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Hallelujah neemt afscheid van Sjirk Wijbenga   
 Door Judith van Lavieren

Makkum - Op zaterdag 6 juni werd tijdens 
de slotdag van Hallelujah afscheid genomen 
van Sjirk Wijbenga. Als jongetje van 10 jaar 
zat Sjirk al op korps waardoor hij nu terug 
kan zien op vijftig jaar in de muziek. 

Vanaf 1986 was Sjirk actief in Hallelujah. 
En actief betekende in dit geval ook echt 
actief, want Sjirk heeft veel voor de verenig-
ing gedaan. Zo was hij bestuurslid, schreef 
de Nijsbrief (uiteraard in zijn geliefde mem-
metaal) en beschreef hij, samen met Cees 
Dijkstra, ter gelegenheid van het honderd-
jarig bestaan van de vereniging in 1994, de 
geschiedenis van Hallelujah in het boek 
“Over Hallelujah gesproken”. 

Tijdens de rondgang met Sinterklaas en 
Koninginnedag/Koningsdag was Sjirk diri-
gent op de haven, en ook op it keatslân 
was hij gelegenheidsdirigent. Tijdens de 
rondgangen in Makkum was Sjirk marsen-
coördinator en zocht de te spelen stukken 

uit. Vele kilometers legde hij op de trekker af 
tijdens het papier halen, ontelbare kilo’s 
papier heeft hij in containers gegooid. Ook 
ontelbaar zijn de bakjes koffie die hij samen 
met zijn vrouw Alie geschonken heeft tijdens 
de koffiepauzes van het papierophalen. Sjirk 
speelde bas, maar was ook als persoon een 
belangrijke ondertoon van muziekvereniging 
Hallelujah. 

Een echte Hallelujaan met een groot clubhart 
en een uitgebreide staat van dienst. Sjirk werd 
door het bestuur benoemd tot erelid. 
Bovendien kreeg hij door voorzitter Johan 
Hopman een speldje van de Bond uitgereikt 
als waardering voor een halve eeuw inzet in 
de muziek.

Vrijdag 19 juni speelt Sjirk voor het laatst mee. 
Dit zal zijn op het Galaconcert dat Hallelujah 
geeft in Theater Sneek. Het begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis.
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Dak- &  Zinkwerken

Makkum

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

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

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Houtmolen 15

Vraagprijs 
€ 320.000,- 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

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

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

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Is uw motor ook klaar voor de zomer?
Nico Morien

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3  8754 HG Makkum

Telefoon 0515-232323  Fax 0515-232770
nicomorien@makkum.nl

www.nicomorien.nl

APK keuringsstation
In- en verkoop alle automobielen
Grote en kleine reparaties
Autoschadeherstel
Ruitschadeherstel
APK benzine/gas en diesel
Levering van alle automaterialen
voor de doe-het-zelver
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Familieberichten
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
13 en 14 juni:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
20 en 21 juni:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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
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

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 28 mei jl. is overleden onze bewoner

Mevr. W. de Boer – de Wit
Wij wensen haar kinderen en verdere familie 
veel sterkte met dit verlies.

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

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 31 mei  jl. is overleden onze bewoner

Mw. G.E. Siemens - Visser
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

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

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 3 juni is overleden onze bewoonster 
app. 302

Mevr. C.M.  Hulskemper
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

ôfrûne snein wiene 
Titte & Marie op de Hoek- Hústra in sulveren pear, 

al mear as 25 jier stean se foar elkoar en foar ús klear. 
út namme fan de bern fan herte lokwinske 

mei disse besûndere dei,
& wy winskje dat wy jimme noch hiel lang 

yn folle lok en sûnens yn ús midden ha meie.

Een begin van nieuw leven,
zo mooi en klein.

Het is niet te omschrijven 
hoe blij wij met jou zijn. 

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van

Tess
Geboren 14 mei 2015 om 00:01 uur 

3780 gram en 52 cm

Trotse ouders en grote zus
Andries, Marieke en Emma Hogeboom 

Bel, kom en bewonder
De Pôlle 12,  8754 GW Makkum

0515-233777

Inbrekers woonzorgcentrum 
bedreigen nachtzuster
door Jetze Genee (bron LC)

Zondagnacht werd de nachtzuster van Woon-
zorgcentrum Avondrust in Makkum onaan-
genaam verrast door inbrekers. Nadat de 
ongenode gasten via een raam nabij de 
hoofdingang binnen gekomen waren troffen 
ze de nachtzuster in de centrale hal. De nacht-
zuster werd hierop bedreigd met een schroe-
vendraaier. Hierna kozen de inbrekers het 
hazenpad en verdwenen in de nacht.

De verdachten waren het gebouw binnen-
gekomen na het vernielen van een raam bij de 
hoofdingang. Ze werden overlopen door de 
nachtzuster. Meerdere eenheden van de politie 
hebben gezocht naar de verdachten, maar er 
is niemand aangetroffen. Ook is er een politie-
hond ingezet. De inbrekers hebben waar-
schijnlijk niks buitgemaakt.

Indien u tips heeft voor de politie kunt u deze 
melden bij de wijkagent, Sierd Steigenga: 
0900-8844 of via Twitter: @Sierd_Steigenga



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 10 juni 2015

Agenda
Woensdag 10 juni
Makkum - Avondrust, open deur, Bijbelkring, 
aanvang: 10.00 uur in dyksicht

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

Donderdag 11 juni
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

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

Vrijdag 12 juni
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Zaterdag 13 juni
Makkum - Avondrust, verhalenverteller Han 
Bonnema, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 15 juni
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

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

Dinsdag 16 juni
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 17 juni
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, oekraïnse zanggroep 
garmonia, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 18 juni
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

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

Vrijdag 19 juni
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 22 juni
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

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

Makkum - Avondrust, orkest Hallelujah, 
aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Dinsdag 23 juni
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

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

Nu ook volop tuinplanten
in onze nieuwe binnentuin!
Ingang via de winkel

Kerkdiensten
Zondag 14 juni
Makkum - Van Doniakerk 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. de Roo

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. H. Tielman

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. A. van Nijen

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.C. Dondrop

Makkum- de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. G. Brouwer- Bakker
m.m.v. het Woldinghe koor

Zaterdag 20 juni
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 21 juni
Makkum - Van Doniakerk 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.J. van Sleen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

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

Makkum - Minniste Mienskip, 16.00 uur
Voorganger: Martha Prins

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. Y. Silk

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.C. Mook

Makkum de Holle Poarte 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. mevr. E van Wijk viool
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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                  

We zijn er weer!!!

Vanaf nu open op: 
donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 18.00 uur

zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

06-53361086

Sjef van der Draai, samensteller en drukker 
van onder andere deze krant, is genoodzaakt 
te stoppen met zijn bedrijf Printwurk-Iris. In 
een persoonlijke brief aan zijn relaties geeft 
hij de starre houding van een contractpartner 
aan als hoofdreden voor de sluiting. Voor van 
der Draai, maar ook voor het dorp Makkum 
een gemis. Daarnaast is Printwurk-Iris voor de 
Makkumer Belboei en andersom erg belangrijk 
geweest. 

Drukkerij in Makkum
Sjef nam Printwurk-Iris 10 jaar geleden over 
van oprichter Otto Gielstra. Als drukker en 
vormgever wist de drukkerij een brede lokale 
klantenkring op te bouwen. Veel adhoc werk 
als familiedrukwerk, maar ook veel vertrouwde 
klusjes als posters, programmaboekjes, de 
kaatslijsten en nog een keur aan opdrachten 
voor het bedrijfsleven, verenigingsleven, 
sportclubs en particulieren. Van der Draai 
heeft het altijd met plezier gedaan. ‘Met pijn in 

mijn hart’ ben ik gedwongen te stoppen, aldus 
de treurige drukker. Het is een moeilijke, maar 
onvermijdelijke keuze. 

Sluiting
Met ingang van 12 juni gaat de deur definitief 
dicht. De lopende werkzaamheden en de 
meeste vaste klanten worden overgenomen 
door Hunia’s Drukkerij in Workum. De samen-
werking tussen Printwurk-Iris en Hunia’s 
Drukkerij is al flink wat jaren gaande en daar-
mee is er een vertrouwensband ontstaan. De 
overname van de klanten is dan ook een 
logische stap. Voor Van der Draai rest er 
helaas niks anders dan opzoek te gaan naar 
een nieuwe baan en uitdaging.

Makkumer Belboei
Als drukker van deze krant staat Printwurk-Iris 
dichtbij de redactie. Sjef is en was altijd een 
gewaardeerd lid van het team dat de krant 
wekelijks en nu tweewekelijks in elkaar zet. De 
krant wordt vanaf nu in Workum bij Hunia’s 
Drukkerij gedrukt. Sjef blijft wel betrokken bij 
de vormgeving en de samenstelling van deze 
krant. Voor adverteerders en lezers verandert 
er dus niets. De krant blijft een uitgave van de 
Ondernemers Vereniging Makkum (OVM) en 
de acquisitie, de redactie en dus ook de vorm-
gever blijven dezelfde. Deze Belboei is dan 
ook een historische uitgave, de laatste in haar 
31 jaar en 1 maand durende bestaan, van 
Printwurk-Iris. 

Langs deze weg bedanken wij als redactie van 
de Makkumer Belboei Sjef voor zijn geweldige 
inzet en betrokkenheid. Wij wensen Sjef heel 
veel succes met het vinden van een nieuwe 
baan en alle goeds voor de toekomst. 

Printwurk-Iris stopt! door Jetze Genee

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen, 
werkt de gemeente Súdwest Fryslân sinds 1 
januari van dit jaar met 6 gebiedsteams, die elk 
een deel van de gemeente voor hun rekening 
nemen. Zij vormen het eerste aanspreekpunt 
wat betreft de zorg en ondersteuning in het 
kader van de WMO en zij kunnen gebruik 
maken van een adviespool van lichte tot 
specialistische ondersteuning. 

Het WMO PLATFORM in onze gemeente is 
een raad die adviezen geeft richting gemeente-
raad en B & W. Deze raad bestaat uit leden 
van de lokale raden en een aantal ter zake 
deskundigen. De lokale raden op hun beurt 
zijn gekoppeld aan de diverse gebiedsteams. 
Zij vormen de natuurlijke gesprekspartners voor 
de gebiedsteams en geven input (commentaar, 
ideeën en ervaringen) aan het WMO-PLAT-
FORM, zodat deze de gemeente kan adviseren 
en eventueel bijsturen in het WMO-beleid.

Lokale raad IJsselmeerkust
De lokale raad IJsselmeerkust bestrijkt globaal 
het gebied van Warns-Stavoren tot de kop van 
de Afsluitdijk en van Nijhuizum tot Gaast in 
respectievelijk Noord-Zuid en Oost-West richting.
Op dit moment wordt onze raad gevormd door 
12 leden met uiteenlopende achtergronden: 

het zijn mantelzorgers, leden van cliënten-
raden, mensen uit het jeugdwerk en de 
gezondheidszorg. Als lokale raad vormen zij 
de “ogen en oren” in het gebied om – waar 
nodig – de ondersteuning vanuit de gebieds-
teams te verbeteren. Om als lokale raad goed 
te kunnen functioneren is het belangrijk, dat 
we vanuit de woonomgeving voldoende infor-
matie en signalen krijgen. Daarom zoeken wij 
als lokale raad dan ook contactpersonen.
Wij zoeken mensen die betrokken zijn bij hun 
leef- en woonomgeving of door hun positie in 
de gemeenschap veel mensen kennen. Wat 
zijn de gevolgen van de WMO in het dagelijks 
leven, wat gaat er goed en wat gaat er niet 
goed? U kunt ons helpen om van onderop 
signalen door te geven die wij weer kunnen 
terugkoppelen naar het regionaal platform en 
B & W. 

Zou U voor ons in een dorp of stad in ons 
gebied zo’n persoon willen zijn en ons willen 
informeren over de gevolgen van de WMO 
voor de mensen waarmee U in contact komt?
U kunt uw interesse kenbaar maken door een 
email te sturen naar ons mailadres wmoad-
viesraadnijefurd@gmail.com. Wij nemen dan 
zo spoedig mogelijk contact met u op.

Oproep lokale WMO-raad ‘IJsselmeerkust’
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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

GEVRAAGD
Gastvrouw voor in de zomervakantie 

in ons vogelmuseum te Piaam.

Ben jij 17 à18 jaar oud?

Ben jij goed in sociale contacten?

Ben je goed in de Duitse taal?

Ben je op zoek naar een parttime baantje?

Ben je enthousiast wanneer je dit leest?

Email dan naar: r.g.joustra@hetnet.nl

De voorbereidingen voor de Visserijdagen op 
21 en 22 augustus zijn in volle gang! Achter 
de schermen wordt al hard gewerkt om dit 
fantastische evenement weer tot een succes 
te brengen. Daarbij zijn sponsors onmisbaar! 

Wij zijn dan ook heel blij met de prachtige 
polo’s die Anko en Tineke de Graaf van 
Silerswaar beschikbaar hebben gesteld.  
Namens de bestuursleden van Visserijdagen 
Makkum: Silerswaar bedankt! 

Nieuwe shirtsponsor bestuursleden Visserijdagen Makkum

Van links naar rechts vooraan: Corina Buwalda, Yvonne Visser en Linda Dijkstra.
Staand van links naar rechts: Keimpe Jaspers, Harry Heemskerk, Haiko Feenstra, Wiebe Visser, 
Mark Westra, Sjoerd Doedel, Egbert Onrust, Monique Mak en Tineke de Graaf. 

BOLSWARD - Het Friese Bolsward is op 4 juli 
het strijdtoneel voor het vijfde Open Nederlandse 
Kampioenschap Eiwerpen. Ploegen uit het 
hele land en [in ieder geval] Engeland, 
Duitsland en België zullen strijden om de eer 
in diverse disciplines. Teams uit Finland, Zuid-
Afrika en Australie overwegen nog om naar 
Bolsward af te reizen. Centraal staat het tradi-
tionele afstandwerpen voor paren. Het Russisch 
Ei Roulette vraagt van de deelnemers om 
beurten een ei te kiezen uit een doosje van 
zes. Wie het ene rauwe ei tegen het hoofd 
kapot slaat, verliest. En de jeugd tot 12 jaar 
kan zich uitleven op het doelwerpen op een 
levend doel.

Het Open NK Eiwerpen wordt gespeeld onder 
auspiciën en volgens de regels van de World 

Egg Throwing Federation. Voorzitter Andrew 
Dunlop zal in Bolsward aanwezig zijn als 
honorair voorzitter van de jury. De winnaars 
krijgen het recht Nederland te vertegenwoor-
digen op het wereldkampioenschap, dat in 2016 
in het Engelse Swaton wordt gehouden. In 
2011 en 2012 zijn Nederlandse teams wereld-
kampioen geworden.

Internationaal
De World Egg Throwing Federation is de over-
koepelende organisatie voor alle evenementen, 
die met eiwerpen te maken hebben. Sinds de 
oprichting coördineert de Federatie de belangen 
van nationale organisaties in de hele wereld. 
Eiwerpen wordt beoefend in meer dan 35
landen, waardoor het in aanmerking zou 
kunnen komen om te worden opgenomen in 
het programma van de Olympische Spelen. 
Onder meer in Australië, Amerika, China en 
Argentinië kennen jaarlijkse kampioen-
schappen.

Het officiële wereldkampioenschap, de Rown-
tree's Randoms Egg Throwing Championships, 
wordt sinds 2006 jaarlijks gehouden in het 
Engelse Swaton in Lincolnshire. In het eerste 
jaar was er nog slechts een bescheiden pro-
gramma met twee onderdelen: het afstand-
werpen voor koppels en de Ei-stafette. Op 
basis van het succes worden tegenwoordig 
ook kampioenen gekroond in het doelgooien, 
het Russisch Ei Roulette en Ei Trebuchet. De 
regels zijn vastgesteld door de International 
Board of Egg Throwing Rules.

Veel belangstelling voor Open Nederlands 
Kampioenschap Eiwerpen in Bolsward
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Dansend Noord-Nederland 
beleeft finale in Sneek

Zaterdag 30 mei was Sneek het toneel voor 
de finale van de Noord-Nederlandse Kam-
pioenschappen Streetdance en Showdance. 
Tijdens een 13-uur durende wedstrijd werden 
Noord-Nederlandse kampioenen gekroond in 
totaal 21 categorieën. De wedstrijd werd geor-
ganiseerd door Sport- & Gezondheidscentrum 
Zuidwest-Friesland uit Workum.

Deze finale was niet voor teams vrij toegan-
kelijk. Er moesten bij voorrondes in Drachten, 
Leek, Urk en Sneek punten behaald worden 
door hoog in de uitslag te eindigen. Een team 
met voldoende punten mocht deelnemen aan 
deze finale. Bijna 2000 dansers verzamelden 
zich afgelopen weekend in de Sneker 
Sporthal. Zij probeerden hun beste dans van 
het jaar te laten zien aan de jury. Deze jury had 
bij de voorrondes  op diverse onderdelen ver-
beterpunten aangegeven. In de voorbereiding 
naar deze finale kon daar door het team en de 
instructeur aan gewerkt worden.

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde 
editie NNKS 2015. Teams van dansscholen uit 
Schoonebeek, Siegerswoude, Eelde-Paters-
wolde, Groningen, Assen, Roden, Veendam, 
Klijndijk, Drachten, Coevorden, Delfzijl en 
Steenwijk mogen zich winnaar van het NNKS 
2015 noemen.

eigen fotoeigen foto

Eilandexcursie naar de 
Makkumer Noardwaard
Het is een prachtig eiland: de Makkumer 
Noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. 
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal-
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Met 
een bootje maken we de oversteek naar dit 
bijzondere natuurgebied. It Fryske Gea orga-
niseert op vrijdag 19 juni van 19.00 tot 21.00 
uur een avondwandeling door dit normaal 
afgesloten gebied. Het vallen van de avond 
maakt deze wandeling extra bijzonder, de 
natuur komt tot rust en de schermer valt in. 
Laarzen en een verrekijker worden aangeraden. 

Aanmelden voor de excursie kan tot donder-
dag 18 juni 12.30 uur via het hoofdkantoor 
van It Fryske Gea, tel. 0512-381448 of via 
www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de 
ledenpas, niet-leden betalen  4,- (kinderen 
t/m 12 jaar  2,-).



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 10 juni 2015

Ben jij t ssen de 18 en 26 jaar en op zoek naar 
een leuke baan in de zomer eriode? 

Wij zijn op zoek naar 

flexibele bedieningsmedewerkers, 
er aring is een pré! 

Ook zijn we op zoek naar een er aren, 
zelfstandig werkend kok voor 15-20 uur per week, 

vooral in de weekenden. In het hoogseizoen 
kunnen er meer uren geboden worden. 

Reageren kan via de mail op info@it osthus.nl.

Te koop
Perceel weiland

gelegen nabij manege Boeyenkamp 
(Cornwerd)

tel 06-11362615 
of 06-21234910

Appartement te huur:
Kerkstraat 7c (55m2), Makkum
2 kamer appartement 1steVD
eventueel met parkeerplaats

06-14932685/ sieds@me.com
huur:  465,-/mnd excl.g/w/e

2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50

6 dagen per week geopend (dinsdag gesloten)
Hou onze facebookpagina in de gaten 

voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
Telefoon: 0515-231153

Makkum - Vanaf 1 januari is It Posthûs over-
genomen door Alwin Kalt en Maartje van der 
Velde. Ze besteedden de januarimaand en 
eerste helft van februari aan opknappen en 
verven en gingen een dag voor de Steegjesfair 
open. Op het moment van dit interview wordt 
de laatste hand gelegd aan het terras. Dankzij 
terrasverwarming kun je daar voortaan altijd 
behaaglijk zitten.

Alwin werkt al 25 jaar als kok, in binnen en 
buitenland. Vijftien jaar geleden ontmoette hij 
Maartje. Hij was als kok werkzaam in restau-
rant Oostergo in Grou, zij werkte er in de 
bediening. De afgelopen jaren bleef Alwin 
werken als kok, Maartje ging het bedrijfsleven 
in. Maar het idee om samen een zaak te 
beginnen speelde altijd wel op de achter-
grond. Eind vorig jaar, toen overname van een 
ander bedrijf niets geworden was, besloten ze 
een kijkje te nemen in Makkum. “Toen we It 
Posthûs zagen was het eigenlijk al klaar”, zegt 
Maartje.” Nadat we ook binnen geweest waren, 
waren we helemaal overtuigd.”

Op dit moment wonen ze nog in Leeuwarden. 
It Posthûs is 6 dagen per week geopend vanaf 
16.30 uur. Allen dinsdags zijn ze gesloten.
Binnenkort nemen ze met zoon Mees van bijna 
3 hun intrek in de woning boven It Posthûs. 
”Het was een warme ontvangst hier”, zeggen 
ze en ze hebben er zin in om “in te burgeren” 
in Makkum. De eerste contacten zijn al gelegd: 
Alwin gebruikt producten van bakker Kluft en 
slagerij Neidhöfer. Ald Makkum helpt met het 

vinden van mooie oude foto’s van It Posthus, 
die straks uitvergroot aan de wanden komen. 
Door ouderwetse telefoons en hippe postzak-
kussens doet de inrichting de naam van It 
Posthûs inmiddels eer aan. “En we houden 
ons aanbevolen als mensen nog leuke foto’s 
of andere zaken van het oude postkantoor 
hebben”, zegt Alwin.

“Door de kleuren aan te passen en het huise-
lijker in te richten hopen we dat ons Posthus 
toegankelijk is voor iedereen. Voor degene die 
een plek zoekt voor een bedrijfsuitje maar ook 
voor de bootjemensen die lekker vakantie 
vieren. Een tweegangendiner kost 24,50 en 
een driegangendiner 28,50. Na de pinkster zal 
It Posthus zeven dagen in de week geopend 
zijn.” En wat staat er op de kaart? Hoe moeten 
we de keuken van It Posthus omschrijven? “Je 
zult hier veel streekproducten aantreffen. Die 
combineer ik dan graag op een onverwachte 
manier. Bijvoorbeeld door een amuse te maken 
die bestaat uit een tartaartje van Friese worst, 
maar dan wel met een sausje met Marokkaanse 
kruiden.” 

“We kijken er naar uit om deel uit te gaan 
maken van de Makkumer gemeenschap. 
Mensen komen naar Makkum voor het strand 
maar zeker ook voor het mooie dorp. Voor 
mensen die hier al lang wonen valt het mis-
schien niet meer op, maar het is een prachtig 
dorp. We hopen ons steentje bij te dragen om 
Makkum op de kaart te zetten.”

It Posthûs     Door Judith van Lavieren

Makkum - Onlangs sloot MAD het project over 
dorpslandbouw waaraan ze de afgelopen twee 
jaar deelgenomen hebben, samen met de 
andere deelnemende dorpen, af met een 
symposium in Hemelum. In deze twee jaar 
kwam er onder andere een dorpstuin met een 
schoolmoestuin achter Avondrust. De ontwik-
keling van de dorpstuin is nog steeds in volle 
gang. Zo worden binnenkort de paden ver-
beterd zodat de tuin nog beter toegankelijk 
wordt. Daarnaast is men bezig met het ontwik-
kelen van een natuurspeelplaats bij it Iepen 
Stee en een kikkerpad op de plek van de 
voormalige fietscrossbaan. Daar komt tevens 
een appelboomgaard.

Door het project van de babybomen kwam 
MAD in contact met een kweker in Sint 
Nicolaasga. MAD kon 140 appelbomen van 
hem overnemen. Inmiddels zijn er in samen-

werking met de gemeente 38 bomen inge-
kuild. Deze worden in de herfst uitgezet. De 
resterende bomen worden in de herfst in Sint 
Niek uitgegraven. Een grote verscheidenheid 
aan (oude) rassen, die op verschillende tijd-
stippen vrucht dragen.” Ik krijg er een kick van 
dat we dat naar Makkum hebben kunnen 
halen”, zegt Evelien Barbiers van MAD.
Uitwisseling en samenwerken zijn kernwoorden 
voor MAD. Zo is er contact met het 
Nordwincollege. Studenten kunnen helpen 
met het onderhoud van de boomgaard en 
kunnen wellicht een genenbank van de diver-
se rassen maken. Daarnaast wil men klein-
schalige bedrijvigheid stimuleren die haar 
producten in de buurt af kan zetten. ”We 
horen graag vanuit Makkum wie er belang bij 
wat heeft”, zegt Evelien. “We helpen graag en 
sowieso is het fijn er steeds meer mensen bij 
te betrekken. Stap voor stap gaan we door om 
beschikbare ruimte te benutten en ideeën te 
realiseren. Zo zijn we nu bezig met een kas in 
de dorpstuin.”

Elke maandagmiddag en donderdagmiddag 
is men aanwezig in de dorpstuin. En iedereen 
is van harte welkom. Om te kijken en een 
praatje te maken. Lekker aan de slag mag 
ook. En het maakt niet uit of je komt om mee 
te helpen met het opbrengen van schelpen op 
de paden (iets dat voor de komende tijd op 
het programma staat) of voor het zetten van 
een kopje thee voor de vrijwilligers!

Makkum Aantrekkelijk Duurzaam volop bezig
 Door Judith van Lavieren

eigen fotoeigen foto
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Fietsen tegen Kanker!
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie 
Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar 
leven kanker. Jaarlijks sterven er zo'n 42 duizend 
mensen als gevolg van kanker. De ziekte is 
hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer 1. 
Minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Daarom fietsten de twee vriendinnen Sabine 
Westra (Witmarsum) en Willy Hoekstra (Wons) 
op Pinkstermaandag 235 km op een tandem 
de Elfstedentocht. Het geld wat hun hiervoor-
ingezameld hebben is bestemd voor 2 goede 
doelen: Mede dankzij alle gulle gevers heb-
ben de vriendinnen een totaal bedrag van  
1400,- opgehaald. De ene helft is bedoeld 
voor het goede doel KWF kankerbestrijding 
en de andere helft van het sponsorgeld is 
bedoeld voor de Vrijwilligers Palliatieve 
Terminalezorg Zuidwest Friesland'hospice De 
Kime te Sneek. De VPTZ-ZWF ondersteunt, 
verzorgt en begeleidt mensen die in een laatste 
fase van hun leven zijn gekomen.

Oldtimer dag Gaast
Zaterdag 11 juli is er voor de vijfde keer een 
oldtimer dag in Gaast elk jaar weer een succes.
Tijdens deze dag is er een rondrit door de om-
geving voor de deelnemers. Voor de kinderen 
is er een luchtkussen aanwezig en voor de 
inwendige mens is ook gedacht.

Als u aan deze dag wilt deelnemen met een 
oldtimer (tractor, auto, vrachtauto, bromfiets) 
kunt u zich opgeven bij Karin Liezenga 
0627092800 of Hidde de Boer 0646112462 
deelname is gratis. En als u deze dag wilt 
bezoeken bent u van harte welkom. (entree is 
gratis)

Fietsexcursie 
door Gaasterland
Bossen, meren, adembenemende vergezichten 
en een glooiend landschap. Dat is Gaasterland 
in een notendop. De sfeer van deze hoek van 
Fryslân tussen de IJsselmeerkust en de Friese 
meren is bijzonder. It Fryske Gea organiseert 
op zondag 5 juli van 9.30 tot 12.30 uur een 
fietsexcursie van ongeveer 20 kilometer. Aan-
melden kan tot vrijdag 3 juli 12.30 uur via het 
hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel: 0512-
381448 of via www.itfryskegea.nl. Deelname 
voor leden van It Fryske Gea op vertoon van 
de ledenpas gratis. Niet leden betalen  4,- 
(t/m 12 jaar  2,-).
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KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE GEBR. HOGEBOOM PARTIJ

Zaterdag 13 juni a.s. wordt deze 
Off. K.N.K.B. partij

voor Pupillenjongens Afd. + Opstap 
gehouden.

Het begint om 10.00 uur 
op “Keatslân De Seize”.

De prijzen bestaan uit eretekens 
en medailles en worden

aangeboden door Gebr. Hogeboom 
Staalconstructiebedrijf.

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

      
Kantinedienst: 

v.a. 9.30 uur: Monique Cuperus – Ellen v. Hijum
    v.a. 14.00 uur: Sietse en Annet Lenters

KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE GEBR. SMINK SCHILDERS-EN 
AFWERKINGSBEDRIJFSPARTIJ

Zaterdag 20 juni a.s. worden deze 
Federatiewedstrijden voor Heren/Jongens-

en Dames/Meisjes Vrije Formatie 
met verliezersronde gehouden.

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur 
op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat 

te Makkum. De prijzen bestaan uit 
levensmiddelenpakketten en eretekens

aangeb. door Gebr. Smink 
Schilders- en afwerkingsbedrijf.

De kransen worden aangeb. door Jochem’s 
Schilderwerken te Lemmer.

Opgave via www.knkb.nl 
of bij het secretariaat KVM: 06 51 071 052

Kantinedienst: 
v.a. 10.30 uur: Alinda Kolk – Greetje Twijnstra

v.a. 15.00 uur: Tinet Tigchelaar – Lena Wijbenga 
– Tjitske Altena

KV MAKKUM ORGANISEERT 
HUISMAN DAK & ZINKWERKEN

LEDENPARTIJ 

De KV Makkum organiseert 
op zondag 14 juni as.

een Ledenpartij met verl.r. 
voor Heren, Dames, 

Schooljeugd en Pupillen.
Aanvang alle categorieën: 11.00 uur

Prijzen: Eretekens en waardebonnen,
aangeb. door: Huisman 

Dak & Zinkwerken.

Opgave: Bij het secretariaat 
06 51 071 052 of in de kantine.

Kantinedienst: 
10.30 uur Jeanette Bonthuis – Greetje Twijnstra

15.00 uur Stien Bosch – Jelly Kuiper 
– Hinke Lemstra

Bolsward - Voor Keimpe Tjalsma, de motor 
van de KKS (Kunst Kerk en Samenleving), was 
de tiende editie van de zomerexposities in de 
Martinikerk, Broerekerk en Franciscuskerk in 
2014, een mooie afsluiting van zijn betrokken-
heid bij de KKS. Om deze vaak spraakmakende 
exposities van beeldende kunst in de drie 
Bolswarder kerken niet verloren te laten gaan, 
werd in de afgelopen maanden naarstig 
gezocht naar nieuwe bestuursleden. 

Door de inzet van Chris Elsinga van communi-
catiebureau Terp 10 uit Oosterbierum, de 
laatste jaren zeer betrokken bij de KKS, lukte 
het om dit voorjaar een geheel nieuw bestuur 
te vormen. Sjoerd Miedema, penningmeester, 
was het enige overgebleven bestuurslid. 
Miedema blijft zijn werkzaamheden voor de 
KKS voortzetten, terwijl Chris Elsinga als 
PR-adviseur betrokken blijft bij de KKS. Met 
twee nieuwe bestuursleden, Ellen Postma, 
musicus en docent dwarsfluit, tevens muziek-
docent aan het Marne College en Kerst Postma, 
architect/vormgever en gepensioneerd docent 
CKV in het voortgezet onderwijs, is de conti-
nuïteit van de jaarlijkse KKS-expositie in 
Bolsward gewaarborgd. ,,Dat wil niet zeggen, 
dat we als bestuur al compleet zijn, want dol-
graag zouden wij ons bestuur nog willen ver-
sterken met een drietal kunstminnende 
Bolswarders. Nieuwe bestuursleden, maar ook 
nieuwe ideeën zijn dus van harte welkom.''   

Andere kunstdisciplines
Het nieuwe bestuur, onder leiding van Kerst 

Postma, wil naast de beeldende kunst ook 
andere kunstdisciplines een kans geven. ,,Er 
is meer dan beeldende kunst en andere kunst-
disciplines zouden dat kunnen versterken'', 
meent Postma. Als voorbeeld van de ,andere 
koers' van het KKS bestuur noemt Postma de 
compositie van ,Maria van Sevenwouden'. 
Een initiatief van KKS, waarbij de tekst werd 
geschreven door Aggie van der Meer, en de 
muziek door Frits Haaze. ,,Op 17 mei werd 
deze compositie voor het eerst gezongen in 
de St. Franciscuskerk, maar ook in juni, juli en 
augustus tijdens de bedevaartmissen op don-
derdag.''  

KKS tentoonstelling 2015  
Ondanks de korte voorbereidingstijd is het 
nieuwe bestuur er in geslaagd om ook deze 
zomer twee interessante en bezienswaardige 
tentoonstellingen naar Bolsward te halen. 
In de Martinikerk wordt groot en prachtig 
werk van de Sneker kunstschilder Gert Jan 
Slotboom, in de vorm van kerkinterieurs, ten-
toongesteld. De Broerekerk wordt dit jaar het 
werkterrein van de uit Heeg afkomstige 
bekende kunstenaar Gerrit Terpstra. Hij toont 
ruimtelijke beelden en installaties.
Geen beeldende kunst dit jaar in de St. 
Franciscuskerk, omdat daar elke donderdag 
de KKS-compositie ,Maria van Sevenwouden'  
ten gehore wordt gebracht.   

De KKS-expositie in de Broerekerk en Martini-
kerk, die zes weken duurt, wordt geopend op 
4 juli in de Broerekerk. 

Nieuw KKS-bestuur zet in op bredere exposities

Het Makkumer damesroeiteam de IJsselmeer-
minnen heeft zaterdag de Kaagrace in Warmond 
gewonnen. Na een start met tien sloepen 
tegelijk moest er een route van 15 kilometer 
geroeid worden door een schitterend natuur-
gebied over de Kagerplassen en langs meer-
dere eilanden. Ondanks het prachtige weer 
stond er toch een behoorlijk stevige wind. De 
dames hadden in de Pulp Fiction deze wind 

een groot gedeelte tegen, maar dessalniettemin 
werd er uitstekend geroeid. Na 1:46:18 en met 
een wattage van 53,52 kwamen de IJsselmeer-
minnen als sterksten van de 24 damessloepen 
over de eindstreep. De tweede en derde plaats 
gingen naar de Lytse Bear uit Joure en Trewes 
3 uit Aldeboarn, dus de IJsselmeerminnen zijn 
door deze overwinning weer volop in de race 
voor het Nederlands Kampioenschap.

IJsselmeerminnen winnen Kaagrace

foto: Danijela Zivkovic foto: Danijela Zivkovic 
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*** AANBIEDING ***
EERSTE 5 RIJLESSEN VOOR € 150,-
Voor meer pakketten en overige informatie: www.rijschoolmoniquemakkum.nl
Meld je nu aan voor een gratis proefles. info: bel: 06-16716241 of mail (adres op website)

WIL JIJ SNEL JE RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

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  

g.o.h. Eethoek, ronde tafel, 4 rieten stoelen. 
 75,- Mooie donker grenen bed 140x200cm 
met twee nachtkastjes 75,- Twee boxspring 
bedden, eenpersoons, als nieuw  50,- per 
stuk. 1 Persoons grenen ledikant,  15,- 
Blauw stoeltje  10,- Tel: 06-29443447. 
Bezichtiging op zondag 14, maandag 15 en 
dinsdag 16 juni.

Nieuwe rollator  40.- 2schragen met wit blad 
80/140  20.- Tel.0515 575756

Batavus Fox 26 inch meisjesfiets, 3 versnel-
lingen, handrem voor en achter, terugtraprem, 
naafdynamo. Goed onderhouden.  125,-
Tel: 0515-232392

Gazelle Shark 26 inch jongensfiets, 3 versnel-
lingen, handrem voor en achter, terugtraprem, 
naafdynamo. Goed onderhouden.  125,-
Tel: 0515-232392

Tas vol met mooie jongenskleding maat 122-
128  15,-. Nog bijna nieuwe grote Toren van 
Pizza, leuke kleuren. Helemaal compleet met 
de spelregels er nog bij!  10,- Waterski Mono 
(dus een enkele)  25,- Tel: 06-10468275

Perceel weiland, gelegen nabij manege 
Boeyenkamp (Cornwerd)Tel: 06-11362615 of 
06-21234910

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

ALGEMEEN

TE KOOP

GEVRAAGD

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

Gezocht: Piraten voor 
KARWEI Timmerdorp!
Het terrein van scouting Burdine Makkum wordt 
op 4 en 5 juli veroverd door “piraten” die 2 
dagen gaan timmeren en hutten bouwen. 
Vanaf ’s morgen 10 uur gaan de “piraten” in 
de weer met hout en pallets. Ook is er tijd en 
ruimte voor sport en spelactiviteiten.  Zondags 
wordt KARWEI Timmerdorp afgesloten met een 
piratendisco onder leiding van een coole DJ.

Ben je tussen 8 en 12 jaar oud en wil je ook 
meedoen met KARWEI Timmerdorp? Ga naar 
www.sportpas.nl en meld je aan. Of neemt 
contact op met Aggie Walsma, Buurtsportcoach 
gemeente Súdwest-Fryslân, tel: 06 51751419.
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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

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

KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE SLAGERIJ ATTEMA PARTIJ

Zondag 21 juni a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. partij voor Pupillen Meisjes
del. A en del. B + verl.ronde gehouden.

Aanvang: 10.00 uur op “Keatslân De Seize”.

De prijzen bestaan uit eretekens en medailles,
aangeb: door Slagerij Attema

De kransen worden aangeb. door: 
De Greiden Adm. & Advies

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

 
Kantinedienst: 

9.30 uur Lolkje Abma – Nelleke Oostenveld
14.00 uur Greetje Twijnstra – Jeanette Bonthuis

Next Challenge: “Beach Body” 

bij Beach Resort Lifestyle

De volgende challenge die van start gaat is de 
30 day’s challenge “Beach Body”. Het mooie 
weer komt er weer aan en zo creëer je binnen 
30 dagen een beach body. Het programma 
bestaat uit gemakkelijke en pittige oefeningen 
die je zowel op de sportschool als thuis kunt 
uitoefenen. De oefeningen nemen 10 tot 30 
minuten per dag in beslag en is daarom mak-
kelijk vol te houden. 

Tijdens de 30 day’s challenge is het erg 
belangrijk om de juiste techniek van de oefe-
ningen te gebruiken en daarom train je 2x in 
de week op maandag en donderdag onder 
begeleiding van een enthousiast team in het 
sportcentrum. De tijden zijn flexibel dus je 
kunt binnen lopen wanneer jij wilt. Daarna 
krijg je oefeningen mee naar huis om thuis het 
programma verder af te werken in je eigen tijd. 
De oefeningen kunnen elke dag verschillen of 
een aantal dagen hetzelfde zijn maar het 
wordt in de loop van de 30 dagen steeds pit-
tiger. Het doel is om binnen 30 dagen een 
Beach Body te bereiken. Elke 30 dagen start 
er een nieuwe challenge met zijn eigen unieke 
doel en oefeningen.

Start :   Maandag 15 juni
Locatie:  Sportcentrum Beach Resort lifestyle
Duur:  30 dagen
Kosten:   25,- per challenge

Een mooi nieuw concept waarbij geen abon-
nement hoeft af te sluiten en zelf bepaald of je 
de challenge mee gaat doen of over slaat.  
Voor meer informatie of opgave kunt u bellen 
met: Beach Resort Lifestyle, tel. 0515-231551.

Bolsward – Koninklijke de Vries Scheepsbouw 
uit Makkum is voor de komende drie seizoenen 
de nieuwe shirtsponsor van de waterpolo 
pupillen van Zwem en Poloclub Bolsward. 
Bijna iedereen in de wijde omgeving kent de 
scheepswerf van Makkum wel.  Op de modern 
uitgeruste werf van De Vries aan het 
Makkumerdiep, worden de exclusieve custom-
built jachten gebouwd van het merk Feadship. 
Vakmanschap, passie voor het product en lol 

in het werk staat bij de Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw voorop. Met de sponsoring 
door De Vries konden ook de pupillen nieuwe 
shirts aanschaffen. De polocommissie van 
Z&PC Bolsward is zeer blij met  de nieuwe 
sponsor omdat het vooral in deze tijd moeilijk 
is om een sponsor te vinden. Mocht u geïn-
teresseerd zijn naar de mogelijkheden voor 
sponsoring dan kunt u altijd contact opnemen 
via secretaris@zpcbolsward.nl.

Nieuwe sponsor voor pupillen Z&PC Bolsward

eigen fotoeigen foto

PSV de Halsbânruters
Arum 25 mei
Bobbie IJdema kwam voor het eerste uit met 
haar nieuwe troef Jaitse van a Achlumer 
Greide. Zij kwamen uit in de klasse L2 en won 
in beide proeven de 2e prijs met 187 en 193 
punten. Goed voor de twee eerste winstpunten. 
Ook vandaag kwam Tini in Arum uit met 
Cattleya in de klasse L1. Zij won de 3e prijs 
met 191 punten goed voor 1 winstpunt.
In de klasse B kwam Helena Sijbesma uit met 
Meinte KZ. In de 1e proef behaalde zij 185 
punten en in de 2e proef 190 punten en de 1e 
prijs. Beide proeven samen goed voor 2 winst-
punten.

Oosterwolde 1 juni
Hier won Yvonne Philipse met Cote d’Or 2 
maal de 3e prijs in de klasse L1 met 197 en 
198 punten goed voor 4 winstpunten.

de Waardruiters
St Annaparochie 30-05 Kringwedstrijd:
Paarden: Dressuur:
Klasse L2: Sophie Postma met Golden Wishper, 
190 punten/2e prijs

Klasse M1: Noa Gerritsma met Rose, 2x 182 
punten/4e prijs

Springen:
Klasse B: Sophie Postma met Golden Wishper, 
2x foutloos/2x 2e prijs.

Pony’s:
Iris Ypma startte met Giorgio Armani zowel in 
het springen als dressuur in de klasse M,zij 
sleepte 3x  1e prijs in de wacht, met dressuur 
185/189 punten en bij het springen een fout-
loos parcour.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

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

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

Gezien in Makkum

De eerste tropische dag van 2015 aan het strand van Makkum.


