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Te gekke voorve
verkoop kaarten
S
Sixtiesquiz

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

De Boer Mode&Wonen verdwijnt na 131 jaar uit Makkum

Door Judith van Lavieren

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Na 131 jaar en vier generaties komt er een
einde aan een familiebedrijf. Feddie de Boer
stopt met zijn winkel. “Earst soe ik yn stilte
de doar ticht dwaan en de sleutel omdraaie.
Mar myn soan Arnold sei: Foar V&D wiene
we der al en nei V&D ek noch, dochs in moai
stikje skiednis om te fertellen. ”It stoppen
wie in proses, mar ik bin sa fier. Ik bin ek
net droevig. Der stiet in reis nei Canada op
stapel wêr’t ik wakker sin oan ha.”
In 1885 begon overgrootvader Feike met de
zaak. Hij was timmerman, maar door een
val van een steiger mocht hij dit werk niet
meer doen. Hij werd koopman en handelde
aan het Vallaat in verzekeringen, brandstof,
zeewier en textiel. Pake Willem nam de
zaak in 1905 over en was er werkzaam tot
zijn 62ste in 1954. Hij verhuisde naar de
Kerkstraat, naar het pand waar nu de boekhouder zit. Naast manufacturen deed hij in
woningtextiel. Volgens Feddie was hij een
echte koopman. In 1934 kocht hij het pand
in de Kerkstraat waar Feddie nu nog steeds
woont, van de familie Tichelaar. Het was de
bedoeling het pand door te verkopen, maar
dit lukte niet. De plannen werden gewijzigd.
De winkel kwam in het huidige pand en het
andere pand werd verkocht aan slager
Monsma. Voor 24.000 gulden (destijds de
prijs van een boerderij) had pake Willem
een groot huis gekocht en een enorme lap
tuin, die zich tot in de huidige Leerlooierstraat
uitstrekte. “Us heit wurke earst by pake en
hie sels de winkel van 1954 oant 1974.”
Feddie zag zichzelf in deze jaren absoluut

niet als opvolger. Sterker nog: hij emigreerde op
zijn 22ste naar Canada. Hij werkte er onder
andere als schilder, in de mijnen en in een
leerlooierij. In 1974 stond hij onverwacht bij na
vier jaar onaangekondigd weer zijn ouders op
de stoep. Na de vraag van zijn vader of hij bij
hem kwam werken zei Feddie: “Ik wol wol
helpe, mar ik bliuw net.”
Toch beviel het werk eigenlijk wel goed. “Hij
wurde baas oer de flierbedekking”, zegt broer
Willem die intussen ook aangeschoven is.
Feddie was in feite meer een man voor de
winkel dan zijn vader. “Heit mocht graach
even fuort op de fiets. Yn Makkum de pakjes
rûnbringe en hjir en dêr efkes prate.”
De liefde hield Feddie uiteindelijk in Makkum.
Op een middenstandsfeestje trof hij Geertje.
Ze kregen verkering, trouwden en runden uiteindelijk 40 jaar lang samen de winkel. Toen
ze zouden stoppen om te gaan genieten werd
Geertje ziek. De winkel stond te koop, werd
niet verkocht, draaide door op een laag pitje.
Het thuis verzorgen van Geertje stond voorop.
Vijf jaar geleden overleed ze.
De wolwinkel van Judith Fijnvandraat had nog
een tijdje een plek in het pand, maar drie jaar
geleden ging Feddie met zijn kinderen in
beraad. “It moest oars.” Er volgde een grote
verbouwing, waarbij een binnentuin aangelegd
werd en inmiddels woont zoon Wim met zijn
gezin beneden. Feddie woont op de eerste
verdieping. Op 6 mei vertrekt hij met vriendin
Aleida naar Canada voor een vakantie van 60
dagen. Aleida laten zien waar hij vroeger gewerkt
heeft en genieten, dat is de bedoeling.

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

HUIS VERKOPEN ?!
Wij hebben goede posities op funda!
(bron: www.funda.nl/koop/makkum/)

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

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

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:
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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: Hunia's Drukkerij, Workum

Waarom zijn er zoveel vragen / Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen / Die niet te begrijpen zijn
Heel verdrietig zijn wij met het overlijden van ons (achter) kleinkind en nichtje

Marije Rinia
Ald Beppe Marthe Faber-strijker

Pake Bert en Beppe Anneke Rinia

Wilco Rinia en Sjoerdtsje van der Berg
Thomas
Brecht
Benthe

Robert Rinia en Wiesje Rinia-Akkerman
Stian
Daniek
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Familieberichten
“Marije is nu in de hemel”
….En altijd was daar, ondanks alle pijn en
beperkingen, jouw lach die jij aan ons gaf.
Wat heb jij ons veel geleerd!

Marije
We zijn heel verdrietig en we zullen je heel
erg missen op club.
We wensen je heit, mem en je broers Jurre
en Jildert heel veel sterkte toe.
Van je vriendinnen van club,
Marieke, José, Juf Anja

Nu je er niet meer bent
beseffen we des te meer
hoe bijzonder je was.
Je had een speciaal plekje in ons hart.
Nooit meer zullen wij een normaal,
compleet gezin zijn.
Bij iedere verjaardag,
ieder feestje, iedere gebeurtenis,
zal er altijd één ontbreken,
en dat ben jij!!
Je was een uniek mannetje.
We dragen jou voor altijd mee in ons hart.
Na een oneerlijke strijd hebben we met
intens verdriet veel te vroeg afscheid
moeten nemen van onze TOPPER

Stil en oandien..........
Leave dappere Marije
Foar altyd yn ús tinzen
Greetje, Sander, Jurre, Jildert en famylje
wy stean om jimme hinne
Karin en Geert
Durkje en Sybrand
Joke en Anjo
Annemiek en Sjouke
en bern
Stil en verdrietig zijn we door het overlijden
van ons buurmeisje

Marije Rinia
Wij wensen de familie Rinia veel sterkte.
De bewoners van de Munniksplaat:
Jelte en Dorine Miedema
Familie Denekamp
Familie Roedema
Familie Oppedijk
Jos en Marjon van Deutekom
Familie Bootsma
Familie Tromp
Familie de Vries
16-8-1930

4-3-2016

Dylano Lemstra
* 13 september 2009

 7 maart 2016

Makkum: Lando en Elske
Kyara
Fayline

Wij wensen Lando, Elske, Kyara & Fayline
veel sterkte en kracht toe
in deze zeer moeilijke tijd.
pake en beppe:
Sherry en Tini
tante en oom:
Sharon en Richard
nichtjes en neefje:
Gwen, Marrit, Larissa, Yoanna en Thieme

Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen.
In-verdrietig en dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend en gedaan,
hebben we afscheid genomen van

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’

mem van Liesbeth
Dick en Arianne
Marjolijn en Peter

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State

VOOR ALTIJD IN ONS HART

Wanneer u zich met ons verbonden voelt,
dan bent u welkom om met ons afscheid
van Dylano te nemen.

weduwe van Dick van Nes

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.

Zo hard geknokt om beter te worden en zo
dapper. Je hebt de strijd niet kunnen winnen.
Wat zullen wij je ongelooflijk missen.

Correspondentieadres:
Trasmolen 16, 8754 GX Makkum.

Leiden, 12 december 1928

T. Wielsma - Dijkstra

Dylano

Na afloop van de plechtigheid is er in de aula
gelegenheid tot condoleren.

Yfke en Marcel
Jelte en Dorine

Mw.

Met veel verdriet moeten wij veel te vroeg
afscheid nemen van onze stoere lieve

We nemen afscheid van Dylano op zaterdag
12 maart om 14.00 uur in afscheidscentrum
en crematorium 'Andringastate', It Aldlân 4
te Marsum.

Voorbij is zijn eenzaamheid en het
verlangen.
Een glimlach om de herinnering aan
Omke Sikke Schippers en dankbaar voor
de mooie momenten samen.

Op 26 februari jl. is overleden onze bewoner

Het is bijna ondraaglijk
wanneer zoveel hoop
omslaat in diep verdriet

Elisabeth Francisca van Nes-van Oyen
Beppie
Bosch en Duin, 3 maart 2016

beppe van Milo
Riemer
Bente
Jaron

Tot op het laatst woonde ze in haar eigen huis, precies zoals ze wilde, liefderijk ondersteund
door de ‘meisjes’ van Buurtzorg Amerongen. Na een kort ziekbed, in goede en professionele
handen bij de verpleegkundigen van het Diakonessen in Utrecht en daarna in de open armen
van het team van de Wijngaard in Bosch en Duin, is ze in vrede gestorven.
Beppie is inmiddels in Amerongen op de Nieuwe Algemene Begraafplaats naast Dick begraven.
Correspondentieadres: Marjolijn van Nes, Noorderakerweg 271B, 1069 LT Amsterdam
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Agenda
Donderdag 10 maart

Makkum - Avondrust, Nifelclub,
aanvang: 10.00 uur in het restaurant *
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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

Vrijdag 18 maart

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

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

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

Vrijdag 11 maart

Zaterdag 19 maart

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Piaam - Wijn en spijsavond
Ontvangst 19:00 met een welkomstdrankje
van bas en een amuse van Francois In de
Nynke Pleats ism De Wijnkapel
info en opgave: tel:0515-231707
info@nynke pleats.nl

Zaterdag 12 maart

Makkum - Avondrust, Kerkdienst,
aanvang: 19.00 uur in het restaurant

Maandag 14 maart

Makkum - Avondrust, schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *
Makkum - Avondrust, de waagdansers,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 15 maart

Makkum - Avondrust, shuffelen,
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spelmiddag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant
Makkum - Informatiemarkt Windpark Fryslân
Er wordt door de betrokken overheden van
17.00 – 20.30 uur in het MFC een inloopavond
georganiseerd waar geïnteresseerden vragen
kunnen stellen en informatie kunnen krijgen
over het project Windpark Fryslân en de formele
procedure
Witmarsum, Gekroonde Roskam
Verrassingsavond bij de Vrouwen van Nu
aanvang: 19.45 uur

Donderdag 17 maart

Makkum - Avondrust, Nifelclub,
aanvang: 10.00 uur in het restaurant *
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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

Makkum - Avondrust, Open Dag in Avondrust
van 10.00 - 14.00 uur

1 kg fricandeau ............................€ 7,00

Makkum - Het Anker, Bingo, aanvang 20:00 uur

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50

Maandag 21 maart

Makkum - Avondrust, schilderclub,
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *
Makkum - Avondrust, zingen,
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 22 maart

2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
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

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

1 kg kipfilet ..................................€ 6,50

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

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

Woensdag 23 maart

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

Makkum - Avondrust, Bewegen op muziek,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
* voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd van
 2,- Voor de Bingo vragen wij een bijdrage van 3,-, dit is
inclusief een hapje en een drankje.

Zaterdag 26 maart / 2 april

Gezellige paas-familiebingo op recreatiecentrum De Holle Poarte op zaterdag 26 maart
aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop vanaf 19.30
uur. Gezellige familiebingo op zaterdag 2 april
zelfde locatie en zelfde tijd.
Elke tweede donderdagmiddag van de maand
van 14.30-16.00 uur is in de bibliotheek van
Makkum een ‘aanhaakgroep’. Onder het
genot van een kopje koffie of thee worden
gezamenlijk een heleboel zogenaamde Granny
Squares gehaakt. Deze worden tot een deken
van 1.40 bij 2.00 meter aan elkaar gehaakt.
Volgende data van de haakgroep in de bibliotheek van Makkum: 10 maart en 14 april.

5 slavinken ..................................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 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

Paasworkshop
21 en 23 maart / 19:30-21:30 uur
Kosten €25,incl koffie/thee en iets lekkers
Opgave via facebook of in de winkel

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
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Ald Makkumjûn met Willem Bogstra

Door Judith van Lavieren

foto's: Ald Makkum

Vanaf heden hebben we
een nieuwe menukaar !
Gasten die op donderdag, vrijdag
en zondag voor 17:30 uur binnen komen
voor diner ont angen van ons
een dinerbon t.w.v. € 10,00
(te gebr iken bij een volgend bezoek).

Leukste Restaurant van Friesland 2015!

Gastspreker Willem Bogstra.

Dokter Bogstra.

Een Ald Makkumjûn dat is een avond vol verhalen en beelden over Makkum. Dit keer was
het thema “De Laan” en als speciale gast was
Willem Bogstra uitgenodigd. Otto Gielstra van
Ald Makkum sprak voor een volle bovenzaal
van De Prins zijn welkomstwoord en legde het
publiek vervolgens aan de hand van oude
kaarten en foto’s de geschiedenis van ‘De Laan’
uit. Meer specifiek ging het om de ‘kromme
leane’, waaraan oorspronkelijk voornamelijk
pakhuizen voor de houthandel stonden. Het
eerste huis dat in de 19de eeuw aan de zuidzijde gebouwd werd was Villa Statum. Dit was
het geboortehuis van de gastspreker Willem
Bogstra.

“Tot 1954 was hij de enige huisarts. De dag
van mijn vader zag er als volgt uit. Om 8 uur
stond hij op en nam een beschuit met kaas en
roggebrood, vervolgens rookte hij een pijp,
ging naar het toilet en nam een koude douche.
Om half tien ging hij op stap voor de buitenpraktijk. Na het ophalen van recepten in Gaast
en Cornwerd en een aantal bezoekjes was het
dan om 1 uur ‘s middags tijd voor het spreekuur. Niet op afspraak, je kwam maar gewoon.
Om half vier was hij klaar en ging dan graag
even varen. ‘s Avonds was het dan tijd voor de
tandenpeuterij. Je kon niet zeggen dat hij het
heel druk had, maar hij moest er wel altijd
wezen.”

De heer Willem Bogstra is een zoon van dokter
Bogstra die van 1933 tot 1968 huisarts in
Makkum was. Hij toonde zich een enthousiast
en boeiend verteller. Hij schetste eerst de
levensloop van zijn vader, die in 1926 afstudeerde in Groningen. ”Mijn vader werkte eerste
een paar jaar als scheepsarts en werd later
huisarts te Twizel. Nadat hij door een nierbekkenontsteking erg ziek was geweest dacht
hij niet meer als huisarts te kunnen werken. Hij
ging met het gezin naar Wenen, want hier kon
hij in een jaar omgeschoold worden tot tandarts. Uiteindelijk kom hij het werk als huisarts
weer prima doen, maar de tandenpeuterij,
zoals hij het noemde, oefende hij daarnaast
ook uit”. Na een jaar in Haarlem kwam dokter
Bogstra in 1933 in Makkum terecht.

De roekeloze aard en het bijzondere gevoel
voor humor van vader Bogstra stonden garant
voor vele verhalen. Zo zou hij met zijn raceboot ”de vlo” eens dwars door zijn schiphuis
zijn gevaren en vroeg hij bij de kennismaking
met dokter Monrooy of deze misschien familie
was van Marilyn Monrooy. Willem Bogstra
deelde vele humoristische verhalen met het
publiek en er werd veel gelachen. Bij de
bezoekers bleken ook nog veel herinneringen
te bestaan. Sommige verhalen worden al jaren
verteld, zoals het verhaal over de roek die
dokter Bogstra in De Prins geserveerd kreeg
als broodje koude kip. “Sommige verhalen zijn
bijna een soort legendes geworden en in de loop
van de jaren waarschijnlijk nog mooier geworden
dan ze al waren”, aldus Willem Bogstra.

Collecte Amnesty International
Volgende week wordt er weer gecollecteerd
voor Amnesty International in Makkum en
Witmarsum. Amnesty is een onafhankelijke
organisatie die zich wereldwijd inzet voor
mensen die om politieke redenen in gevangenissen zitten. Deze mensen worden eigenlijk
altijd zwaar mishandeld en dat vaak jaren
lang. Ook in oorlogssituaties laat Amnesty van
zich horen wanneer gewapende groepen zich
richten tegen onschuldige burgers, waarbij
vrouwen en kinderen vaak de eerste slachtoffers zijn. Door regeringen, vorsten en andere
autoriteiten van landen waar dit plaats vindt

hier op aan te spreken, wil Amnesty een einde
maken aan dat onmenselijke leed. En het helpt!
Op de site van Amnesty International zijn
daarvan verslagen te lezen. En het mooie is:
u kunt volgende week aan dit werk bijdragen
via de collectebus.
Maar u bent ook welkom als collectant, want
zowel in Makkum als in Witmarsum zijn er te
weinig vrijwilligers voor het hele dorp. U
bepaalt zelf wanneer en hoeveel u volgende
week kunt doen. Aanmelden kan via mail:
makkumwitmarsumvoorvrijheid@gmail.com
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Open dag woonzorgcentrum
Avondrust Makkum

eigen foto
Bent u benieuwd wat Woonzorgcentrum
Avondrust voor u kan betekenen? Of wilt u als
familielid, vrijwilliger of buurtbewoner gewoon
een keertje rondkijken? Het kan tijdens de
open dag op zaterdag 19 maart van 10.00 –
14.00 uur aan de Kerkeburen 66 in Makkum.
Wij openen onze deuren voor iedereen die meer
wil weten over wonen, zorg, Zorg Thuis, stage
of vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum.
U kunt een rondleiding krijgen inclusief het
bezichtigen van een appartement en diverse
ruimtes. Er vinden diverse activiteiten plaats
zoals de Schilder- en Nifelclub, Meer Bewegen
voor Ouderen (10.30 uur) en Shuffelen (11.00
uur) en er is een kleine informatiemarkt met
stands van organisaties die hun diensten aanbieden in Avondrust zoals o.a. de Rabobank,
Thuisopticiens, Fysiotherapie Zuidwest. De
“Hangploeg” zorgt voor de muzikale omlijsting.
Kinderopvang Thuishuis Doerak houdt ook
open huis daar kunnen kinderen spelletjes doen
en is een springkussen aanwezig. Ook kunt u
de dorpstuin met dierenverblijf bewonderen.
Vanaf 12.00 uur kunt u in Restaurant Waerdsicht genieten van een maaltijd in buffetvorm.
(na aankoop van een maaltijdbon á  5, p.p.)
U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en
14:00 uur. Graag tot ziens op 19 maart!
Woonzorgcentrum Avondrust
Kerkeburen 66 8754 EB Makkum

En wy bliuwe ek te sliepen
In "De Bining" te Cornwerd speelt toneelvereniging Set Troch op zaterdag 19 maart om
20:00 uur het door Carl Slotboom geschreven
en door Abele Krist naar het Fries omgezette
stuk: “En wy bliuwe ek te sliepen”
Een vrolijke klucht in twee bedrijven
In een pand aan de Weteringsstraat wonen 4
krakers. De eigenaar van het pand woont met
zijn vrouw en twee dochters in een kapitale
villa aan de andere kant van de stad.
Op een dag probeert één van de krakers de
portemonnee te stelen van de dochter van de
eigenaar. Maar wordt hier mee betrapt en
komen zo doende in gesprek met elkaar. Een
paar dagen later gaat haar moeder naar het
krakerspand om te verhaal te halen. Maar het
loopt allemaal wat anders dan de moeder
heeft gepland! Als dat maar goed komt!
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Te gekke voorverkoop kaarten Sixtiesquiz

Nodigt haar leden uit voor de 112e ledenvergadering
die zal worden gehouden op donderdag 17 maart
om 20.00.uur in K.C. Het Anker.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Kort verslag vorige ledenvergadering
(is ter verg. aanwezig)
4. Financieel verslag(is ter verg. aanwezig)
5. Verslag kascontrole
6. Vaststellen contributie en ledenkorting
7. Mededelingen
8. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens schema
Sj. Elgersma-Zondervan (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden
tot aanvang van de ledenvergadering.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur

eigen foto
Op zaterdagavond 23 april organiseert de
Koninginnevereniging een unieke sixtiesquiz
in de bovenzaal van de Prins. Test uw kennis
over de muziek van de jaren zestig en doe
mee! Na de quiz zal Kaz Lux een optreden
verzorgen. Kaz Lux was in de zestiger jaren
zanger van Brainbox, met onder andere Jan
Akkerman en Pierre van der Linden. Grote hits
waren “Summertime” en “Down man”. Kaarten
kosten 10 euro (inclusief 1 consumptie) en zijn
verkrijgbaar tijdens de voorverkoop in De Prins
op zondagmiddag 20 maart. De Koninginnevereniging heeft kosten nog moeite gespaard
om reeds van de kaartverkoop een unieke
happening te maken.
“Om op stap te gaan is voor de iets oudere
medemens toch wat meer werk. Voordat alle
haarwerken, gehoorapparaten, valse gebitten
en brillen op de juiste manier zijn aangebracht
en voordat de rollator op de stoep staat is er
toch gauw een halfuurtje verstreken. Daarom
zal de Koninginnevereniging door middel van
positieve discriminatie zorgen dat deze groep
de kans krijgt om zich rustig naar de Prins te
begeven. Wanneer u voor 1970 geboren bent
krijgt u voorrang bij de kaartverkoop. Een veldwachter van het type Bromsnor, dus streng
maar rechtvaardig, zal erop toezien dat er
geen jonge nozempjes voordringen. Tip voor
bejaarden die er nog jeugdig uitzien: er kan
naar uw ID gevraagd worden om te checken
of u van gevorderde leeftijd bent. Daarnaast
controleren we door enkele vragen of de kennis

van de sixties voldoende is. Zo moet u bijvoorbeeld wel de naam van één Beatle kunnen
noemen…”, aldus Gerrit Bleeker van de
Koninginnevereniging.
De voorverkoop voor de sixtiesquiz begint op
zondagmiddag 20 maart half 5 in restaurant
De Prins. Deze happening zal muzikaal opgeluisterd worden door The Overweight Watchers,
een duo bestaande uit John Shipwreck en
Hairy Cooper. Het zal u niet verbazen dat hun
repertoire bestaat uit liedjes uit de jaren zestig.
Tevens zijn op 20 maart kaarten te koop voor
de “Sân Minuten Snein” die voor zondagmiddag 24 april op het programma staat. Op
deze “Makkumer Middei” zullen markante
Makkumers aan het woord komen. Iedereen
krijgt zeven minuten spreek/ zang/ speeltijd;
vandaar de naam Sân Minuten Snein. Wilt u
ook zeven minuten vullen? Stuur dan een mail
naar kuipersarie@home.nl om u aan te melden.
De volgende datums kunnen in de agenda
genoteerd worden:
Zondag 20 maart: 16:30u
in De Prins Voorverkoop Sixtiesquiz
+ Makkumer Middei.
Zaterdag 23 april: 20:00u
in De Prins Sixtiesquiz met optreden Kaz Lux
Zondag 24 april: 16:00u
MFC: (Makkumer middei) Sân Minuten Snein

Makkum Unplugged Wie doet er mee?!!
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

Unplugged betekent: zonder microfoons en
versterkers. Je kunt komen zingen, iets spelen
op je instrument, toneel, dansen, goochelen,
acrobatiek, enz. Alle uitingen van amateurkunst zijn welkom. Iedereen die iets wil laten
horen en/of zien – alleen of met meer- is van
harte uitgenodigd om mee te doen aan dit
open podium in de Doopsgezinde kerk.
Leeftijd: 12 tot 80! Er is pianobegeleiding aanwezig, maar je kunt ook je eigen begeleiding
meebrengen. ’s Middags kun je je stukje of
act een keer uitproberen in de kerk, ’s avonds
is de uitvoering met publiek. Een stukje mag

maximaal 10 minuten duren. We hopen op
een gevarieerde avond met allerlei verschillende acts uitgevoerd door verschillende leeftijdsgroepen. Als je twijfelt of jouw stukje wel
geschikt of de moeite waard is, overleg dan
even met de organisatie: Margo Konings
(muziek) tel: 859055 of Kathy Kaller (toneel,
dans enz) Je hoeft niet volleerd of perfect te
zijn in wat je doet, plezier is het belangrijkste!
Datum: Zaterdag 9 april 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk
Toegang: Deelnemers gratis / Publiek  5,-
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Hjirby wurde alle leden fan de
Doarpskrite Makkum
útnoege ta it bywenjen fan de
Algemiene Ledengearkomste
op woansdei 23 maart 2016 om 20.00 oere
yn “de Zwaan” te Makkum.

Wurklist
* Iepening
* Meidielings en ynkommen stikken
* Oantekeningen lêste jiergearkomste
* Jierferslach 2015-2016
* Finansjeel ferslach
* Ferslach kaskommisje: Paul Doedel en Trijntje Hoekstra
* Beneaming nije kaskommisjelid. ôfgeand: Paul Doedel
* Bestjoersferkiezing: ôfgeand en werkiesber: Ewoud van der Kamp
* Tariedings 2016-2017
* Omfraach
* Sluting

RK DALTONSCHOOL
VOOR BASISONDERWIJS

OPENBARE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE
BASISSCHOOL

‘St Martinus’
Samenwerking, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid

‘It Iepen Stee’
Van sociaal sterk naar een talentvolle
toekomst!

‘De Ark’
Waar iedereen graag naar toe gaat!

Open ochtend Basisscholen Makkum
U bent van harte welkom op
OBS It Iepen Stee op woensdagochtend 17 februari a.s. van 9.00-11.30 uur (i.v.m. verbouw)
R.K. St. Martinus en CBS De Ark op woensdagochtend 16 maart a.s. van 9.00-11.30 uur
Op de open ochtend laten wij u de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak bezig. Zo krijgt u een
indruk van de activiteiten van de school. Wij staan voor u klaar om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Wordt uw kind binnenkort vier jaar, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden tijdens de open ochtend.
Mocht u verhinderd zijn en toch willen kennismaken met de school of uw kind willen aanmelden, dan kunt u een afspraak
maken met de directeur.
De volgende open ochtend is op woensdag 26 oktober 2016.
Met vriendelijke groet,
KBS ‘St. Martinus’
Dir. Ad Bastiaansen
Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515-232424
directie@martinusmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl

OBS ‘It Iepen Stee’
Dir. Mirjam Holwerda
Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515-232070

Dir. Letty Loerts-Bakkes
Ds. L. Touwenlaan 44a
8754 BT Makkum
0515-231561

CBS ‘De Ark’

iepenstee@gearhing.net
www.obsmakkum.nl

post@arkmakkum.nl
www.arkmakkum.nl
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Ilse en Maarten vertegenwoordigen Makkum op
voorleeskampioenschap regio Bolsward Door Judith van Lavieren

Een plaats op
foto: Marijke Hollander

wilt u toch ook?

Ilse Zwaagstra en Maarten de Witte wonnen in
november de Makkumer voorleeskampioenschappen. Allebei mochten ze door naar
het voorleeskampioenschap van de regio
Bolsward. Op 24 februari kwamen alle voorleeskampioenen van de 12 basisscholen uit
Wommels, Welsryp, Workum, Warns, Koudum,
Witmarsum, Makkum, Exmorra, Parrega en
Tjerkwerd naar de Bolswarder bibliotheek om te
strijden voor een plek in de provinciale ronde.
Maarten de Witte had zijn ouders en klasgenoten
Honoré en Max meegenomen. Hij had net als
in Makkum het boek “Dummie de Mummie”
gekozen om uit voor te lezen. “Aan het begin
van de avond werd de jury voorgesteld en
toen gingen we snel door met de eerste voorlezer. Net als in Makkum waren er veel deelnemers. Het werd een lange avond. We waren
pas om tien uur thuis.”

Ilse ging met juf en heit naar Bolsward. “Ik was
de eerste voorlezer. Dat vond ik wel lastig want
je weet dan nog niet hoe de anderen het doen.”
Toen ze één keer bezig was met voorlezen uit
“De verschrikkelijke steen” van Tosca Menten
ging het goed. ”Net zo lekker als in Makkum
eigenlijk.”
Maarten en Ilse gingen niet door naar de provinciale kampioenschappen die in april in Gorredijk
worden gehouden. Eefke Baalbergen van basisschool De Totum uit Warns werd de winnares
van de Bolswarder regio. Zij las voor uit “Vals”
van Carry Slee. Maarten was het met de
beslissing van de jury eens. “Ze vertelde mooi
en was erg goed met haar stemmetjes.”
Wanneer er een publieksjury was geweest
had een ander meisje vast ook een prijs
gekregen, denkt Ilse. ”Ze heette Sanne en
iedereen die daar was vond haar erg goed.”

Tryater spilet Heimwee nei Hurdegaryp yn Makkum
Makkum - Publyksfavoryt Heimwee nei Hurdegaryp fan Tryater is op sneon 26 maart te sjen
yn de sporthal Maggenheim te Makkum, jûns
om 20.00 oere. Yn 2013 wie Heimwee nei
Hurdegaryp te sjen op Oerol en yn 2014 spile
Tryater de foarstelling yn harren eigen gebou.
Der wie in protte fraach nei de foarstelling en
fanôf 30 jannewaris spile Tryater it stik yn de
Fryske teaters en sealen. Op 26 maart o.s. is
de lêste foarstelling te sjen Makkum.
Heimwee nei Hurdegaryp
De rook fan krekt meand gers, it roppen fan
bern op it skoalplein, it geloksgefoel fan sleatsjespringe, beltsjedrukke, in ferske fan BZN: Hoe
is it om de ferlerne tiid op ‘e nij mei te meitsjen? Om wei te wurden yn swiete oantinkens,
pynlik langstme en de wyn waaie te litten as yn
de tiid fan doe. Dêr giet Heimwee nei Hurdegaryp oer. Twa akteurs sette alle sintugen
iepen, litte alle wissichheid los en ferkenne de

úteinen fan har bewustwêzen. Mar binne oantinkens eins wol betrouber? Hoe wie it ‘echt’?
In nostalgyske trip oer langstme nei in thúsgefoel, dêr’t werklikheid, oantinken, dream en
yllúzje yn troch elkoar rinne.
Ljouwerter Krante
"It ûnderwerp – weromlangje nei de bernetiid
– is fansels al mear troch teatermakkers as
ûnderwerp nommen, mar noch nea earder yn
sa’n fraaie, Fryske, plattelâns-oerferzje".
Foarferkeap:

Kantoorboekhandel Coufreur
of till. 0612229896
(Fokje Lutgendorff)
Plak:
MFC Maggenheim Makkum
Oanfang:
20.00 oere
Datum:
26 maart
Tagongsprizen: Regulier  14,00;
Freon fan Tryater  12,50;
65+ pas  12.50 / CJP  10,-
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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

TE KOOP
Eenpersoons KANO, Sunshine Demarage
incl. peddels. Weinig gebruikt; 5 jr oud.
Nieuw  450,- Nu  150,FIETSKINDERZITJE voor de allerkleinsten
voor aan stuur. Nauwelijks gebruikt. Merk:
Polisport Cycle Type: Bilby Jr. Max. 15 kg. Met
instructieboekje.  15,TV-KAST hoogglans wit - klepkast - br140 x
d45 x h40 cm - Nieuw  500,- NU  150,MODERN BIJZETTAFELTJE; ronde glasplaat
doorsnee 50 cm met mat metalen voet.  20,Grote (PAS)SPIEGEL. Facetgeslepen spiegel
met brede strakke zilverkleurige houten lijst.
Afm: 153x53 cm.  50,NOSTALGISCH EIKENHOUTEN KASTJE - 2
deurtjes, 2 lades. Mooi in originele staat; ook
mooi om te restylen. Afm: b110 x d 45 x h101
 45,WHITE WASH HOUTEN BANKJE MET KLEP.
Veel opbergruimte. Ideaal voor gang/hal,
speelhoek, slaapkamer. Afm: b120 x d40 x
h45 -  70,MAKKUMER VLAG  5,Z.g.a.n. retro design PERSONENWEEGSCHAAL.
Merk: Medisana.  15,2 TUINSLANGEN - vorstbestendig - transparant
van kleur. Incl. 1 sierlijke ophangbeugel voor
binnen en buiten + eindstukken.  20,Balk (210 cm) met HAKEN en OPHANGBEUGELS voor Tuingereedschap.  15,Tel. 06-52091977

Zanggroep SAMAR
geeft op zondag 13 maart a.s.
in haar nieuwe samenstelling
en onder leiding van de nieuwe dirigente
mw Jannie Kramer, een concert
in de van Doniakerk te Makkum.
Pianiste: Klaasje Winkelvoss
dwarsfluit Rianne Stellingwerff
en enkele solisten uit het koor
Het gevarieerde programma bestaat o.a.
uit nummers uit de lichte muziek zoals
b.v. werken van Cole Porter, Mick Jagger
en Sting, maar ook een lied uit Taizé en de oude
klassieker The Lindentree van Frans Schubert
staan op het programma.
Aanvang 16.00 uur – de toegang is gratis –
na afloop deurcollecte

KAATSVERENIGING MAKKUM UITNODIGING

Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van onze JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op VRIJDAG 18 MAART 2016 in Café-Rest. “De Zwaan“ te Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de Najaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2015.
5. Financieel verslag 2015.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
7. Begroting 2016.
8. Bestuursverkiezing: Warren v.d. Veen (voorzitter) en Piety Hiemstra (penningmeester),
(beide aftredend en beide herkiesbaar),
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
9. Vaststellen wedstrijdprogramma 2016.
10. Mededelingen Techn. Comm..
11. Voorstel: Wijzigen opzet velden leggen.
12. Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
13. “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
14. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
15. Keurmeesters NK mededeling.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
Secretariaat: Kerkstraat 2 A, 8754 CS Makkum. Tel. 06 51 071 052 / E-mail: secretariaat@kv-makkum.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

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 / 06-50837937

Actiedag Kaatsvereniging Makkum
Als extra activiteit staan de jeugdleden van KV
Makkum a.s. zaterdag 12 maart in de Poiesz
Supermarkt te Bolsward tompoucen te verkopen. Voor elke verkochte tompouce krijgen
wij 1 extra munt. Tevens is er op deze dag een
ludieke actie van de KVM met mooie prijzen,
voor de kleintjes is er een grabbelton. Er is
ook een spel met als 1ste prijs een kaatsbal
met eigen naam en 2de prijs een telegraafje.

Ook kun je raden hoeveel ballen er in de pot
zitten. Tegen inlevering van 1 munt kunt U
raden of meedoen aan het ballenspel.
Zie ook onze website www.kv-makkum.nl en
de facebookpagina van KV Makkum voor
meer informatie omtrent de Poiesz Sponsormunten Actie.
Het Jeugdbestuur

Open dag bij Antonius Hypercare Sneek
Zuurstof en hoge druk: Een geneeskrachtige combinatie!
Op zaterdag 19 maart aanstaande, stelt
Antonius Hypercare haar deuren open voor
het publiek. Van 10.00 uur tot 17.00 uur kunt u
een kijkje nemen in deze bijzondere zorginstelling. Het enthousiaste en vakkundige
team geeft u graag een rondleiding. Tevens
laten ze zien wat voor resultaten er al geboekt
zijn en u kunt zelfs gebruik maken van een
open spreekuur. Want, vinden ze bij Antonius
Hypercare: ‘Er kunnen nog veel meer mensen
geholpen worden met behulp van hyperbare
zuurstoftherapie.’
Zuurstof als geneesmiddel
Vooral mensen met niet of slecht genezende
wonden bij suikerziekte en bestralingsschade
in het hoofd/halsgebied, borst, darmen en blaas
en mensen met chronische botontsteking
komen in aanmerking voor een behandeling
bij Antonius Hypercare. In de hyperbare
kamer wordt de druk verhoogd naar 2,4 bar.
Er wordt vier maal twintig minuten 100% zuurstof toegediend met drie maal een pauze van
vijf minuten. De hoge dosering zuurstof zorgt
ervoor dat een grote hoeveelheid van die
zuurstof naar de niet-genezende wond of
infectie wordt vervoerd. Wonden genezen
sneller en beter en pijn verdwijnt.

Het resultaat: Een beter leven
Een goede wondverzorging in combinatie
met hyperbare geneeskunde zorgen voor
zeer goede resultaten. Ook mensen met
bewegingsbeperking, na bestraling, hebben
zeer positieve ervaringen. Ze worden soepeler
en zijn beter te behandelen door een fysiotherapeut. De patiënten zijn lovend: ‘Het resultaat; voor mij minder pijn, waardoor een
betere nachtrust, wil ik een geweldig resultaat
noemen.
Kom ik in aanmerking?
De Open dag stelt u in de gelegenheid eens
binnen te kijken bij Antonius Hypercare. Er
worden resultaten getoond en het professionele team staat voor u klaar om u alles te
vertellen over hyperbare geneeskunde. Voor
de mensen die twijfelen of ze in aanmerking
komen voor Hyperbare Zuurstof, is er een
open spreekuur. U kunt meteen met onze arts
overleggen. We zien u graag op zaterdag 19
maart! U bent van harte welkom van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Het parkeren is gratis.
Voor meer informatie over Antonius Hypercare:
www.hypercare.nl
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek

Muziekshow 'Faith, Hope & Love' in Wons
Wil je geïnspireerd worden door mooie gospel
music en een avond vol met geloof? Kom dan
naar de muziekshow 'Faith, Hope & Love', op
vrijdag 11 maart in dorpshuis 'It Bynt' in Wons.
Op het programma staat een verhaal over
Faith, Hope & Love van verschillende jongeren, afgewisseld met Hillsong, Trinity en
Opwekkingsmuziek van de speciaal voor deze
show samengestelde Gospelband Friesland.
Plus als klap op de vuurpijl een dansshowworkshop door wereldkampioen line dance
Chantal Pascalle van Dijk. De muziekshow

wordt georganiseerd door het kerkelijk jeugdwerk van de regio Makkum en omstreken. De
show vindt plaats in dorpshuis 'It Bynt' aan de
Noorderlaan in Wons om 20.30 uur (zaal open
om 20.00 uur). De toegang is gratis, er wordt
een kollekte gehouden voor de onkosten.
Informatie:
Anne-Symen Abma 06-46335632
anne-symen_752@hotmail.com
Tytsje Hibma 0517-341859
thibma@hetnet.nl

Voetbalprogramma
Zaterdag 12 maart

Joure SC 1 - Makkum 1
Knickerbockers The 4 - Makkum 2
Makkum 3 - ONS Boso Sneek 4
Makkum 4 - IJVC 2
Makkum B1d - Franeker SC B2
Sleat B1 - Makkum B2
Makkum C1d - Oosterlittens C1d
Makkum C2 - TOP'63 C1
Nijland D1 - Makkum D1
Walde De E1 - Makkum E2
Oeverzwaluwen E3 - Makkum E3
Makkum F1 - Oeverzwaluwen F1
Makkum F2 - SDS F4
SJO Oudega/HJSC F2 - Makkum F3
Balk VR2 - Makkum VR1

14:30
12:00
14:45
12:30
12:30
11:30
10:45
8:45
9:00
9:00
10:15
10:30
9:15
9:00
12:15

Kantinedienst
Cor Politiek/Michiel Scheepvaart 8.15-12.00
Henk Bonthuis/Francis Koornstra 12.00-15.00
Sybe J Koopmans/Hinke Lemstra 15.00-19.00

Zaterdag 19 maart

Makkum 1 - SDS 1
15:00
Makkum 2 - DWP 2
12:30
QVC 2 - Makkum 3
14:30
Nijland 3 - Makkum 4
14:30
SJO Dronrijp/Foarut B2d - Makkum B1d 11:00
Makkum B2 - NOK B1d
12:30
Oudega/HJSC/Heeg C2d - Makkum C1d 10:15
Makkum C2 - SDS C3
9:00
SC Bolsward D2 - Makkum D1
9:00
Makkum D2 - ST Arum/Stormv'64 D1
9:00
Makkum E1 - Workum E1
10:45
Makkum E2 - SJO EBC/Delfstrah E3
10:45
Mulier E2 - Makkum E3
9:00
SWZ Boso Sneek F2 - Makkum F1
9:00
CVVO F5G - Makkum F2
11:20
Makkum F3 - CVVO F8
11:40
Makkum VR1 - Warga VR1
14:30
Kantinedienst
Elisabeth vd Weerd/
8.15-12.00
Jolanda Dolman
8.15-12.00
Tanja vd Logt/Marie vd Eems
12.00-15.00
Johannes Lutgendorff/Leo Nauta/ 15.00-19.00
Monique Velting
15.00-19.00

Waardruiters levert twee
Friese Kampioenen!
Makkum, 22 februari 2016 - Hippisch Friesland
streedt afgelopen twee weekenden om de
regionale kampioenstitels. Afgelopen weekend
werden de springrubrieken verreden, een
week eerder ging het om de dressuurtitels.
Een kleine club, 30 leden, genaamd "De
Waardruiters" leverde maar liefst twee kampioenen.
Marre Kooi won met haar pony Usher al de
dressuurtitel in de klasse L1 bij de B pony's.
Iris Ypma werd een week later kampioen M
springen in de categorie C met Giorgio
Armani.
Beide dames mogen half maart naar de
Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo.

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 9 maart 2016

Zoekertje

Kapsalon Kreatief

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

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

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

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

TE KOOP
Anti fouling 1,5 liter afdeklaag rood en 1 liter
onderlaag zwart. Samen  20.Tel. 06-15416043
ACTIE KERKENWERK
Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan
een tel. naar 0517-532420
GEZOCHT
Zonnehemel/zonnebank op statief, tot  30,Tel. 06-50556891
GEVRAAGD
Gratis dames en heren fietsen kinderfietsen
en onderdelen van fietsen ook erg welkom
Tel. 06-46767747

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

nicomorien@makkum.nl 0515-232323
W kunnen iedere dag (bijna) alle maten en merken banden leveren, dit geldt
Wij
natuurlijk ook voor winterbanden. Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTERBANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

