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Makkumer Belboei

KV Makkum beleeft top weekend

Wegens de bekende omstandigheden
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan
het gebeuren dat artikelen niet in de eerstvolgende 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

door Jetze Genee

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

1990-2015

Na de eigen Makkumer Merke heeft de KV
Makkum een aantal bijzondere prestaties
geleverd. De afgelopen PC (vorige week
woensdag) was met de Makkumers Jelle
Attema, Hillebrand Visser en Michiel
Scheepvaart prima vertegenwoordigt.
Door de gestuurde loting troffen zij al in de
eerste omloop de uiteindelijke winnaars
en premiewinnaars en konden na een
omloop helaas de douche opzoeken.
Opmerkelijk beter verliep het met het
jongenspartuur. Met de Freule (vandaag)
in het vooruitzicht weet Makkum de favorietenrol met hoofdletters op zich te
vestigen. De afdelingspartijen in Franeker
en in Witmarsum werd door het partuur
van Makkum gewonnen. Jurre Rinia,
Jouke Vlasbloem en Klaas Pier

Folkertsma zijn prima op dreef en willen
vandaag in Wommels de befaamde
Freulepartij op hun naam schrijven.
Dan de Âld Meiers partij in Hitzum afgelopen weekend. Aan de hand van een uitstekend kaatsende Kim Dijkstra was kaatsvereniging Makkum net iets sterker dan het
dapper strijdende Foarút uit Marsum.
Samen met Baukje Ellen Bosma en Lobke
Vlasbloem (zusje van Jouke, red.) wist
Makkum in de finale Marsum met Serena
Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije
Hellinga te verslaan op 5-4 en 6-6. De Âld
Meiers is net als de Freule voor de Jongenscategorie de belangrijkste partij voor de
Meisjescategorie (14 – 16 jaar). Het is de
eerste maal dat KV Makkum deze prestigieuze partij weet te winnen.

Nico Morien
annex plaatwerkerij spuiterij
GEZIEN
BIJ
MORIEN

De Munniksplaat 3 8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
nicomorien@makkum.nl
www.nicomorien.nl

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Honda buitenboordmotoren
uit voorraad leverbaar
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

HARLINGEN
Ludingaweg 17
Vraagprijs
€ 119.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

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

Familieberichten
Groot is de leegte die je achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Hermanus Franciscus Maria Reijns

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Herman
 2 augustus 2015
Makkum

* 6 oktober 1946
Makkum

Makkum: Trees Reijns-Aukes
Lelystad: Jule en Martijn
Sven, Kalle

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

De crematieplechtigheid zal in familiekring
plaatsvinden.

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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunis's Drukkerij, Workum

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. Y. Riemersma-Beintema
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Estrikwerk 16, 8754 BX Makkum.

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

Zondag 9 augustus

Met veel verdriet hebben wij mijn lieve man,
onze pa en pake los moeten laten.

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:
8 en 9 augustus:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
15 en 16 augustus:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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

Kerkdiensten

Makkum: Karin en Peter
Annick, Sinne

Op donderdag 6 augustus wordt om 19.30 uur
een avondwake gehouden in de St. Martinuskerk,
Kerkstraat 12 te Makkum.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemde kerk.

Varend over de fryske marren
is hij nu in veilige haven.
Na een langdurige ziekte is toch nog plotseling
overleden onze geliefde broer, zwager, oom
en oud oom.

Hermanus Franciscus Maria Reijns
Herman
in de leeftijd van 68 jaar.
Bert  en Ank
Albert en Frans 
Ali 
Tiny  en Herman 
Piet  en Janny
Gre en Herman
Mia en Gérard
Bep en Ger
(achter) nichten en (achter) neven

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. S. Elzinga
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. Hoogstrate
Schettens - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda
Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. D. Tamminga
m.m.v. Mevr. A. de Groot, zang

Zaterdag 15 augustus

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

Zondag 16 augustus

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K. Bakker
Makkum - Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz
Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde
Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma
Witmarsum - Aylva State 14.30 uur
Voorganger: Ds. J. van der Ploeg
Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E. van Halsema
Workum - Baptistengemeente, 14.00 uur
Feesttentdienst
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol
Longerhouw - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

Makkum - de Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. T. Tholen
m.m.v. Dhr. E. Terluin, trompet

De Makkumer Belboei 1595
verschijnt op woensdag 19 augustus
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Agenda

Wegens vakantie gesloten
van 02-08-15 t/m 10-08-15
Vanaf 11-08-15
zijn we weer geopend

We zijn uw 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

Woensdag 29 juli

Donderdag 13 augustus

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

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

Donderdag 6 augustus
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

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

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

Vrijdag 7 augustus

Zaterdag 15 augustus

Vrijdag 14 augustus

Tsjerkepaad - De Van Doniakerk in Makkum
en de Kerk in Skuzum zijn te bezichtigen
tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 8 augustus

Strandbibliotheek - Aadje piraatje
Schatten bewaar je in een schatkist. Kom jij je
eigen schatkist maken? Vanaf 4 jaar. Aanvang
13.30 uur. Meedoen kost  2,50
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Maandag 10 augustus
Makkum - Avondrust, schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Dinsdag 11 augustus

Strandbibliotheek - Spelletjescircuit
We zetten een spelletjescircuit uit. Ben jij snel,
slim of behendig? Pret verzekerd! Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Maandag 17 augustus
Makkum - Avondrust, schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage
gevraagd van  2,-

Dinsdag 18 augustus
Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spelmiddag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

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

Woensdag 12 augustus
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Strandbibliotheek - Rupsje nooit genoeg
Luister naar het verhaal en plak een kleurige
rups. Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur

Woensdag 19 augustus
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Strandbibliotheek - Vuurvliegjes en tovervisjes
Kom een lichtje maken! Vanaf 6 jaar. Aanvang
13.30 uur.
Strandbibliotheek - Strandbieb bij zonsondergang. Kom luisteren naar het grappige / griezelige verhaal. Vanaf 6 jaar. Aanvang 21.00 uur

This is for all the boys and girls that live in Makkum!
Fysiotherapie
(Sport)blessures
Medical Taping
Oncologische Fysiotherapie
Beweegprogramma’s
Etc……

(Aan alle kinderen van Makkum en omgeving!)

COPD/Diabetes
Dry Needling
Kinderfysiotherapie
Magnesiumbad

U kunt (ook zonder verwijzing)
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag.
Tevens 's avonds tot 21.30 uur.
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten
mogelijk in het Sunhus!!

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

eigen foto
Vrijdag 28 augustus is het gelukkig weer zo
ver! Dan is het weer tijd om alle Makkumers te
laten zien wat jij in huis hebt! Je kunt dan een
dansje een liedje of een truc doen op een groot
podium! Voorafgaand aan Leugenbollepop voor
volwassenen, om een uur of half 8, hebben

jullie 5 minuten de tijd om het publiek te vermaken. Ook hebben wij dit jaar weer een thema,
namelijk GLITTER AND GLAMOUR! Onze
presentatoren en juryleden zullen zich ook
uitdossen in dit thema. Wegens privacy regelementen kunnen we helaas nog niet vertellen
wie dit zullen zijn! Ze zullen jullie beoordelen
op originaliteit, enthousiasme en kijken of jullie
de nieuwe Geer, Goor of Doutzen zijn?! Ennnn
er zijn natuurlijk ook prijzen te winnen………
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en
hopen jullie ook!
Geef je op voor 27 augustus, bij Vollie!
Dus mail naar info@vollie.nl
Groeten G en G
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Visserijdagen Super Loterij en kunstveiling
Makkum – Vrijdag 21 augustus komt steeds
dichterbij! Hopelijk zijn de weergoden ons net
zo goedgezind als twee jaar geleden en kan
het feest om 14:00 uur losbarsten met de
palingrookwedstrijd op de haven en het matinee in de feesttent!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

Maar voor het zover is komen wij vanaf 17
augustus bij u thuis langs voor de Visserijdagen
lotenverkoop: de loten van de Visserijdagen
Super Loterij kosten  2,- per lot. Onze sponsors hebben hele mooie prijzen ter beschikking
gesteld, en de trekking zal plaatsvinden op
zaterdag 22 augustus om 16:00 in de feesttent.

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

Verder heeft u de verschillende kunstwerken
misschien al in de bibliotheek zien hangen.
Het is dit jaar ook mogelijk een vooraf een
schriftelijk bod te doen! Dit kan d.m.v. het
inschrijfformulier, verkrijgbaar in de bibliotheek
of op www.visserijdagen-makkum.nl.
Voorbieden kan tot vrijdag 7 augustus. Dan
wordt er bekend gemaakt wat het hoogste
bod is. U ontvangt persoonlijk bericht als u de
hoogste bieder bent!

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

Dorpstuin Makkum in teken Simmer-Speel-OntdekMaandagmiddagen

5 kipschnitzels .............................€ 4,00

De Simmer-Speel-Ontdek-Maandagmiddagen
voor kinderen zijn vorige maand gestart en
woensdag 10 augustus wordt er nog een middag georganiseerd. Elke maandag in de
zomervakantie kunnen kinderen zich in de
Dorpstuin achter woonzorgcentrum Avondrust
in Makkum uitleven met natuurlijke materialen.
De activiteiten die op de planning staan, zijn
onder andere: fikkie stoken, water spuiten,

5 droge worst...............................€ 4,00

oersoep maken, creatief met hout, klei, bloemen,
kleurstoffen maken en hutten bouwen.
Maandag 10 augustus wordt alweer de laatste
van deze dagen georganiseerd. De aanvang
om 13.30 uur. Er wordt een kleine bijdrage
gevraagd.
Opgeven kan via MADuurzaam@makkum.nl
en 06-53665564.

Nieuwe voorzitter Stichting De Fryske Mole
Wiepke Schukken is sinds 1 juli 2015 de nieuwe
voorzitter van de Stichting De Fryske Mole.
Schukken is een ervaren bestuurder die vele
functies in de agrarische wereld en de
gemeentepolitiek had of nog heeft. Hij volgt
Bé de Winter op die recentelijk een vaste
benoeming tot dagelijks bestuurder van het
Wetterskip Fryslân heeft gekregen.

Anderhalve eeuw geleden stonden in Fryslân
maar liefs 2400 molens! Nu zijn het nog ca.
130 werkende molens, waarvan de Stichting
42 in bezit heeft. Veel vrijwilligers (molenaars)
zetten zich belangeloos in bij het realiseren
van de doelstelling van de Stichting, het
behoud van de Friese molens.

5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 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

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

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
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Enecotour, wielerwedstrijd
langs Makkum
door Jetze Genee (bron TV Bolsward)

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

eigen foto
Wielrennen zit in de lift en daar springt
Stichting 2015 uit Bolsward op in. De fietshoofdstad van Fryslân heeft de eerste etappe
van de Enecotour naar Bolsward weten te
halen. Maandag 10 augustus komen de
profwielrenners langs negen van de Friese
Elfsteden, met start en finish in Bolsward. De
start en finish zijn net zoals tijdens de jaarlijkse
toerversie van de Elfstedentocht op Pinkstermaandag in Bolsward.
Route
Van Bolsward gaan de wielrenners, afkomstig
uit de hele wereld, via Franeker naar Harlingen
om vervolgens via Zurich, Pingjum en
Witmarsum weer naar Bolsward te fietsen.
Via de historische binnenstad gaan de wielrenners verder naar Sneek, IJlst, Sloten en
Stavoren. Van daaruit fietsen ze verder naar
Hindeloopen en Workum.
Doorkomst Makkum
Van Workum komen de renners door de
Makkumer Mar via Hemmensweg langs Makkum
en gaan ze via de Weersterweg richting
Bolsward. Na een rit van 183,5 kilometer
finishen de renners in Bolsward, nadat ze
nog twee keer een ronde om Bolsward
hebben gefietst. De start is om 12.10 uur. De

finish zal naar verwachting rond 16.30 uur zijn.
Gezien het parcours, vlak en snel, komt de
karavaan tussen 15.15 – 15.35 uur langs
Makkum. Wilt u de professionele wielrenners
van dichtbij aanmoedigen, dan kan dat prima
bij de rotonde Hemmensweg – Weersterweg.
Friese profs
Het is de eerste keer dat de Enecotour in
Friesland van start gaat. Negen jaar geleden
was de tour voor het laatst in de Friese provincie. Destijds werd de provincie doorkruist in
de 2e etappe, die ging van Wieringerwerf naar
Hoogeveen. ‘We zijn zeer trots dat de tour in
onze provincie start. Ook voor onze renners
Pieter Weening, Bauke Mollema en Lieuwe
Westra’, aldus Joop Atsma voorzitter van de
Stichting 2015. Deze stichting organiseert dit
jaar de eerste etappe van de Enecotour.
Ploegenpresentatie
Een dag voor de etappewedstrijd, op zondag
9 augustus, is er in Bolsward de ploegenpresentatie op een podium in de binnenstad.
De wielrenners worden in prachtige sloepen
door de grachten van Bolsward naar de binnenstad gevaren. Ook worden tal van activiteiten
georganiseerd.

Er klinkt muziek in de kerk van Parrega!!!

2-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,50
In juli en aug st s 7 dagen per week geopend.
Hou onze facebookpagina in de gaten
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
Telefoon: 0515-231153

Al een aantal zaterdagmiddagen is er tijdens
de open kerk een inloopconcert gehouden.
Maar er volgen er nog meer!!! Dit alles omdat
ons Vermeulen orgel geheel gerestaureerd is
en in juni weer in gebruik is genomen. Wilt u
ook mee genieten van dit prachtig instrument
dan bent u van harte welkom in de Johannes
de Dooperkerk te Parrega.
Op zaterdag 8 augustus speelt Gerben Tilstra

op het orgel. Als laatste zal er op een andere
manier muziek worden gemaakt, muziek is
tenslotte veel meer dan alleen het kerkorgel.
Op 15 augustus zullen Jannie Brandsma,
Jouke Bouma en Theo en Cathy Stobbe met
zang en muziek zorg dragen voor het inloopconcert. De concerten zijn steeds van 16.00
uur tot 17.00 uur en u kunt op ieder moment
binnenlopen. Iedereen is van harte welkom!!!

WIL JIJ SNEL JE RIJ
BEWIJS? DAT KAN B
IJ ONS!
*** 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)
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Tellens genomineerd
voor beste werkgever
Zeven zorgorganisaties uit de sector verpleegen verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT)
zijn genomineerd voor de Beste Werkgevers
Award 2015. Zij behoren tot de top 100 beste
werkgevers, samen met 27 andere organisaties
in de zorgbranches. Op 6 oktober worden de
winnaars bekend gemaakt.
Zorggroep Tellens is één van die zeven zorgorganisaties. De andere genomineerde organisaties zijn: Azora, Cicero Zorggroep, Stichting
Buurtzorg, Stichting Jozefoord, Zorgbalans en
Zorggroep Elde. Het beste werkgeversonderzoek is een jaarlijks, landelijk onderzoek van
Effectory en Intermediair onder organisaties
uit alle branches in heel Nederland die zich
voor dit onderzoek hebben aangemeld. Andere
genomineerde bedrijven met meer dan 1000
medewerkers zijn bijvoorbeeld KLM, Shell en
Randstad.
In totaal beoordeelden 314.218 medewerkers
uit alle Nederlandse arbeidsmarktsectoren
hun werkgever. De 100 genomineerden zijn
onderverdeeld in organisaties met meer en
organisaties met minder dan 1000 medewerkers. Alle organisaties hebben een medewerkersonderzoek uit laten voeren. De uiteindelijke positie in de top 50 wordt bepaald door
de Beste Werkgevers Score. De volledige lijst
genomineerden staat op de website van
Effectory
Zorggroep Tellens biedt zorg en diensten aan
ouderen in ruim 20 vestigingen en thuiszorg in
de gemeenten Súdwest Fryslân, Franekeradeel,
Littenseradiel en Tytsjerksteradiel.

Collectie 2016 is binnen van Cube!
Keurige mountainbikes
in alle soorten en maten.
Voor de beginner maar ook
voor de gevorderde sporter,
kom eens langs of bekijk ze
op de site: www.riniafietsen.nl
Cube reaction GTC Pro

Fietsexcursie door de
natuur van 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 vrijdagavond 14 augustus van 19.00 tot
22.00 uur een fietsexcursie van ongeveer 20
kilometer.
Aanmelden kan tot vrijdag 13 augustus 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,-). U dient zelf de
fiets mee te nemen.

PSV de Halsbânruters
Zaterdag 25 juli is Yvonne Philipse op wedstrijd
geweest met haar paard Cote Do’r.
Zij kwamen voor de laatste keer uit in de
klasse L1 dressuur. Het resultaat was twee
maal de 1e prijs met 206 en 209 punten goed
voor 4 winstpunten. De volgen de wedstrijd
komen zij uit in de klasse L2 dressuur.
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Plaats uw advertentie
in de
Makkumer
Belboei
mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl

ALLE ZOMER T-SHIRTS
EN DAMES PANTALONS
(ZERRES)

HALVE PRIJS

TE HUUR VANAF HEDEN
* Gedeelte kaploods
inrijhoogte 5 m.

* Vorstvrije opslagloods
inrijhoogte 5 m.

Vraag vrijblijvend naar de tarieven.
C. v/d Meer
Gruthof 6 Makkum, Tel. 0515-231460

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

16e maïsdoolhof Witmarsum geopend!
Witmarsum - Met een hoogte van maar liefst
twee en een halve meter is het maïs hoog
genoeg om voor maar liefst de zestiende keer
een maïsdoolhof in Witmarsum te maken. Net
als voorgaande jaren bevindt zich het doolhof
op het vertrouwde stukje land van aardappelhandel Tolsma.
Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in
een veld van maïs. Doordat het maïs ruim
twee meter hoog kan worden, is het niet
mogelijk om erover een te kijken. Ofwel ideaal
om een doolhof te maken! De oppervlakte van
het doolhof is ongeveer 2/3 hectare. Niet
alleen is het maïsdoolhof een leuk uitje met de
(klein) kinderen maar is het ook ideaal voor
kinderfeestjes.
Het doolhof zal geopend zijn tot ongeveer
eind september. Dit is echter afhankelijk van
wanneer het maïs geoogst kan worden.
Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragehandel
S de Vries (Witmarsum) zaaien en de oogsten
het maïs belangeloos. Zonder deze twee
sponsoren en aardappelhandel Tolsma was
het dan ook niet mogelijk om al weer voor de
zestiende keer een doolhof in Witmarsum te
organiseren.

De entree voor het doolhof bedraagt één euro
en gaat volledig naar het goede doel! Daarnaast wordt de opbrengst van het maïs ook
over gemaakt. Net als voorgaande jaren zal
ook dit jaar de opbrengst naar de Ronald
McDonald hoeve in Beetsterzwaag gaan.
Deze hoeve is een vakantieplaats voor kinderen
met een handicap. Voor deze kinderen is het
vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat
ze worden beperkt door bijvoorbeeld een rolstoel of wekelijkse therapie. Kinderen met een
handicap brengen veel tijd door in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waardoor ze niet
veel tijd met hun ouders, broertjes of zusjes
kunnen doorbrengen. Daarnaast treffen ze
niet veel leeftijdsgenootjes. Het doel van de
hoeve is voor deze kinderen en hun ouders,
broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap
plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes.
Het doolhof bevindt zich net buiten Witmarsum,
richting Arum aan de Arumerweg 78a te
Witmarsum. Het maïsdoolhof is overdag
geopend, elke dag van de week. Voor meer
informatie: familie Tolsma (0517-532133).

Uitslagen KNKB Regiowedstrijd in Kimswerd
K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd
organiseert
Vrijdag 14 augustus a.s.
NACHTKAATSEN
voor leden en niet-leden
Aanvang: 19.00 uur
Opgeven voor donderdag 13 aug. 19.00 uur
via de mail: kvmeiinoarien@hotmail.com
of telefoon:
Sjaak Kooistra: tel. 06 3716 0115
Klaas van Malsen: tel. 06 1389 9853
Mooie tegoedbonnen van juwelier Kramer te winnen!
Kransen gesponsord door café De Belboei!
Zoals altijd is er ook weer ringrijden voor aangespannen
paardenwagens in het dorp aanvang 19.30.
Zaterdagavond 15 augustus
BBQ voor iedereen in het dorpshuis
Aanvang: 17.30 uur

Welpen meisjes (4 parturen, poulekaatsen)
1e Marit Feenstra (Exmorra)
en Nynke Kuipers (Workum)
2e Jellie van Abbema (Schettens)
en Ellen de Jong (Workum)
Welpen jongens (10 parturen)
Winnaarsronde:
1e Hylke Bijlsma (Bolsward)
en Jari van Malsen (Makkum)
2e Remko Yska (Bolsward)
en Joop Groenveld (Bolsward)
3e Sydo Dijkstra (Exmorra)
en Kevin Kamstra (Workum)
Verliezersronde:
1e Brent Jesse van Beem (Dornijp)
en Douwe Faber (Pingjum)
2e Nick Visser (Witmarsum)
en Ditmer Deinum (Workum)
Pupillen meisjes (6 parturen)
Winnaarsronde:
1e Frieda Hofman (Hommerts)
en Evelien Boonstra (Hichtum)
2e Gerde Lycklama à Nijholt (It Heidenskip)
en Klaske Rijpma (Kimswerd)

Verliezersronde:
1e Marije Hiemstra (Menaam)
en Idske Groenveld (Bolsward)
Pupillen jongens (6 parturen):
Winnaarsronde:
1e Jacco Tolsma (Exmorra)
en Hylke Talsma (Achlum)
2e Gosse Pieter Reitsma (Pingjum)
en Jurjen Fokkema (Kimswerd)
Verliezersronde:
1e Werner Iedema (Menaam)
en Julian Kuipers (Workum)
Schooljeugd (10 parturen):
Winnaarsronde
1e Jorrit Tolsma (Arum)
en Nynke Groenveld (Bolsward)
2e Wiebren Posthuma (Folsgare)
en Tjamke de Witte (Pingjum)
3e Bert Veltman (Hommerts)
en Keimpe Dijkstra (Pingjum)
Verliezersronde:
1e Jelmer Dijkstra (Exmorra)
en Anna Rixt Iedema (Menaam)
2e Aizo Veltman (Hommerts)
en Klaas Westra (Kimswerd)
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Gezien in Makkum

Aan de weg van Makkum naar het strand staan diverse kunstobjecten. Op het bijschrift staat te lezen: In Februari 1920 viel de baggermolen Polux
IV ten prooi aan een zware storm. Stuurloos dobberde de Polux rond. Zeewater sloeg over het dek. Urenlang werkten de mannen in doodsangst
om de baggermolen en zichzelf te redden. Het schip maakte steeds meer slagzij. De bemanningsleden moesten het schip verlaten en werden door
een sleepboot gered. De Polux liep vol water en verdween naar de bodem van de Zuiderzee. Op de inzet dat wat men door de kijker kan zien.

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

Openingstijden:

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

LARRY REDMAN

maandag

9.00 tot 18.00

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

dinsdag

8.00 tot 18.00

dinsdagavond

19.00 tot 21.00

woensdag

8.00 tot 18.00

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
In Gaasterland, roelstoel vriendelijke stacaravan voor de kleine beurs, type( home 4X)
 250,- Tel: 06-12290207

kapsalonnynke-beauty.nl

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

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

