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door werkgroep Belboei OVM

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Na een moeilijke tijd heeft de werkgroep van
de Ondernemersvereniging Makkum (OVM)
besloten een harde beslissing te nemen voor
het behoud van deze krant. Vanaf 1 april dit
jaar (geen april grap, red.) verschijnt de
Makkumer Belboei om de week. Financiële
tekorten per uitgave in een tijd waarin dat
niet op korte termijn verandert dwingt de
werkgroep tot dit besluit.
Eens in de twee weken
Na ruim 30 jaar als weekblad verschijnt de
Belboei straks dus iedere even week van
het jaar. Doordat de krant iedere week een
klein verlies leed is gekozen voor lijfsbehoud.
Met de keuze bespaart de uitgever precies
genoeg om geprognotiseerd aan het einde
van het jaar een kleine plus over te houden.
Met een toekomstvoorspelling waarin de
markt iets aantrekt en met de steun van de
vele giften van u, de lezer is het voortbestaan
van de krant gegarandeerd.
Waarom adverteren?
Hoe was het ook al weer, waarom is de
Belboei handig voor u als adverteerder?
De Makkumer Belboei is al ruim dertig jaar
hét advertentieblad voor Makkum en de
wijde omgeving. De krant wordt wekelijks
gratis huis-aan-huis verspreidt in een oplage
van 4600 exemplaren in 15 dorpen. Met een
advertentie in de Makkumer Belboei bereikt
u ruim 10.000 potentiële klanten. Een groot
bereik dus. Bij voldoende adverteerders,
bedrijven, stichtingen, verenigingen, particulieren en semi-overheden, is een uitgave
van 12 pagina’s mogelijk. Deze adverteerders
zorgen samen met uw vrijwillige bijdrage
voor de broodnodige inkomsten van de krant.

De OVM heeft maar een doel en dat is de krant
in het bestaan een toekomst geven. Voor nu
en voor later. Voor u en voor uw kinderen.
U kunt helpen
Wilt u na het lezen van dit historische bericht
meehelpen in de continuïteit van deze krant?
U kunt vriend van de belboei worden of u kunt
vrijblijvend uw gift overmaken. U kunt uw vrijwillige bijdrage digitaal overmaken op bankrekeningnummer: Rabobank NL37 RABO
0340654465. Onder vermelding van vrijwillige
bijdrage en ten name van: Makkumer Belboei
OVM. De gift is onmisbaar om de krant voort
te kunnen laten bestaan. Elke week zorgen
medewerkers voor nieuws, verslagen, foto’s
en copy en het op peil houden van de adverteerders. Soms is er veel actueel nieuws, een
andere keer moeten we het doen met minder
actueel nieuws. Het is allemaal zo gewoon
een gratis krant elke week, maar dat is het
niet. En vanaf 1 april dus om de week.
Meer informatie over adverteren in de Makkumer
Belboei: Roelof Vellinga, E-mail: advertentie@
makkumerbelboei.nl, Tel: 06-15064763

1990-2015

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Motoren nu met beursvoordeel
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

DEELNEMERS:

Zie pagina 8

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Vanaf heden weer geopend op:
Zaterdags & zondags vanaf 11 uur
Openingsmenu: 3-gangenmenu à € 19,50
(keuze uit de hele kaart)
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Voor foto‛s en info, zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam 0515-231707
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Info
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)

Familieberichten
Toch nog onverwacht is overleden onze
sportieve buurvrouw

Hiltje Venema
Wij wensen buurman Venema veel sterkte toe.
Fam. Minks
Klaske en Sietse
Jan en Jannie
Sybolt
Patty en JanWillem
Ina

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:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Fertriet....
Wy ha ferlern ús fijne freaondinne

Hiltje Venema
Wy winskje Piet, de bern en fierdere famylje
sterkte ta.
Sjoerdsje en Sape Terpstra
Wytmarsum

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt 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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV 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: Printwurk Iris, Makkum

Gezien
Johan en Lydi
Hannie en Douwe
MariAnne en Daan
Kerst en Franciska
Klaas en Tiny

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 19 maart jl. is overleden onze bewoner
Mw.

R. v.d. Zee – de Boer

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.

Agenda
Woensdag 25 maart

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

Donderdag 26 maart

Makkum - Avondrust, bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum - De Prins, jaarlijkse ledenvergadering
Plaatselijk Belang Makkum
aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 27 maart

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
aanvang: 20.00 uur

Maandag 30 maart

Makkum - Avondrust, schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 31 maart

31: Shuffelen, 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State

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

Wy wolle jimme betankje
foar it meilibjen yn dizze ôfgryslik
slimme tiid. Tank foar de oanrin,
moaie wurden, blommen en knuffels.
Dat jimme oan ús en Jurre tochten,
hat ús goed dien en docht ús goed.

Woensdag 1 april

Jurre

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

Wist u dat...

20 maart 2013 ~ 2 desimber 2014

- de kaarten voor de variétéshow op de
Makkumer bevrijdingsdag van zaterdag 18
april

Klaas en Marchje
van Malsen-Haanstra

- op vrijdag 27 maart tussen 18.00u – 20.00u
in de voorverkoop verkrijgbaar zijn bij stichting
Ald Makkum?

Skuzum, maart 2015

- deze maar  5,- per stuk kosten?
- de variétéshow 45 minuten duurt en start om
16.00u, 17.15u, 19.00u en 20.15u?
- er in de doopsgezinde kerk maar plek is
voor 100 man per voorstelling en dat u er
dus snel bij moet zijn om een kaartje te
bemachtigen?
- Kijk voor meer informatie op
www.facebook.com/makkum70jaarvrij
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Kerkdiensten

Remco de Witte vindt eerste kievitsei

door Jetze Genee

Zaterdag 28 maart

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

Zondag 29 maart

Makkum - KC. Het Anker, 9.30 uur
Palmpasen. Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde
Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum
Makkum - Minniste Mienskip e.o., 10.00 uur
Palmpasendienst met de Bouwers
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Palmpasen viering m.m.v. Samar
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Maandag 30 maart

Makkum - De Vermaning, 19.30 uur
Passiestonden

Dinsdag 31 maart

Makkum - De Vermaning, 19.30 uur
Passiestonden

foto: Christel Mollinga
De trotse vinder Remco de Witte bij het nestje in de Goaiemerpolder onder Surch.
Afgelopen zondag 15 maart vond Remco de
Witte uit Makkum het eerste kievitsei van
Vogelwacht Makkum in de Goaiumerpolder
onder Surch. Het betrof een nest met een
'ientsje', ofwel een legsel met een ei. Net als
alle andere kievitseieren blijft ook dit legsel
liggen waar het gelegd is. Sietze Genee wist
een dag later, 16 maart, het eerste ei in de
oudste categorie te vinden. Daarna duurde
het een kleine week totdat Ruben Tjeerdema
zondag 22 maart het eerste ei van de jeugdcategorie vond. Hiermee zijn alle eerste eieren
van de Vogelwacht Makkum gevonden en
begint de zorg voor de nesten en de kuikens.
Met de eerste eieren verwelkomt VW Makkum

het voorjaar; de ljip is yn it lân, de simmer
komt der oan!
Dit jaar heeft de Raad van State de ontheffing
voor het meenemen van kievitseieren van de
Provincie Fryslân afgekeurd. Dat betekent dat
dit jaar geen eerste kievitseieren worden aangeboden aan de commissaris van de Koning
of de burgemeesters van de Friese gemeenten.
De vondsten dit jaar worden gefotografeerd
en gecontroleerd en blijven liggen. De nazorg
voor de weidevogellegsels start dan ook vanaf
nu. De nazorgers van wacht Makkum doen
dat vanaf Surch tot Ferwoude in een gebied
van ca. 3.500 ha.

Makkum Duurzaam

Plaats uw
advertentie
in de
Makkumer
Belboei
eigen foto

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

[UIT]VERKOOP
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
DROOGMOLEN,
SCHOONMAAK ARTIKELEN

Sinds zaterdag 21 maart zijn er weer 12 fruit
en notenbomen bij in Makkum. Voor 12 in
Makkum geboren baby’s kwamen ouders,
grootouders, baby’s en kleine kinderen een
boom planten. Het was guur weer, maar er
werd enthousiast geschept en geplant, de
bomen werden van stutpalen voorzien.
Twee en half jaar geleden is een groepje vrijwilligers met het initiatief Makkum Aantrekkelijk
Duurzaam begonnen. Veel Makkumers kennen
de initiatieven en komen regelmatig kijken of
werken af en toe mee. De schoolkinderen zijn
nu aan het derde jaar begonnen van het
schooltuinenproject “met je handen en voeten
in de aarde”. Al bijna 200 kinderen van de drie
Makkumse scholen en van Wons hebben tot
nu toe mee gedaan. Hun familie komt kijken.

En bij goed weer komen de ouderen een
rondje maken in de tuin en plukken wat bloemen.
In de Eerlijkheid op de markt, voortgekomen
uit Makkum Duurzaam, zijn volop biologisch
eten en streekproducten te koop en is informatie te vinden over Makkum Duurzaam.
Vrijdag 27 maart van 16.00 tot 20.00 uur is er
een (gratis) mini-symposium in Hemelum samen
met Heeg, Koudum, Sneek en landschapsbeheer friesland waarmee we hebben samengewerkt aan het project dorpslandbouw. De
dorpen presenteren zich met filmpjes en foto
materiaal en kunnen bevraagd worden over
hun initiatieven en er wordt afgesloten met
een lopend buffet. ( Informatie is te vinden in
de winkel.) Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via MADuurzaam@makkum.nl
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Het geheim van de bloemen

Door Judith van Lavieren

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
Makkum - Zeven cursisten kwamen op 12 maart
naar BlomYnien om daar van Aaltje Hendriks
het geheim van de bloemen te leren. Ze hadden
allemaal een bakje en een snoeischaar mee,
want na de uitleg van Aaltje gingen ze zelf
creatief aan de slag.
Aaltje vertelde dat ze nu twee jaar bezig is met
BlomYnien. Maar ook voordat ze er beroepsmatig mee bezig was interesseerden bloemen
en planten haar enorm. Als kind was ze al
bezig met stekjes op haar slaapkamer. De
plantjes groeiden razendsnel, tja het bleek
dan ook om onkruid te gaan… Maar onkruid
of “echte bloem” ze konden allemaal op de
sympathie en zorg van Aaltje rekenen, behalve… die verhipte stikels! “Bloemen en planten
zijn mooi om naar te kijken en aan te ruiken.
En elk exemplaar is uniek, geen bloem is
gelijk, geen plant groeit op dezelfde wijze. En
het is toch indrukwekkend hoe lang een boom
leeft, langer dan een mens”. Wie Aaltje hoor
praten hoort haar bewondering voor de natuur.
Sinds een aantal jaren neemt ze deel aan het
liturgisch bloemschikken in de PKN gemeente
van Makkum. Materialen daarvoor worden
zoveel mogelijk uit de natuur binnen en buiten
Makkum gehaald en zoals ze in het betreffende
seizoen voorkomen. ”Hierdoor ben ik me steeds
meer gaan verdiepen in de symboliek en heb
ik steeds meer bewondering voor de schepping”, aldus Aaltje. Ook in het stukje in
Paasstijl dat we deze avond gaan maken
schuilt symboliek. Het blauw van de blauwe
druifjes staat voor goddelijkheid, oneindigheid,

onschuld en trouw. De kleur van Maria en van
de hemel. Het geel van de narcis staat voor
licht (de zon) en glorie, maar ook voor afgunst
en verraad. (Zo wordt Judas vaak in het geel
afgebeeld). Niet alleen de kleuren maar ook
de planten zelf hebben een betekenis. Want
de narcis heet in de volksmond paaslelie en
ook wel paastrompet. De Hedera (klimop)
staat met zijn drie punten aan het blad voor de
goddelijke drie-eenheid, de blauwe druifjes
voor de tederheid en de wilgentak door zijn
hoge groeisnelheid voor nieuw leven. Net
zoals de eitjes die we gebruiken. Aaltje heeft
het voorbeeldstuk in een houten bakje
gemaakt. Het hout staat symbool voor het
kruis en de hoeken symboliseren de vier
windstreken.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de
geheimen die Aaltje op de cursus, die was
georganiseerd door het NUT, onthulde. Hierna
was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Ook
in dit gedeelte van de cursus werden nog heel
wat praktische geheimen onthuld over hoe je
een stukje maakt. Wie de avond bezocht weet
nu wat je wel en niet met oase moet doen….
Dat je blauwe druifjes en narcissen best hardhandig mag aanpakken, wortels eraf en een
satéprikker er in: geen probleem! We leerden
het een en ander over het bevestigen van de
eitjes en de wilgentakken in ons stukje. Nog
veel meer handige weetjes passeerden de revue
en om half tien stonden er zeven prachtige
stukken op tafel! Na een gezellige en leerzame
avond vertrokken de cursisten, enthousiast en
nog lang niet uitgeleerd, huiswaarts.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Mysterieuze eendenkooi en vogels spotten
De Friese IJsselmeerkust en Buismanskoai bij
Piaam zijn bijzondere plekken in het zuidwesten van Friesland. De gebieden zijn enorm
verschillend. Aan de weidse Friese IJsselmeerkust kunt u heerlijk uitwaaien en genieten
van de vele vogels. De Buismanskoai onder
Piaam is juist mysterieus en besloten. It Fryske
Gea organiseert op zaterdag 11 april van
09.30 tot 11.30 een wandelexcursie naar
Buismanskoai bij Piaam. Onder leiding van
een gids, kunt u een kijkje nemen in deze
normaal niet vrij toegankelijke eendenkooi.
Aanmelden kan tot vrijdag 10 april via het
hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. 0512-381448.

Deelname is voor leden van It Fryske Gea
gratis, niet-leden betalen  4,- (t/m 12 jaar  2,-)
Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert naar de Buismanskoai onder
Piaam. De eeuwenoude eendenkooi is een interessant element in ons landschap. De bosjes
in het verder vlakke landschap wekken de
nieuwsgierigheid. Een eendenkooi bestaat uit
een waterplas met vangpijpen omringd door
bos. De kooiker kon zich ongezien door de
kooi bewegen en met behulp van het kooikerhondje z’n vangwerk verrichten.

De winkel is dicht!
Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar
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Hafabra-festival van Femuza gewonnen door Hallelujah Makkum

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.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Makkum - Voor het HaFaBra-festival van
Femuza dat op zaterdag 21 maart gehouden
werd in het MFC te Makkum, hadden zich
maar liefst 10 verenigingen aangemeld. Veel
van de deelnemers, waaronder ook Muziekvereniging Hallelujah Makkum, gebruikten het
festival als try-out voor het OMF Bondsconcours
op 28 maart en de Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen op 17 en 18 april, beide
in Drachten. Competitie dus, maar vooral een
middag en avond waarop het publiek kon
genieten van enthousiaste muzikanten. De deelnemers werden beoordeeld door een vak-

kundige jury, bestaande uit Rob Goorhuis en
Luuk Tuinstra. Zij riepen Hallelujah Makkum
onder leiding van Nynke Jaarsma uit tot
winnaar. Muziekvereniging Hallelujah verdiende
daarmee een beker, een geldbedrag en deelname aan het Galaconcert van Femuza in
Theater Sneek op 19 juni aanstaande.
Afgelopen maandag kreeg de beker een plaatsje in de prijzenkast en werd de overwinning
met gebak gevierd. Nu (vol goede moed) op
naar het Bondsconcours. Hallelujah Makkum
speelt 28 maart om 10.15 uur in de Lawei.

Nieuws uit het Gezondheidscentrum Makkum
aan haar een heel plezierige collega gehad en
uit uw reacties is ook gebleken dat u haar
aanwezigheid heeft gewaardeerd.

eigen foto
Marjolein Vermaning
Het voorjaar staat voor de deur, een lange
kwakkel winter vol griep en ander virusleed
hopen we achter ons te kunnen laten. De
hoogste tijd voor een up-date over zaken die
spelen in uw gezondheidscentrum.
Zo is de opleidingsperiode van dokter de Ruiter
afgelopen en zij is dus niet meer werkzaam in
de praktijk. Eind Februari hebben wij afscheid
van haar genomen, ze heeft bij ons een leerzame en leuke tijd gehad.
Het verblijf van dokter Dierick op Aruba zit er
al weer bijna op, per april is hij weer werkzaam
in zijn eigen gezondheidscentrum. Hij heeft
samen met zijn gezin enorm genoten van het
wonen en werken op een tropisch eiland maar
is ook blij dat hij straks weer met beide benen
op Makkumse grond staat.
Met de terugkomst van dokter Dierick nemen
wij afscheid van Dokter Schulkes, wij hebben

Onze POH GGZ, Rinze Bruinsma, zal per 1 mei
niet meer bij ons werkzaam zijn, zijn functie
wordt ingevuld door Marjolein Vermaning.
Marjolein neemt alle cliënten van Rinze over.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u
contact opnemen met Ingrid via telefoon of
email ingrid@gezondheidscentrummakkum.nl
Wist u trouwens dat wij sinds een aantal
maanden ook Dyslexie zorg (Dyslexie Zorg
Noord Nederland) hebben binnen ons Gezondheidscentrum en dat er een gespecialiseerde
verpleegkundige van Accare kinderen begeleidt?
Neem gerust contact met ons op als u hier
vragen over heeft.
Verder krijgen we vaak de opmerking dat we
‘anoniem’ bellen en voor sommigen is het een
reden om de telefoon niet aan te nemen.
Helaas kan dit probleem niet op korte termijn
verholpen worden. Wellicht dat dit in de toekomst zal veranderen.
Tot slot is nog handig is om te weten dat
wanneer u een afspraak heeft gemaakt bij een
audicien voor een gehoormeting, het handig
is om van te voren uw oren te laten nakijken
door de assistente. Vaak worden mensen
teruggestuurd bij de audicien omdat eerst
oorsmeer moet worden verwijderd, door dit
vooraf te laten checken bespaart u zichzelf
een extra afspraak bij de audicien!
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Collecte Amnesty
International succesvol
In de eerste week van maart werd gecollecteerd
voor Amnesty International. In Witmarsum en
Makkum is een totaalbedrag van 920 euro
opgehaald. Dankzij 11 trouwe en gedreven
collectanten en natuurlijk alle gulle gevers.
Iedereen hiervoor heel hartelijk bedankt.
Samen maken we het verschil. Zo is mede
door uw bijdrage de straf van een jongeman
in Saoedi Arabië, gedurende 20 weken iedere
vrijdag 50 stokslagen, al een paar keer niet
uitgevoerd. Voor nu een heel mooi resultaat.
Nogmaals: bedankt.

Donateursconcert
Excelsior Parrega
Op zaterdagavond 28 maart 2015 houdt CMV
Excelsior uit Parrega haar jaarlijkse donateursconcert. Onder leiding van dirigent Guus
Pieksma zal er weer een gevarieerd muziekprogramma worden opgevoerd. Naast het
optreden van Excelsior zal het jeugdkorps
“Nije Noaten” haar medewerking verlenen.
Het gastoptreden wordt deze avond verzorgd
door de gymnastiekvereniging van Parrega.
O.l.v. instructrice Britta Heins zullen zij hun
kunnen zowel op de muziek van Excelsior als
solistisch vertonen. Het belooft een erg afwisselende avond te worden. De avond begint
om 20.00 uur in de sporthal te Parrega.
Iedereen is van harte welkom.
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Bonnie Kooistra ’Ticht by de minsken en ticht by dysels’ door Sjirk Wijbenga

Ik wil iedereen bedanken
voor de vele kaartjes en cadeautjes
n.a.v. de geboorte van onze dochter.
In april kunt u weer bij mij terecht
voor een fijne gezichtsbehandeling!
Een afspraak kunt u maken
door te bellen naar 06-23862732
Tot ziens op de Markt 17

Voorjaars-actie
* 4 maanden sporten
* 3 maanden betalen
* actie start in april en geld voor alle abonnementen

Voor info: Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Het is zaterdagavond. De telefoon gaat over.
Er is een Makkumer overleden in het ziekenhuis
te Sneek, 90 jaar oud. Bonnie neemt de tijd en
laat het verhaal van de andere kant rustig op
haar inwerken. Ze maakt een afspraak voor de
volgende ochtend. In haar archief zoekt ze
’s avonds of er meer familieleden in de afgelopen 10 jaar zijn overleden maar vindt
niets. Diezelfde avond komen nog twee overlijdensberichten binnen. Noodgedwongen verwijst Bonnie hen door naar haar collega’s.
De volgende morgen is ze stipt op tijd voor
haar afspraak. Weer geeft zij de familie alle
ruimte om het verhaal van de afgelopen
dagen te vertellen. Dan neemt ze de leiding
over en vraagt naar de persoonlijke wensen
van de nabestaanden hoe zij de uitvaart van
hun dierbare wensen. Crematie was voor
pappa een goede manier om afscheid te
nemen van dit aardse bestaan. De kinderen
wisten het maar al te goed. Verder wenste hij
geen kerkdienst, geen bloemen en geen toespraken. Het laatste was overigens geen optie
meer. “Hij krijgt niet overal zijn zin in”, waren
de kinderen van mening.
Bonnie Kooistra is een vertrouwde naam in
Makkum. Sinds 1993 is zij werkzaam in de
branche uitvaartverzorging. In dat jaar nam zij
het werk als bode van de begrafenisvereniging over van Teake Popma. Toen ze nog
lerares aan de Huishoudschool was heeft ze
er geen moment bij stilgestaan dat ze dit werk
in de toekomst ooit zou gaan doen. Haar zus
Annie is echter niet verbaast. In hun kinderjaren speelden ze vroeger wel begrafenisje
wanneer er een dood vogeltje werd gevonden.
Het diertje werd dan met veel ceremonie
begraven achter in de schuur. In 1994 heeft
Bonnie de opleiding SVU gedaan, Stichting
Vakopleiding Uitvaartverzorging. Ze was één
van de eerste vrouwelijke bodes in deze
gemeente. Een pionier dus. Dat mensen daar
nog aan moesten wennen ondervond ze aan
den lijve. Nadat ze met een oudere vrouw alles
had doorgesproken hoe de uitvaart van haar
overleden echtgenoot zou worden geregeld,
vroeg de vrouw: “En wa docht no de begraffenis”. “Ik”, antwoorde Bonnie. De vrouw was
stom verbaasd. “Ja mar dat kin net, dat is in
mânlju’s wurk”.
Bonnie haar werkterrein is Makkum, Bolsward
en Workum en alle dorpen binnen de driehoek. Zeven dagen in de week is ze 24 uur
bereikbaar voor haar werk. Dat vergt veel, ook

van het thuisfront. Haar man Arp steunt haar
volledig. “We wienen dat ek wol went fansels”,
zegt Bonnie, “want op ús pleats ûnder Surch
wiest somtiden ek dei en nacht oan it wurk”.
Bij een overlijden heeft ze een week lang
intensief contact met de nabestaanden en
hoort ze gewoon een beetje bij de familie.
“Dat is miskien wol sa mar der is ek in famylje
wer’t ik aanst foar de njoggende kear kom. Ja,
dan fiel ik my ek hast famylje mei.” Zonder
haarzelf op te dringen wil ze meedenken met
de nabestaanden. Ze toont oprechte betrokkenheid. In een kort tijdsbestek moet er veel
worden geregeld. Ze hoort de persoonlijke
wensen van de familieleden aan. Tussentijds
weet ze in de praktijk heel goed waar ze
tegenaan kunnen lopen.
Bonnie maakt bijzondere begrafenissen en
crematies mee. Zo had een jonge moeder
voor haar overlijden zelf een kist gemaakt als
een brievenbus. Nabestaanden konden op
die manier gedichtjes, tekeningen en brieven
meegeven. Of de vader die een boomkistje
maakte voor zijn overleden kind. Of een overledene wordt eerst begraven in besloten kring
en daarna volgt een kerkdienst. “In ôfskieplechtigens is altiten bisûnder. By in eigen
libben heart in eigen ôfskie, fyn ik. Dêrom sis
ik altiten tsjin de minsken, doch wat by jim
past. Jan van der Linde krige syn klompen
mei yn ‘e kiste”. In toenemende mate kiezen
de mensen voor cremeren en thuisopbaring.
Bij de kerk in Makkum is nu een plek ingericht
voor urnen. Op veel begraafplaatsen wordt
de kist mechanisch in het graf geplaatst. In
Makkum wordt traditioneel met touwen
gewerkt. Bonnie is hier een groot voorstander
van. “No leist ien yn de ierde en oars litst ien
yn de ierde sakje. Dat is in wêzenlik ferskil”.
Door de jaren heen is er in de uitvaart branche
enorm veel veranderd. De uitvaart heeft steeds
meer een persoonlijk karakter gekregen.
Vroeger kende men weinig variatiemogelijkheden. Je had de keuze tussen een rouwkaart
met een zwarte of grijze rand en de bode
bepaalde verder wat er moest gebeuren.
“Dat is net mear sa. Der is no folle mear romte
foar de neibesteanden. En yn sa’n perioade
moast ek de tiid nimme om meielkoar te
praten en nei te tinken. Tiid jout in stikje rêst.
Yn myn wurk besykje ik dan sa ticht mooglik
by de minsken te stean mar ek ticht by myself.
En witst, elkenien seit Bonnie tsjin my en dat
erfaar ik as plezierich. Dat fielt goed.”
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OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 28 maart van 11.00 - 15.00 uur
Gaast, Sielansreed 27

Koudum, Dammenseweg 10

Makkum, Botterstraat 67

Makkum, De Skilbank 13

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

Prijs vanaf € 150.000,- k.k.

Prijs vanaf € 150.000,- k.k.

Makkum, De Wijting 26

Makkum, Blokmakersstraat 14

Makkum, Markt 16

Makkum - Lemmer

Prijs vanaf € 160.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Kom ook op
zaterdag 28 maart
naar de
Open Huizen Route!

Prijs vanaf € 259.000,- k.k.

Ook ons kantoor
is tijdens
de Open
Huizen Route
geopend

Makkum Ds L Touwenlaan 27a

Makkum, Robbenzand 6

Vraagprijs € 264.000,- k.k.

Prijs vanaf € 290.000,- k.k.

Makkum, Grote Zijlroede 2

Makkum, Doove Balg 8

Parrega, Tynjestrjitte 3

Tzummarum, Bargereed 80

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Prijs vanaf € 320.000,- k.k.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Witmarsum, Arumerweg 2

Workum, Sint Annafinne 13

Vraagprijs € 93.500,- k.k.

Prijs vanaf € 145.000, - k.k.

Makkum
Voorstraat 1
T. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

Lemmer
Kortestreek 21
T. 0514 - 563 637
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Ingezonden

Zoekertje

Kinderen uit de groepen 7 en 8 van CBS De Ark hebben onlangs enkele prachtige excursies
meegemaakt. Hieronder twee verslagen daarvan.

GEVRAAGD
Iemand die me wil helpen met een technische
storing van mijn modelspoor eventueel tegen
een kleine vergoeding. Tel: 06-48656960

It Ryksmuseum

De centrale as groep 7

Wy wiene op 13-3-2015 nei it ryksmuseum
tegearre mei groep 8. Wy sieten yn Groepjes
fan likernôch 10 bern. Yn ús groepke mochten
wy in tekening fan mefrou bicker. Wy mochten
ek mei syn allegear op de foto mei de nachtwacht.
Yn de bus wie it ek gesellich en wy hiene soad
snobberij. Dus lykas jimme tink ik no al
weten… it wie in aardige dei.

Ongeveer drie weken geleden gingen wij
(groep 7 van de ark makkum) naar de centrale
as. De Centrale As is een project van de
provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel,
Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Gelukkig kregen daar wat te drinken.
Eerst hebben we 1½ uur in de bus gezeten.
We kwamen daarna aan bij een soort theatergebouw, daar kregen we wat te drinken. Er is
verteld over de kunstwerken langs de centrale
as. Op plekken waar lokale wegen en De Centrale
As elkaar kruisen, komen zogenaamde ‘kunstwerken’. Dit zijn onder andere viaducten,
fietsbruggen en (spoor)onderdoorgangen.
Het belangrijkste doel van de Centrale As is
dat het veiliger moet worden. Bij de bouwkeet
kregen we een lunchpakketje. Toen gingen we
WEER in de bus en kregen we een rondleiding op de werkplekken.

Silke groep 7

eigen foto

Door: Ilse Zwaagstra

Hoera! IkDansMetJou in Makkum!
Vanaf woensdag 3 maart zijn er lessen gestart
in de gymzaal van basisschool de Ark. Vanaf
4 jaar tot en met 20 jaar kun je dansen in verschillende stijlen. Het fijne van IkDansMetJou
is dat je niet hoeft te kiezen voor een bepaalde
stijl. Tijdens de lessen komen heel veel stijlen
aan bod. Denk aan Jazzdans, Moderne dans,
Musical en Klassiek ballet.
Annette Witteveen-Nouris geeft de lessen en
heeft al ruime ervaring in het lesgeven aan
kinderen. Eerder werd ze al Nederlands,
Belgisch, Benelux en Europees Kampioen

Linedancing. Na die ervaringen wilde ze zich
graag breder ontwikkelen op dansgebied. In
2010 rondde ze met succes de opleiding
MBO Artiest Dans (dansdocent-choreograafdanseres) af. Haar expertise op dansgebied
deelt ze met veel liefde en passie tijdens haar
danslessen!

fietsen/fiets wrakken te koop gevraagd of gratis
opgehaald. renehoogland@hotmail.nl
Gratis dames en herenfietsen. Kinder fietsen
en onderdelen van fietsen ook erg welkom
Tel: 06-46767747
VERMIST
Cornwerd, Houwdijk, t.h.v. kop Afsluitdijk:
Crême-roodcypers ex-katertje met witte snoet,
bef, borst en sokken. Klein van stuk. Foto 's
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.
GEVONDEN
Makkum-Wons, Weersterweg: Zwart met grijs
gemarmerd cyperse kat. Wit befje, wat in
smalle witte lijn doorloopt naar de borst (tussen
voorpoten). Wit op de buik, witte sokjes voor,
kousjes achter. Foto's www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

Derde editie
Triatlon Witmarsum

Kom gratis een proefles kleuterdans, kidsdans
of dance doen! Kijk op www.ikdansmetjou.nl
en geef je kind op voor een proefles.
Hartelijke groeten, Marianne Kalkman

Word vakantiegezin en maak een verschil voor een kansarm kind
In 2014 heeft de regio Friesland van Europa
Kinderhulp ruim 150 kansarme kinderen de
vakantie van hun leven kunnen bieden.
Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en hart
open stelden voor kinderen die het echt nodig
hebben.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op
zoek naar mensen die graag tweeënhalve
week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands
kind bij hen thuis willen laten logeren.
Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen
die vaak opgroeien in troosteloze en moeilijke
omstandigheden. Een vakantie in Friesland
geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om weer

even kind te zijn. Meld je aan en maak een
verschil in het leven van een kind.
Data van de kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli
6 augustus
Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli
10 augustus, 3 – 21 augustus
Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli
Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus
Meer info op www.europakinderhulp.nl of stuur
een mail naar friesland@europakinderhulp.nl.
Voor telefonische informatie kunt contact
opnemen met Joke de Vries, 058-2573612 of
Gerda v/d Meer, 0518-400968

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

eigen foto
Na het daverende succes van de eerste twee
edities organiseert Comité Triatlon Witmarsum
op zondag 30 augustus voor de derde keer de
1/8e triatlon van Witmarsum.
De afstanden zijn gelijk aan voorgaande jaren
maar nieuw is deze keer dat er gezwommen
wordt in de Witmarsumer Vaart. Daarna volgt
een grote fietsronde van 20 kilometer via
Arum, Kimswerd en Pingjum terug naar
Witmarsum om daar afsluitend een route van
5 kilometer door de straten en het bos van
Witmarsum te lopen. De finishlijn ligt aan de
voet van de Koepelkerk.
Net als voorgaande jaren kunnen deelnemers
zich individueel of in een estafette-team van
drie personen inschrijven. Geef je op met je
beste vrienden, klasgenoten, familieleden,
clubgenoten of collega’s!
De inschrijving wordt op 4 april geopend dit
en kan via www.triatlonwitmarsum.nl.
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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

Voetbalprogramma

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

Luca Aukema loopt op racecircuit

door Jetze Genee

Zaterdag 28 maart

Heerenveense Boys 2 - Makkum 2
Makkum 3 - QVC 4
Makkum 4 - Leovardia 5
Makkum A1 - SWZ Boso Sneek A1
Makkum B1 - Zeerobben B2
Makkum B2 - SJO RVC B3
Makkum C1 - SWZ Boso Sneek C3
SC Bolsward C4 - Makkum C2
Tzum D1 - Makkum D2
Scharnegoutum'70 E3 - Makkum E1
Makkum E2 - Scharnegoutum'70 E4
Makkum E3 - SDS E5
Workum F2 - Makkum F1
Makkum F2 - Heeg F3
RES F2 - Makkum F3
ST Bolsward-RES VR2 - Makkum VR1
Kantinedienst:
Elisabeth vd Weerdt
Jolanda Dolman
Grietje Tjeerdema/Eva nauta
Johannes Lutgendorff
Marjan de Jong
Monique Velting

12:30
14:30
12:30
15:00
12:30
10:50
10:30
15:40
11:15
9:00
9:15
9:00
10:00
9:15
9:00
12:45

8.15 - 12.00
8.15 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00

Uitslagen VV Makkum

Hardlopen is een geliefde sport die groeiend is.
Daarmee is ook het aantal evenementen
enorm aan het groeien. Steeds vaker worden
aparte locaties gekozen voor een loopwedstrijd. Zo werd de haak om Leeuwarden vlak
voor de opening gebruikt, is er een wedstrijd
op het circuit van Zandvoort en ook een wedstrijd op het circuit van Spa-Francorchamps.
Onlangs is daar de 3e editie van de hardloop
klassieker Spa Francorchamps Run georganiseerd. Nu behoren de Ardennen niet tot het
verspreidingsgebied van de Makkumer Belboei
maar wanneer lezers een bijzondere prestatie

leveren is daar altijd ruimte voor. De vader van
Luca Aukema, 9 jaar uit Makkum attendeerde
de redactie op de opmerkelijke prestatie van
zijn zoon. Luca was namelijk op het bekende
racecircuit deelnemer op de wedstrijd voor
volwassenen van maar liefst 7,2 kilometer.
Luca voelt zich veel te goed voor de kidsrun
en mag zich graag meten met grotere jongens
en meisjes en nu zelfs aan de overige atleten
uit de Benelux. Hij liep samen met vader en
moeder en kon na 43 minuten trots zijn
medaille in ontvangst nemen. Een talent voor
de toekomst!

Makkum 1 - Oudehaske 1
Makkum 2 - Zeerobben 2
SDS A1 - Makkum A1
Blauw Wit '34 B2 - Makkum B1
Arum B1 - Makkum B2
fc Harlingen C1 - Makkum C1
Makkum C2 - MKV'29 C2
Makkum D1 - Annaparochie St. D1
Makkum E1 - RES E3
Workum E5 - Makkum E2
SC Bolsward E5 - Makkum E3
Makkum F1 - Balk F1
LSC 1890 F8 - Makkum F2
Makkum F3 - Sleat F1

1-0
2-4
0-1
1-3
12 - 1
6-2
0-9
2-0
1-2
0-7
7-4
0 - 10
5-0
4-5

Volleybalprogramma
Vrijdag 27 maart
19:00u
20:15u
20:15u
20:15u
20:30u
21:30u

D.B.S. MC 1 - Makkum XC 1
BEO DS 2 - Makkum DS 3
Makkum MA 1 - D.B.S. MA 1
Makkum MB 1 - VLO MB 1
Makkum DS 2 - S.N.V.V. DS 1
Makkum DS 4 - vc Bolsward DS 8

Zaterdag 28 maart

17:00u BOB Team HS 1 - Makkum HS 1

VV Makkum blijft indruk maken
Afgelopen zaterdag pakte VV Makkum 1 een
heel belangrijke zege tegen de enige
ploeg die de koploper weet te volgen; VV
Oudehaske. In een zwaar bevochten maar
terechte 1-0 zege kan de balans opgemaakt
worden: Makkum 1 staat nu 2 punten los van
de nummer twee en heeft het kampioenschap
in eigen hand. In een prima serie zet het
eerste team een grote stap na eindelijk weer
eens een prijs. Na de grote uit-overwinning en
op Marrum (1-4) en de monsteruitslag de
week daarvoor in Arum. Streekgenoot Arum

door Jetze Genee

werd met maar liefst 1-6 verslagen. Makkum
verkeerde dus in prima vorm richting de
beslissende wedstrijd tegen Oudehaske, de
enige club die Makkum kan volgen in de 4e
klasse A zaterdag amateurs.
Makkum het nu zoals dat heet in ‘eigen hand’.
Het seizoen loopt nog 6 wedstrijden dus er kan
nog verandering in komen. Deze wedstrijd
brengt ongetwijfeld een van beide clubs een
flinke stap in de richting van het kampioenschap.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar:
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

ALGEMEEN
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

TE KOOP
Bosch vaatwasser. A++ zuinig, nog geen 3
jaar oud.  175,- Tel: 0515-232026
Magnetron  20,- Tel: 0515-854386
Salontafel (oud hout) Moet opnieuw geschuurd
worden. Groene compost bak. Open bureau
antraciet br150/d58 cm. Bij passend open kastje
h125/b60/d30cm. Alles t.e.a.b Papier snijapparaat (ideal)  10,- Tel: 06-15522255
Poezen-Reismand van Riet (met deurtje) in
zeer goede staat  22,50. Electr. Grastrimmer
(Wolf-Garten) afhalen  15,- Tel. 0515-231475
GEZOCHT

De drie Makkumer basisscholen zijn bezig met Makkum 70 jaar vrij. De Sint Martines school heeft
zelfs een tentoonstelling gemaakt. Met o.a. een aanplakbiljet “Arbeid voor allen in Duitsland“,
een plattegrond van Hitlers bunkers een pamflet “Voor Joden Verboden“ en diverse boeken
waaronder het boek van Anne Frank.

Open dag Tennisvereniging Makkum

Wie heeft er voor mij Speelgoed uit de oorlog
te leen, om in de etalage te zetten.
Tel: 0515-232787/ speelsgoed@gmail.com

Op 28 maart 2015 wordt vanaf 13.00 uur de
jaarlijkse open dag gehouden op het tennispark in Makkum. Er worden veel activiteiten
georganiseerd. Firma van der Feer uit Bolsward
is aanwezig met een service-snelheidsmeter
en er zijn aanbiedingen voor tenniskleding.
Ook kan uw racket opnieuw gespannen worden
en voor de kinderen is er een kinderpakket.
Bakker van der Kluft trakteert op gebak, Voor
de kinderen zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Uiteraard kan er balletje geslagen worden.

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Wij hopen dat degene die erover denkt lid te
worden langs komt en een kijkje komt nemen
op ons gezellige park. De koffie en thee staan
voor u klaar. U bent van harte welkom!

