Tuinen

 Klaas en Núria
 Aina, Dana

 Anna

De begrafenis heeft op dinsdag
28 mei jl. plaatsgevonden te Exmorra.

Correspondentieadres:
It String 7, 8754 GR Makkum

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,
mar de moaie oantinkens ek.

Oandien binne wy troch it ferstjerren fan 

Anne van der Meer

heit en skoanheit fan Germ en Klazien.

Wy winskje Germ en Klazien en de
neisten in protte sterkte ta mei dit ferlies.

Freonenploech Karmasterkorps
Yn ‘e Bocht

Na een tijd van afnemende gezondheid 
is overleden onze vriendelijke buurman

Sytze Feenstra

Wij wensen Klaske, kinderen en
kleinkinderen, veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.

de buren van de Wijting

Makkum, 22 mei 2019

Foar alle foarmen fan meilibjen nei it 
ferstjerren fan ús heit, skoanheit, pake 
en oerpake 

Pieter Terpstra 

wolle wij jimme hertlik tank sizze.

It hat ús tige goed dien.

Bern, pake- en oerpakesizzers

Frachtweinsjauffer
in hert en nieren

Dochs noch ûnferwachts is ferstoarn
ús beste buorman

Anne van der Meer

Wy winske syn bern en pakesizzers in 
soad sterkte ta.

De bewenners fan De wize weage
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,75 
1 kg speklappen ...................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00 
1 kg verse worst ...................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,25 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................. € 4,75 
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75 
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,25 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,50 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,75 
slavink  5 stuks ..................... € 4,75 
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst 
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt 

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Bedankt Makkumers dat jullie met ons Koningsdag en alle activiteiten er om heen tot een feest 
hebben gemaakt! Mede door de bijdrage uit het Ondernemersfonds konden wij een breed 
scala aan activiteiten aanbieden. Alle bezoekers en deelnemers van de georganiseerde acti-
viteiten: hartelijk dank voor jullie komst. Maar zeker ook het alle vrijwilligers , sponsors, stille 
krachten op de achtergrond: kortom alle mensen die hebben geholpen om alle onze mooie 
plannen ook werkelijk te kunnen realiseren: bedankt voor jullie hulp! Tot slot Wiebren van der 
Weerdt en Eva Boonstra- Jansen bedankt voor jullie vorstelijke vertolking van het Makkumer 
Koningspaar

Bestuur Koninginnevereniging Makkum.
Christa Duijster, Durkje Hoeksema, Ynze Salverda,

Arjen Doedel, Arie Kuipers en Gerrit Bleeker.

MAKKUM BEDANKT!

De voorbereidingen op de 7e Triatlon Witmar-
sum zijn in volle gang, de eerste 60 deelne-
mers hebben zich ingeschreven. Het aantal 
beschikbare plaatsen in het zwembad wordt 
ook al snel minder, dus wil je in het zwembad 
zwemmen schrijf je dan ook snel in! Elke deel-
nemer die zich vóór 26 augustus inschrijft, 
ontvangt ook dit jaar weer het unieke Triatlon 
Witmarsum sportshirt. Voor bedrijven en ver-
enigingen bieden we de kans om de triatlon 
te sponsoren en in de Team Competitie deel 
te nemen. Verzamel hiervoor 3 teamleden 
die in estafettevorm elk een onderdeel van 
de triatlon afleggen. Welke team verslaat het 
snelste team van vorig jaar? De triatlon wordt 
voorafgegaan door de Kidsrun. Onder leiding 
van Loopgroep Witmarsum wordt er een mooi 
parcours afgelegd door de straten van Wit-
marsum. Wie wordt de snelste jongen en het 
snelste meisje van de dag? Meer informatie 
over de aanmelding voor de Kidsrun volgt bin-
nenkort.

OPROEP – OPROEP – OPROEP!!!
Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen hel-
pen tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons vi-
sitekaartje voor zowel deelnemers als publiek 
en bent bereid om een paar uurtjes de handen 
uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het 
opbouwen en afbreken van het finishgebied, 
het regelen van verkeer of het bemannen van 
een drinkpost in het dorp. Voor scholieren/stu-
denten die een maatschappelijke stage moe-
ten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. 
Je kunt ons in de voorbereiding of op de dag 
zelf helpen bij allerhande taken in ruil voor een 
aantal uren voor je stage.
Dus doe je niet mee op 8 september maar wil 
je tóch betrokken zijn bij de triatlon? Kom ons 
‘heldenteam’ van vrijwilligers dan versterken! 
Stuur gerust een mail voor meer informatie 
of aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl. In-
schrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 6 sep-
tember via www.triatlonwitmarsum.nl. Graag 
tot 8 september bij Triatlon Witmarsum!

Nieuws van triatlon Witmarsum
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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 versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke adverten-
ties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mede-
delingen, redactionele artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag 
uiterlijk vrijdagochtend, voorafgaand aan de verschijning voor 
11.00 uur op: belboei@makkum.nl. Aanleveradres indien geen 
e-mail voorhanden: Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 
MAKKUM, tel: 06-15064763.

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Tel. 0515-231551 - 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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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 

ALGEMEEN

Spoardyk 56
8711 CK Workum

0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,

noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service

staan bij ons hoog in het vaandel.
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Zaterdag 1 juni - Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Woensdag 5 juni 16.00 uur t/m 17.00 uur
Bibliotheek Makkum. Digitaal café: U bent 

van harte welkom met uw computervragen. 
De toegang is gratis. U wordt verzocht uw 

eigen (opgeladen) apparatuur mee te nemen 
en - indien van toepassing - de inloggege-

vens van uw accounts.

Zondag 9 juni Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Zaterdag 15 juni 10.00 tot 15.00 uur
Open dag van de bouw TWEEDE DOKHAL / 

De Vries Scheepsbouw Makkum

Agenda

De cirkel is rond. CPM startte het culturele 
seizoen 2018-2019 met een optreden van de 
Makkumer Bluesbrothers in het Kasteeltje. Af-
gelopen weekend werd het seizoen afgesloten 
met de film ´De Bluesbrothers` in een speci-
ale buitenbioscoop. Ruim 50 mensen geno-
ten van de swingende filmklassieker die op 
een groot Led scherm werd vertoond op het 
natuurspeelplaats van Makkum aantrekkelijk 
Duurzaam. 
“Je kunt niet zomaar een film in het openbaar 
vertonen”, zegt CMP bestuurslid Hinke Goe-
maat. “Je hebt o.a. te maken met auteurs-
rechten. Aanvankelijk hadden we gekozen 
voor film van de rockband Queen. Maar deze 
mocht alleen weer in een binnenruimte wor-

den vertoond”.
De weergoden waren de organisatie zaterdag-
avond goed gezind. 
Bij slechte weersomstandigheden was er een 
uitweg mogelijkheid naar het MFC geweest.
Om 20.00 uur stroomde het publiek naar de 
natuurspeelplaats en zocht een plekje op de 
tribune. 
Anderen zaten relaxt onderuit gezakt onder 
dekentjes op hun eigen stoeltje of zitkussen.
Metelkaar film kijken op deze prachtige locatie 
werd door het publiek als zeer bijzonder erva-
ren. Het geeft een extra tintje.
Je eigen wijntje/biertje, versnaperingen en ui-
teraard het vertoeven in een leuk gezelschap, 
maakten de avond compleet. 

Cultureel Podium Makkum sluit 
seizoen af met Buitenbioscoop

Een aantal internationale schilderstoppers zul-
len acte de présence geven tijdens het Plein 
Air Festival Skilderje, dat van 11 t/m 16 juni in 
Makkum zal worden gehouden. Onder meer 
Jurgen Leippert, Carola Schapals en Sybille 
Bross produceren tijdens die week werken 
van Makkum en omgeving en bieden die ver-
volgens te koop aan. Het is een uitgelezen 
mogelijkheid om tegen zeer aantrekkelijke 
prijzen originele schilderijen van herkenbare 
plekjes in Makkum te kopen.

In principe start het festival op dinsdag 11 
juni en eindigt op zondagmiddag 16 juni rond 
16.00 uur. Het is de bedoeling dat schilders 
een zelf gekozen plekje in Makkum of omstre-
ken kiezen. Dat kan in het dorp, aan het strand 
of in de ommelanden zijn. Werk dient in de da-
gen van het festival gemaakt te zijn. Het is dus 
niet de bedoeling atelierwerk mee te nemen 
en dat aan te bieden.
De vervaardigde schilderijen worden opge-

hangen in de oude tegelfabriek van de Ko-
ninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt. In princi-
pe is er één immense wand van ca 15 meter 
en een aantal mobiele wanden. De ruimte is 
iedere dag van het festival geopend van onge-
veer 15.00 uur tot 20.00 uur.
Naast de buitenlanders heeft ook een vijftien-
tal Nederlanders professionele schilders hun 
komst toegezegd. Daaronder bevinden zich 
Mieke van Zundert, Karin Voogd, Piet Groe-
nendijk en Machteld IJdo. De professionele 
schilders zijn er niet alleen om zelf te schilde-
ren, maar zijn ook zeer benaderbaar om ande-
re deelnemers van advies te dienen.

Het festival staat ook open voor semi-profes-
sionals en talentvolle amateurs uit de regio. 
Inmiddels hebben zo’n tien schilders aange-
geven tijdens het festival graag van de partij 
te zijn. Het staat iedereen vrij om alle dagen 
mee te doen of daarin een selectie te maken. 
Aanmelden kan nog via frans@egmondpr.nl. 

Internationale schildertoppers
komen naar Makkum



pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 29 mei 2019

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Ik zoek iemand die onze tuin kan opruimen 

tegen een redelijke vergoeding.
Tel: 06-81512974

Schoonmaakhulp gezocht voor circa 2 uur in 
de 14 dagen voor gezin met jonge kinderen in 

Wons. Info: WerksterWons@gmail.com.

Ter huur per 1 juli: Volledig gemeubileerd
1 tot 2 persoons appartement in het centrum 

van Makkum.
Huur € 550,-, gas, water, licht, internet & TV

o.b.v. voorschot € 150,- per maand.
Reactie alleen via WhatsApp 06-20504397

Kerkdiensten
Makkum

Zondag 02-06 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pater Halma.

Zondag 09-06, uitgenodigd bij andere loca-
ties.

Witmarsum
Zondag 02-06 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

Maandag 03-06 15.30 uur, Aylva State,
Pastor N. ten Wolde.

Zondag 09-06 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

PKN Makkum
30 mei 9.30 K.C. Het Anker Hemelvaartsdag 

dhr C. van Rijn, Sneek
2 juni 9.30 K.C. Het Anker H.A.

ds A. Cluisstra-Boschloo
9 juni 9.30 K.C. Het Anker

ds G.J.D. de Haan, Oosterzee

Holle Poarte 2019
Zondag 9 juni Pinksterdienst 9.30 uur

Voorganger: Dhr. C. van Rijn
Organist: Dhr. J.Adema Zangdienst.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 1 juni
NOK 1 - Makkum 1 aanvang 14 30 uur.
Mocht Makkum deze winnen dan is op 8 juni 
QVC1 de tegenstander op neutraal terrein.

Bij deze partij, zondag 19 mei jl., werd er ge-
kaatst in een A-klasse en een B-klasse. Er 
deden twee meisjes uit Makkum mee, Anke 
Bruinsma en Lieke Tuinier. Bij de A-klasse 
werd er door vier partuurtjes, zoals gebrui-
kelijk, in één poule gekaatst. De laatste partij 
tussen het partuur van Linda v.d. Meer & Ni-
na-Claire Wijning en het partuur van Brecht 
Renema & Sophie Kroondijk was eigenlijk 
een finale, want beide begonnen hieraan met 
14 punten. Brecht & Sophie begonnen heel 
goed en pakten en mooie voorsprong. Toen 
begonnen Linda & Nina-Claire heel goed te 
kaatsen. Ze kwamen terug tot 5/5 en wonnen 
uiteindelijk met 5/5 – 6/4. Uitslag A-klasse: 1e 
prijs: Linda v.d. Meer (Dronryp) & Nina-Claire 
Wijning (St. Annaparochie), (21 pnt.). 2e prijs: 
Brecht Renema (Heeg) & Sophie Kroondijk (St. 
Annaparochie),(19 ptn.).

Bij de B-klasse stonden er twaalf partuurtjes 
op de lijst, waarbij er ook een verliezersronde 
was. In de winnaarsronde was er één partuur 
dat haar partijen steeds won met duidelij-
ke cijfers. Dat waren Rikst Grypstra & Noёlle 
Hiddinga. Zij wonnen dan ook zeer verdiend 
de kransen met 5/1 – 6/6. Karina Mollema 
& Maud v.d. Veen en Jetske Zijlstra & Marit 

Steigenga kaatsten vandaag ook zeer goed 
en pakten resp. de tweede en de derde prijs. 
Knap gedaan! In de verliezersronde werd er 
ook hard gevochten voor een prijs. Hier ging 
de finale tussen het partuur van Ineke de Vries 
& Ilja Wijtsma en het partuur van de Makkum-
se Anke Bruinsma & Fianne Dijkstra. Ineke & 
Ilja kaatsten heel sterk en wonnen met 5/0 – 
6/6. Uitslag B-klasse: 1e prijs: Rikst Grypstra 
(Feinsum) & Noёlle Hiddinga ( (St. Annapa-
rochie). 2e prijs: Karina Mollema (Dronryp) & 
Maud v.d. Veen (Arum). 3e prijs: Jetske Zijlstra 
(Sibrandabuorren) & Marit Steigenga (Bols-
ward). Uitslag B-klasse verl.r. 1e prijs: Ineke 
de Vries (Hallum) & Ilja Wijtsma (Jirnsum). 2e 
prijs: Anke Bruinsma (Makkum) & Fianne Dijk-
stra (Easterein).

Opvallend vandaag was, dat alle kaatssters 
zeer gemotiveerd waren. Voordat hun partij-
en begonnen deden ze een warming-up en 
ook werd er gevraagd aan de wedstrijdlei-
ding “mogen we weer het veld in?, we willen 
graag weer kaatsen”. Deze kaats-dames zien 
we vast en zeker over een aantal jaren terug 
in Makkum bij hun Dames Hoofdklasse partij!
Heel veel dank aan de nieuwe KVM-sponsor: 
RoVaTech (Karel Roorda) 

K.N.K.B. Pupillenmeisjes d.e.l. partij

Door Judith van Lavieren

Op woensdagmiddag 5 juni belooft het een 
gezellige boel te worden op het schoolplein 
van CBS De Ark. Van 14.30 uur tot 16.30 uur 
zijn alle basisschoolleerlingen van Makkum  
daar van harte welkom om hun spulletjes te 
verkopen.
Er zijn geen kraampjes, dus kinderen die iets 
willen verkopen moeten zelf een kleedje mee-
nemen. Het kost niets om op de rommelmarkt 
te staan. De organisatie verwacht alleen van 
de deelnemers dat ze om 16.30 hun niet ver-

kochte spulletjes weer zelf opruimen en mee-
nemen. Hopelijk vinden veel kinderen iets leuk 
tussen alles wat er op de kleedjes uitgestald 
wordt en gaan de verkopers met een mooi 
zakcentje naar huis.
Organiserende moeders Nynke Elgersma en 
Willy Hoekstra vinden het fijn dat De Ark het 
plein beschikbaar heeft gesteld voor hun eve-
nement. Ze hopen dat alle Makkumers even 
komen kijken en natuurlijk ook kopen op deze 
kinderrommelmarkt. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden met Nynke 06-52180075  
of Willy 06-10738576.

Kinderkleedjesmarkt op het
schoolplein van CBS De Ark
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Brand in schuur
slaat over
op woningen
In een schuur bij een woning aan It Fers-
et in Makkum is zaterdagochtend brand 
uitgebroken. De brand was zo hevig dat 
het vuur oversloeg op naastgelegen wo-
ningen. De brandweer van Makkum kreeg 
bij de bluswerkzaamheden ondersteuning 
van het korps uit Witmarsum. Na enige tijd 
kon het sein brandmeester worden gege-
ven. Stichting Salvage zal de bewoners 
bijstaan bij de afhandeling van de schade.
Leden van de 112 WABP groep maakten 
direct de 112 melding en omwonenden 
werden direct op de hoogte gesteld. Dat 
deelname aan een 112 WABP buurtapp 
dermate zinvol is om je directe buren en 
omwonenden te kunnen waarschuwen is 
nog niet bij eenieder in Makkum goed dui-
delijk. In Makkum is er nl. nog slechts 1 
WABP groep actief.

Beleefwandeling in Witmarsum

Op vrijdag 11 oktober wordt de eerste Ljocht-
kuier in Witmarsum georganiseerd. Een be-
leefwandeling met licht kunst en muziek. Het 
thema van de mienskip evenement voor groot 
en klein dit jaar is Water.
Witmarsum neem het stokje over van Pingjum 
die 3 jaar lang de Ljochtkuier organiseerde. 
Vanuit de feesttent van het Oktoberfest wan-
delen de deelnemers op 11 oktober in het 
donker verschillende routes (7 en 13 Km) in en 
rondom Witmarsum. Nieuw dit jaar is dat er 
ook een hardlooproute is (13 Km)!  Het thema 
Water - in al zijn kracht en variatie – zorgt voor 
verrassingen onderweg voor de deelnemers. 
Noteer de datum vast in de agenda en wandel 
mee en vier met ons de nacht met het licht, 
theater, en de muzikale klanken onderweg! 
Meer informatie is te vinden op de Facebook-
pagina van Ljochtkuier Witmarsum.

De leslocatie voor computer, tablet en smart-
phone met het digitale inloopspreekuur/digi-
taal café in de bibliotheek van Makkum is een 
onderdeel van SeniorWeb Zuidwest Friesland 
(SW ZWF). De leslocatie bestaat inmiddels 
langer dan 15 jaar. Vanaf het begin heeft In-
eke de Vries een grote rol gespeeld. Zij gaf 
leiding aan de locatie, gaf computercursussen 
en beantwoordde tijdens de inloopspreekuren 
talloze vragen over digitale apparatuur. Ineke 
de Vries gaf in dit cursusjaar aan, dat het voor 
haar tijd werd om te stoppen. Het bestuur 
vindt dat jammer, maar heeft uiteraard begrip 
voor dat besluit.  

Op 4 april jl. hadden bestuur en leden van 
SeniorWeb in de bijeenkomst van docenten 
in Woudsend afscheid van Ineke willen ne-
men. Zij kon helaas niet aanwezig zijn. Daar-
om hebben enkele bestuursleden/leden Ineke 
tijdens het laatste inloopspreekuur/tabletcafé 
in 2018/2019 in de bibliotheek van Makkum 
opgezocht om daar met geschenkbon en 
bloemen daadwerkelijk afscheid te nemen. 
Dat was op woensdag 8 mei tussen 16.00 en 
17.00 uur. Het is een gezellig moment gewor-
den. Duidelijk werd dat Ineke best nog wel 
eens iets voor SeniorWeb wil doen. Dat is fijn.
Na de vakantie wil SeniorWeb een paar dingen 
anders doen. Met de bibliotheek in Makkum 
werd afgesproken nauwer samen te werken. 
Bibliotheek enSeniorWeb maken na de va-
kantie een nieuwe start (uiterlijk op de eerste 
woensdag in september) met een wekelijks 
inloopspreekuur/digitaal café op een vast en 
tegelijk vroeger tijdstip in de middag.
Digitaal café (inloopspreekuur): elke woens-
dagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur
Tijdens het digitaal café/inloopspreekuur kunt 
u alle vragen stellen, probleempjes voorleggen 
die met digitale apparatuur te maken hebben 
(smartphone, tablet, laptop, computer en ui-

teraard de apps en programma’s die bij deze 
apparatuur horen). Onze vrijwilligers informe-
ren u ook graag over les aan huis/op maat, 
workshops en cursussen.

Bibliotheek en SeniorWeb zoeken vrijwilligers, 
want met Ineke is de laatste Makkumer vrijwil-
liger van SeniorWeb vertrokken. Het gaat om 
vrijwilligers die op de woensdagmiddag een 
beetje tijd hebben en die het leuk vinden om 
met andere mensen over digitale apparatuur 
te praten en die ander iets verder te helpen.  
U hoeft echt niet alles te weten om mee te 
doen! Een paar dingen, dat is genoeg. Handig 
zijn met smartphone of juist met de iPhone, 
handig zijn met fotoprogramma’s of juist met 
tekstverwerking. Het zijn zomaar een paar 
voorbeelden. We doen het met elkaar. Ervaren 
vrijwilligers van SeniorWeb doen mee.
Het is ook nog leuk om te doen, nuttig werk 
en goed voor u. Want anderen helpen maakt 
gelukkig, én u blijft zichzelf ontwikkelen.
Wilt u meer weten? Een mailtje naar onze 
voorzitter: aant.mulder@ziggo.nl. Hij neemt 
daarna z.s.m. contact met u op. U kunt na-
tuurlijk ook even in de bibliotheek informeren.

Digitaal café in Makkum

Ineke de Vries (helemaal rechts) tijdens een van haar laatste bestuursvergaderingen.



pag. 8 - MAKKUMER BELBOEI - 29 mei 2019

De eerste stappen in een muzikale carrière 
worden vaak gezet op AMV-les: les in algeme-
ne muzikale vorming. In Makkum worden deze 
lessen gegeven door muziekdocent en tevens 
dirigent van Hallelujah Nynke Jaarsma. De eer-
ste beginselen van het noten lezen en ritmes, 
kennismaken met liedjes en veel verschillende 
instrumenten, maar vooral ontdekken hoe leuk 
het is om muziek te maken. Kinderen worden 
ook begeleid in de keuze van een instrument.
De AMVers gaan het seizoen op donderdag 13 
juni muzikaal afsluiten samen met een andere 

groep jonge muzikantjes. Nynke Jaarsma is 
namelijk ook dirigent van jeugdkorps De No-
tenkrakers van Hallelujah. De Notenkrakers 
en AMVers geven samen een concert op don-
derdag 13 juni. Het concert is gratis toegan-
kelijk en wordt gehouden in de oefenzaal van 
De Notenkrakers in het MFC te Makkum. Er 
wordt gestart om 18.30 uur en het duurt tot 
19.30 uur.
De Notenkrakers is niet zomaar een jeugd-
orkest, hoe talentvol ze zijn bleek maar weer 
tijdens het federatiefestival van Femuza. Daar 

Uitnodiging jeugdconcert Notenkrakers en AMVers 13 juni

Vrijdag 24 mei jl. werd deze leuke avondpar-
tij gehouden. De kinderen kaatsten met hun 
heit of men of pake of beppe of omke of tante 
of neefje of nichtje of broer of zus of gewoon 
iemand die ze leuk vonden. Er werd gekaatst 
met een luchtbal. De superleuke prijzen waar-
voor werd gekaatst waren knalgroene blue-
tooth speakers! De kids staan altijd centraal 
op deze partij: Alleen zij slaan op (voor beste 
EN voor minst) en mogen als enige bovens-
laan.
Voordat er werd begonnen, werden alle 26 (!) 
parturen op de foto gezet door voorzitter War-
ren.
Er werd in vier categorieën gekaatst. In de 
Tussengroep, met de jongste kaatsertjes, 
waren er vijf parturen in één poule. Dat bete-
kent dat iedereen vier partijen moest kaatsen, 
daarom werd er gestart met een spul gelijk. Er 
waren twee prijzen te verdienen. Het partuur 
van Naud & Mirjam Oostenveld kaatste heel 
sterk, zij wonnen al hun partijen en daarmee 
de kransen. Een mooie 2e prijs was er voor 
Jorn & Karel Roorda, die drie partijen wisten 
te winnen. Janna & Jasper v. Dijk, Jorrit de 
Haan & Johanna Twijnstra, Liv Koops & Beppe 
Kroes deden heel goed hun best en kregen als 
prijs een mooie foto mee naar huis.

Bij de Welpen waren er tien parturen. In de 
winnaarsronde ging de finale tussen het 
partuur van Rick & Harry v.d. Weerdt en het 
partuur van Haye & Reimo Tjeerdema. Haye 
& Reimo hadden op weg naar de finale één 

omloop meer moeten kaatsen. De energie was 
een beetje op. Rick & Harry wonnen met 5/2 – 
6/2 en Haye & Reimo pakten de 2e prijs. In de 
verliezersronde was er een 1e prijs voor Gjalt 
& Sytske v. Klink, de 2e prijs was voor Marloes 
& Andrea Kroes. Uitslag finale: 5/0 – 6/4.

Bij de Pupillen was er een poule met vier par-
turen en een poule met drie parturen. Hier 
werd ook gestart met een spul gelijk aan de 
telegraaf. De winnaars van poule A wonnen 
alle partijen, dat waren Sofie & Ronald Koops. 
In poule B wonnen Lieke & Uilke Tuinier beide 
partijen. In de finale werd er op hoog niveau 
gekaatst. De 1e prijs werd behaald door Sofie 
& Ronald, zij wonnen met 5/2 – 6/6. Een 2e 
prijs was er voor Lieke & Uilke.

Een poule met vier parturen was er bij de 
Schooljeugd. Opnieuw was één van de kids 
van de familie Koops/Kroes in de prijzen ge-
vallen. Riki Koops & Anja Oostenveld wonnen 
al hun partijen, goed voor de 1e prijs en de 
krans. De strijd om de 2e plaats was span-
nend, met een puntentotaal van 15 pakte het 
partuur van Dominique & Sjors Huisman de 2e 
prijs.

Alle deelnemers gingen naar huis met een 
mooie foto. Voor de prijswinnaars was er een 
fraaie fotolijst omheen gedaan met daarin ge-
graveerd: “Ouder/Kind Partij 2019”. De prijzen 
werden aangeboden door Makelaardij King-
ma/Walinga en de KV Makkum.

Verslag Kingma/Walinga – Ouder/Kind Partij

sleepten ze namelijk de eerste prijs in de 
wacht. Als winnaars mogen zijn nu vrijdag-
avond 21 juni optreden op het galaconcert van 
Femuza in Theater Sneek. Ook dit concert is 
gratis toegankelijk. Het begint om 19.45 uur.
Maar liefst twee keer in juni speelt de jeugd 
van Makkum en omstreken een muzikale 
hoofdrol!
Muziek is echter niet gebonden aan leeftijd. Je 
bent nooit te oud om te leren en er plezier aan 
te beleven. Dusss… Lijkt het je wat om een 
instrument te spelen zoals trompet, hoorn, 
trombone, klarinet, hobo of iets anders? En 
lijkt het je leuk om eens een proefles te krijgen 
van een muziekdocent. Bent u nieuwsgierig en 
geïnteresseerd? Dan kunt u zich hiervoor op-
geven bij Nynkejaarsma1968@gmail.com

Concert Notenkrakers en AMVers , 13 juni in 
het MFC te Makkum. Aanvang 18.30 uur, gra-
tis toegang. Notenkrakers op het Galaconcert 
Femuza , 21 juni in Theater Sneek. Aanvang 
19.45 uur, gratis toegang.

Palingrookwedstijd
Het stokje is doorgegeven en ik mag de palin-
grookwedstijd organiseren.
Ik ben Esther Veneman en in het verleden heb 
ik ook meegedaan met de wedstrijd paling ro-
ken, met enig succes. 
U kunt ook kans maken voor 2 jaar de palin-
grookkampioen te worden en dan komt uw 
naam op de wisselbokaal! U kunt zich opge-
ven via de site van de Visserijdagen Makkum.
Dit kan tot 26 juli in verband met het bestellen 
van de paling voor de wedstrijd, die is vrijdag 
16 augustus.
Er is dan 3 pond paling beschikbaar om te ro-
ken en daarvan moet de 4 mooiste en lekker-
ste ingeleverd worden bij de jury, om 16.30. 
Die worden daar bekeken en geproefd en dan 
is het  wie de lekkerste paling heeft gerookt. 
De uitslag is dan rond 17.00.
Zijn er nog vragen dan kunt u die stellen via 
bernhardveneman@yahoo.com 
Lijkt het u wel wat om mee te doen, geef je op!
Tot 16 augustus, groet Esther Veneman 
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Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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.

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering, 

zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?

Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs? 
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl Inzameling Oud Papier 

door CMV Hallelujah 
Op zaterdag  1 juni komt Hallelujah uw oud pa-
pier weer ophalen. Voor het gebied ten zuiden 
van de 2e Melkvaart komen de leden van de 
muziekvereniging vanaf 9 uur langs om de do-
zen langs de weg op te halen. Voor de straten 
ten Noorden van de 2e melkvaart (dus vanaf it 
String, de Jister en de Kamp/ Gearen) gaan we 
er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft 
om het oud papier zelf in de containers in de 
Klipperstraat of ter hoogte van It Hof te bren-
gen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Op 1 en 2 juni 2019 wordt in Makkum een Pijl- 
en Bogenbouwers weekend georganiseerd, 
onder de naam Bowlands.
“Bowlands is bedoeld voor iedereen die in-

teresse heeft in het maken van, en schieten 
met, handbogen en pijlen. Iedereen is welkom. 
Het is een weekend om kennis en vaardighe-
den op te doen, te knutselen, bij te praten, te 
schieten, enzovoorts. Voor jong en oud, voor 
beginners en professionals, voor puristen en 
hightech-liefhebbers. Kortom, voor iedereen 
die iets doet of wil gaan doen op het gebied 
van pijl- en bogenmaken.” Aan het woord is 
Jan van der Veen. Al vanaf 2002 is hij besmet 
met een behoorlijk hardnekkige maar prettige 
vorm van houtkoorts. Die koorts zal tijdens 
Bowlands 2019 zeker oplopen, er is een zeer 
uitgebreid programma samengesteld. “Men 
kan zich opgeven om mee te doen, maar ge-
woon langskomen en kijken kan ook”, aldus 
Van der Veen.
In 2009 werd er voor het eerste een PBW (Pijl- 
en bogenbouwersweekend) georganiseerd in 
Warns, in 2011 was men actief in het Bogen-

Pijl- en Bogenbouwers weekend (Bowlands) 2019

bouwpaviljoen tijden het handboog en ridder-
spektakel in Stavoren. In 2013, 2014 en 2016 
keerde het PBW terug naar Warns. Voor 2019 
is de plaats van handeling de Munniksplaat 14 
in Makkum. Vanaf 10 uur ’s ochtends.

Tijdens het weekend zullen er demonstraties 
en presentaties zijn, er kunnen  bamboestok-
bogen en stenen pijlpunten gemaakt worden 
en tijdens het spreekuur van de bogendokter 
kun je al je pijl en boogproblemen voorleggen. 
Bij de workshop leer bewerken kun je bijvoor-
beeld een armbeschermer of riemtasje maken, 
maar ook een hoesje voor je mobiel. Tevens 
kun je tijdens Bowlands voor de aanschaf van 
hout, boeken, bogen of pijlen terecht. 
Op zelfbogenmaken.nl/bowlands kun je het 
gehele programma bekijken. En dat is veel 
uitgebreider dan in een artikel beschreven kan 
worden. Hier wordt ook duidelijk aangegeven 
op welke tijden er workshops zijn, voor wel-
ke leeftijd ze geschikt zijn en wat er eventueel 
voor kosten aan verbonden zijn en hoe je je ( 
mits er nog plaatsen beschikbaar zijn) op kunt 
geven.

Info op zelfbogenmaken.nl/bowlands
Email: zelfbogenmaken@planet.nl
Telefoon. Jan van der Veen. 0647962065
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Zondag 12 mei jl. vond de eerste ledenpartij 
van dit kaatsseizoen plaats. Bij de jeugd werd 
er in twee categorieën gekaatst. Bij de Welpen 
kaatsten vier parturen in één poule. Er waren 
twee prijzen te verdienen. 
Na twee omlopen te hebben gekaatst, waren 
er twee parturen die twee maal hadden ge-
wonnen: Rick v.d. Weerdt & Marrit de Witte 
hadden 14 punten en zo ook Haye Tjeerdema 
& Alex de Boer. De laatste partij tussen deze 
kanjers was dus eigenlijk de finale! Rick & 
Marrit waren vandaag te sterk voor iedereen. 
Zij wonnen de krans met 5/2 – 6/2. Er was een 
mooie 2e prijs voor Haye & Alex.

Bij de Pupillen/Schooljeugd waren er twee 
poules van drie parturen. Jesse Roorda & De-
nise de Witte werden de winnaars van Poule 
A en Dytmar Postma & Lieke Tuinier deden 
hetzelfde in Poule B. De finale tussen deze 
twee parturen werd gewonnen door Dytmar & 
Lieke.met 5/2 – 6/6. Beide kaatsten vandaag 
in een Barcelona shirt en een kaatskrans daar-
overheen zie je niet zo vaak!

Bij de Heren konden vijf parturen worden 
gevormd. De finale ging tussen twee partu-
ren die vandaag beide een stand nummer 
hadden. Zodoende werd deze finale pas hun 
tweede partij! Het partuur van Emiel Wijma & 
Bouke Hiemstra was vandaag het gevaarlijkst, 

zij wonnen van Tjitte Folkertsma & Harry v.d. 
Weerdt met 5/2 – 6/2. Het partuur van Aise 
Gielstra en Simon J. de Witte sleepte de eer-
ste prijs in de verliezersronde uit het vuur, door 
met 5/5 – 6/4 te winnen van Jorn Adema & 
Jakke v.d. Kamp. Emiel Wijma werd tot koning 
van deze partij uitgeroepen. 1e prijs: Emiel 
Wijma (Koning) en Bouke Hiemstra. 2e prijs: 
Tjitte Folkertsma en Harry v.d. Weerdt. 1e prijs 
verl.r.: Aise Gielstra en Simon J. de Witte.

Bij de dames waren er vier parturen. Zij kaats-
ten in één poule. Het partuur van Gerda Sie-
perda, Mirte Jansen en Alexandra Harteveld 
kwam, na verlies in de eerste partij, verrassend 
terug met twee opeenvolgende overwinningen 
en pakte een knappe tweede prijs. Het partuur 
van Rina Nota, Willemijn Jansen en Yldau v.d. 
Logt wonn al hun drie partijen en waren de te-
rechte kransenwinnaars. Rina Nota werd tot 
koningin van deze partij uitgeroepen. 1e prijs: 
Rina Nota (Koningin), Willemijn Jansen en Yl-
dau v.d. Logt (21 pnt.). 2e prijs: Gerda Sieper-
da, Mirte Jansen en Alexandra Harteveld (16 
pnt.).

De prijzen bestonden vandaag uit eretekens 
en waardebonnen aangeboden door de spon-
sor Familie Oeds v. Dijk. De kransen werden 
aangeboden door Bosma Hoveniersbedrijf. 
Beide sponsors hartelijk bedankt!

Verslag Oeds van Dijk Ledenpartij

Een dag voor in de boeken: het Melle v.d. 
Witte toernooi! Weer een geweldige middag 
gehad en onder prachtige weersomstandig-
heden werd er een sportieve strijd gestreden. 
De prijswinnaars werden beloond met een 
Hema kaart voor de vrouwen en een Karwei 
kaart voor de heren, aangeboden door Melle. 
Melle werd door onze voorzitter nog even in 
het zonnetje gezet.

Melle v.d. Witte toernooi

Aan Tafel in Makkum
Hoe ziet Makkum er over vijf, tien of twintig 
jaar uit? Wat vinden inwoners en onderne-
mers belangrijk? Waarop gaan we samen in-
vesteren en welke rol kunnen betrokkenen in 
Makkum daarin zelf pakken? Om hierop ant-
woorden te vinden starten we binnenkort met 
‘De Tafel van Makkum’. Inwoners, bedrijven, 
instellingen en andere betrokkenen gaan aan 
tafel met elkaar in gesprek. 

 “De maatschappij vraagt om een andere ma-
nier van samenwerken tussen gemeente en 
inwoners”, zegt wethouder Erik Faber. “De 
gemeente is niet meer de instantie die alles 
bedenkt, bepaalt en uitvoert. Nee, alle betrok-
kenen hebben hier een stem en verantwoor-
delijkheid in. Daarom starten we ‘De Tafel van 
Makkum’ om samen te praten en plannen te 
maken voor onderwerpen die belangrijk zijn 
voor Makkum.” 
We bepalen gezamenlijk ambities en doelen 
en bespreken hoe deze gerealiseerd kunnen 
worden. Ambities voor een gezond, toekomst-
bestendig Makkum, bedacht, bepaald en uit-
gevoerd door en in Makkum. De gemeente wil 
betrokkenen in Makkum ondersteunen bij het 
realiseren hiervan. 
Een van de onderwerpen die op tafel komt is 
de locatie Tichelaar. Hoe kunnen Makkumers 
er met elkaar en met anderen, voor zorgen dat 
deze locatie een nieuwe invulling krijgt? 
Faber: “Het is nu aan ‘De Tafel van Makkum’ 
om kansen en mogelijkheden te zoeken, te 
vinden en uit te voeren. De gemeente helpt 
daarbij om de verbinding met elkaar te ma-
ken.”
In de volgende Belboei (week 24) infomeren 
we u over de datum van de eerste bijeenkomst 
van de ‘Tafel van Makkum’ en hoe u kunt mee-
doen.



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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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




