31

e

j
a
a
r
g
a
n
g

Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

akkum
gM

Ond
ern

ers Verenigi
n
em

In dit nummer o.a.

No. 1612 - 20 april 2016

R
Royal
Makkum,
eeen modeshow
vo
voor en door
M
Makkumers

3

4
V nieuwe auto’s
Vijf
voor Taxicentrale
vo
van der Bles
va

Makkumer Belboei

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

Bevrijdingsdag Makkum 2016
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

eigen foto
Sinds 2006 heeft RK basisschool St Martinus
in het kader van ”Adopteer een Monument”
de herdenkingsplaquette op het Vallaat
geadopteerd. Op 18 april, de datum waarop
Makkum bevrijd is, werd door de leerlingen
een krans gelegd bij de plaquette.
Juf Anja Eerhart heette de kinderen van
“De Ark“, de aanwezige ouders en het
comité Dodenherdenking Makkum welkom.
“De Bevrijdingsdag van Makkum is een
feestdag met een dubbel gevoel. Er was 71
jaar geleden blijdschap maar ook veel
verdriet. Nog maar 11 dagen ervoor waren
er 6 jonge mannen gestorven door verraad
en rondom de bevrijding kwamen er nog 5
verzetsmensen en 9 burgers om het leven.
De plaquette op het Vallaat herinnert aan
de gebroeders Aart en Thijmen van der Berg.
Hun visconservenfabriek was de dekmantel
voor de verzetsmensen, de zogenaamde
Hangploech. Thijmen sprak uitstekend Duits,
paaide de bezetter met drank en paling en

kreeg daarmee belangrijke informatie los. Dat
redde levens. Helaas werd dat niet door iedereen begrepen. Velen dachten dat Thijmen
echt goede vrienden met de Duitsers was.
Pas lang na de oorlog kregen de gebroeders
van der Berg de erkenning die ze verdienden.
Het jaartal op de Verzetsbrug is veelzeggend:
1980, vele jaren na de oorlog”, aldus juf
Eerhart.
Na de toespraak van juf Eerhart las Isa een
gedicht voor en plaatsten Roan en Max de
krans. Er werd een minuut stilte gehouden en
daarna werd het Wilhelmus gespeeld door
Maarten op klarinet en Doutsen op viool.
Juf Eerhart bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid.
Op 4 mei leggen kinderen van alle drie de
basisscholen een krans bij het Monument aan
de Buren. De stoet vertrekt om 19.10 uur
vanaf de ds Touwenlaan, ter hoogte van de St
Martinusschool.

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

MAKKUM
Kerkstraat 2f

R

TE HUU

www.kingmawalinga.nl

Seizoenshuur
bespreekbaar

tel. 0515-233664

Villa Mar

per direct gezocht

HUISHOUDELIJKE HULP
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

tel.:0515-232468
info@villa-mar.com
Gudrun Kampf, Ds.L.Touwenlaan 5
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds,
’s nachts, 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

Familieberichten
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 7 april is overleden onze bewoner
Dhr.

H. Huisman

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 16 april is overleden onze bewoner
Mw.

D. Fokkema - Terpstra

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte
met dit verlies.

Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.

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

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

‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’

Mijn zuster

Op 9 april is overleden onze bewoner
Dhr.

Anna Juliana Keuning-Tichelaar
is overleden.

F.J. Heslinga

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State

Makkum
26 april 1922

Beetsterzwaag
5 april 2016

Pieter Jan Tichelaar

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.

Dit mooie stel is
donderdag 21 april
50 jaar getrouwd!

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

Gefeliciteerd van
Geeske & Morten. Ester, Martin en Lykke
Simon & Henriëtte. Martijn en Eric
Trudy en Eelco. Nynke, Pieter en Suzanne
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Royal Makkum, een modeshow voor en door Makkumers

Agenda
Woensdag 20 april

De leden van Volleybalvereniging Makkum
komen langs de deuren met de welbekende
geraniumactie. Voor  5 heeft u 3 stuks!

Zaterdag 23 april

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
in de kantine van Mounewetter
Aanvang: 20.00 uur
Menvereniging Yn 'e Beage organiseert in samenwerking met HC Boeyenkamp haar jaarlijkse
paarden marathon voor menner en ruiter. Dit
jaar is er voor de jeugd een spelletjesmiddag
en daarnaast verschillende demonstraties.

Zaterdag 30 april
eigen foto
Druk vergaderen ter voorbereiding op Royal Makkum
Op Koningsdag slaat een groot aantal Makkumer
ondernemers de handen ineen om met elkaar
te zorgen voor een modeshow met Koninklijke
allure. De Koninginnevereniging had bij de
modezaken uit Makkum de vraag neergelegd
of zij op Koningsdag een modeshow konden
organiseren. Onder leiding van Marijke Hollander
van ‘t Pareltje is dit idee inmiddels uitgegroeid
tot een vorstelijke show.
De familie Wallis de Vries heeft haar woning
en bordes beschikbaar gesteld. Het voormalige
notariskantoor wordt op Koningsdag kleedruimte voor dertig mannequins en vanaf het
bordes zullen die mannequins een 120 meter
lange rode loper betreden. Willem-Alexander
en Maxima zullen de show met een speech
openen en daarna het woord geven aan ladyspeaker Tineke Genee.
De show zal uit twee delen bestaan. Behalve
mode van Fun Sport, ’t Pareltje, Silerswaar en
Ziezo Fashion worden ook de hoeden van Van
Nuyen en de schoenen van De Boer Schoenen
geshowd. Maar er is meer te zien. BlomYnien
staat garant voor een Koninklijke aankleding

Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
in de kantine van Mounewetter
Aanvang: 20.00 uur

van het bordes en Ilona Oostenveld mocht het
boeket van Maxima verzorgen. De mannequins zullen niet alleen te voet over de rode
loper gaan maar ook op fraaie fietsen van
Rinia Fietsen. De jeugdige mannequins spelen
tijdens de show met speelgoed van Speelsgoed. Haar en make-up zijn bij Nynke Kapsalon
& Beauty in goede handen. In het diepste
geheim bezocht het Koninklijk paar de afgelopen weken geregeld onze plaatselijke
topcoupeuse Fokje Lutgendorff. Zij zullen
verschijnen in speciaal voor hen ontworpen
en op maat gemaakte kleding. Maxima draagt
uiteraard een hoed van Van Nuyen. Na de
eerste ronde van de modeshow zal bekend
worden gemaakt wie het aankomende jaar als
Miss Makkum door het leven zal gaan.

Zondag 1 mei

“Het was heel leuk om dit met zijn allen te
organiseren”, aldus Marijke Hollander. “We
hebben enthousiast samengewerkt om er een
mooie show voor modebewust Makkum van
te maken.” De show begint om 14.00 uur. Na
afloop van de show zijn de deelnemende
bedrijven geopend.

In het kader van de Konings festiviteiten wordt
er 24 april a.s. een oecumenische dienst
gehouden in k.c.’’het Anker’’. In samenwerking
met de koninginnen vereniging. Aanvang 9.30
uur. Voorganger is Ds Liuwe Westra uit Lollum.
M.m.v. Harmonieorkest ‘’Halleluja’’ o.l.v. Nynke
Jaarsma. Er is kindernevendienst en oppas
voor de allerkleinsten. U /jij bent van harte
welkom. Na afloop is er koffie/limonade met
oranje koek.

Makkum - Avondrust, Zing Mee in restaurant
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 11 mei

Makkumer Quiz Night (bovenzaal de Prins)
Aanvang: 20.00 uur

Woensdag 18 mei

Powerpointpresentatie over de Greideboer,
door Dhr. Jenema, 15.00 uur in het restaurant
van Avondrust

‘’Oecumenische Dienst’’

Samen aan de slag voor Koningsdag
Koningsdag komt nu snel dichterbij. Het
bestuur van de Koninginnevereniging, de
ondernemers uit de horeca en de middenstanders hebben samengewerkt om de
Makkumers een gezellige Koningsdag in
eigen dorp te laten beleven. Maar de
Koningsfeesten omvatten meer dan alleen
Koningsdag! In de folder die bij deze
Makkumer Belboei zit kunt u het hele programma lezen. De festiviteiten starten al op 23
april met de multiple choice muziekquiz.
“Deze week worden de laatste puntjes op de i
gezet”, aldus het bestuur. Maar alleen de
Makkumers kunnen de activiteiten tot een succes maken door mee te doen. Dus geef je op!
Voor de speurtocht kan dat via makkumerspeurtocht@hotmail.com en voor de overige
activiteiten (maar ook om je aan te melden als
vrijwilliger) via info@koninginnevereniging.nl
Voor de Wipe Out Sweeper op 26 april kan
men zich tot een half uur voor aanvang (dus

tot half 7) ter plaatse aanmelden op het Plein
of via bovenstaand mailadres. Deelname kost
1 euro. Er zijn mooie geldprijzen te winnen.
Het bestuur licht ook een tipje van de sluier op
over de inhoud van de Makkumer Middei.
“Dokter Steenhuizen zal op zijn welbekende
humoristische wijze zijn licht over Makkum
laten schijnen. Otto Gielstra vertelt de bezoekers over de compleet uit de hand gelopen
feesten van 1901. Nostalgia zorgt voor een
muzikaal intermezzo en Eddy Oppedijk voor
de poëzie. Ynze Salverda komt met een
geheel nieuw idee om het toerisme in ons
dorp te bevorderen en twee charmante dames
leren u alles over Slibovitc….. En dat is nog
maar een kleine greep uit alle entertainers die
het podium op zullen gaan.
Tot slot roepen we alle Makkumers op om
volgende week op Koningsdag de vlag uit te
steken.”

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

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 20 april 2016

Vijf nieuwe auto’s voor Taxicentrale van der Bles

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
Maandagochtend 18 april werden door de
heer Henk Siemonsma van ABD Renault Sneek
vijf nieuwe auto’s overgedragen aan René van
der Bles. Ter gelegenheid van de overdracht
bood Siemonsma Van der Bles een fraai boeket
aan.
René van der Bles is blij dat er goed nieuws te
melden is. Eind 2013 was dat goede nieuws er

niet. Taxicentrale van der Bles moest destijds
een aantal ingrijpende maatregelen nemen,
waaronder het aanvragen van ontslag voor 10
medewerkers. “We zijn nu twee jaar verder en
er kan eindelijk weer geïnvesteerd worden in
nieuw materiaal. Dat hebben we mede dankzij
ons hardwerkende medewerkers kunnen realiseren. Zonder hen was het niet gelukt. It is in
hiel moai ploechje”, aldus René van der Bles.

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

Muzikaal bedankje
Het was afgelopen vrijdag een drukte van
belang in het restaurant van Avondrust. Maar
liefst vijftig kinderen van CBS De Ark kwamen
op de koffie. De leerlingen van groep 3 en 4
kwamen met juf Tanja, juf Andrea en juf Harmke
naar het woonzorgcentrum om de kok te
bedanken. Hij had namelijk op de meester- en
juffendag de snert voor 200 leerlingen van de
Ark warm gemaakt. Het kinderkoor werd door
beppe Corrie Koornstra op de accordeon
begeleid. Het repertoire bestond uit oud-

5 slavinken ..................................€ 4,00
Hollandse liedjes. Al snel zongen niet alleen
de kinderen maar ook de bewoners van
Avondrust. Jong en oud wiegden heen en
weer op ” Schuitje Varen, Theetje Drinken” en
deden enthousiast mee met de canon Vader
Jacob en het om beurten zingen bij “Zeg ken
jij de mosselman”. Ook de personeelsleden
konden deze muzikale koffiepauze wel waarderen. Het koor en accordeoniste kregen een
groot applaus en werden tot slot getrakteerd
op een glaasje limonade.

De ‘Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.’ viert 75 jarig jubileum
De ‘Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.’ viert op
19 april haar 75 jarig jubileum. Om hier een
mooi feest van te maken hebben we een bijdrage ontvangen van ‘Stichting Tot Nut’
(750,00) en van ‘Windpark A-7’ (300,00).
Hiervoor willen wij hen hartelijk bedanken.
Vrouwen van Nu heeft van sept. t/m april
iedere maand een bijeenkomst in de
‘Gekroonde Roskam’ te Witmarsum. Er wordt
ieder jaar een gevarieerd programma aangeboden, excursies georganiseerd en workshops gegeven. Momenteel zijn 78 vrouwen
lid van onze afdeling, maar meer dames zouden
we graag verwelkomen. Op de 3e dinsdag
in september start het nieuwe seizoen 20162017.

Lijkt het u leuk om een avond mee te maken
of u als lid aan te melden?
Voor informatie kunt u terecht bij mevr. Aaltje
Rienks, tel. 0517 641203 Of bekijk de website:
www.vrouwenvannu.nl/fryslan

5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

Een plaats op

wilt u toch ook?

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

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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Judoka's Judo Witmarsum succesvol
tijdens Friese kampioenschappen

VORSTELIJKE
KORTING

15%
op 1 artikel naar keuze bij inlevering
van dezeadvertentie.
Alleen geldig op 27 April 2016

open van 10.00-17.00 uur

Markt 12 Makkum
0515-232787

eigen foto
vlnr. Sinne (kampioen), Manon (kampioen), Giel (blauwe pak, 2e prijs), Eva (2e prijs) en Duncan
(3e prijs) op de foto ontbreekt Benyam (3e prijs)
Afgelopen week waren er in Leeuwarden de
Friese kampioenschappen voor judoka's
geboren 2009 en eerder. Van Judo Witmarsum
kwamen hier een aantal judoka's in aktie en
zeker niet zonder succes.
Manon Poelsma werd ongeslagen kampioen
in de klasse - 15 tot 48 kg. Eva van der Kooij
stond in dezelfde klasse ijzersterk op de mat
en wist het zilver in deze klasse mee naar huis
te nemen.
Sinne van Loenen (-12, -32 kg) liet zien wie de
baas is op de mat en won haar partijen overtuigend en wist ook dit jaar de Friese titel voor
zich op te eisen.

Royal Makkum

Giel Dol (-15, -46 kg) zat in een grote en pittige
poule. Giel kwam keurig zijn wedstrijden door.
De finale was een spannende strijd waarin
Giel op het laatste moment nog op een kleine
tegen score liep en zo de partij verloor. Voor
Giel het zilver.
Duncan van der Heide (-12, -43 kg) kwam
keurig door zijn poule heen. In de finale poule
ging de partij verloren. Voor Duncan een keurige derde prijs om mee naar huis te nemen.
Benyam Bossack (-10, -27 kg) was keurig
bezig. Hij wist zijn poule uit te komen en zo in
de finale poule om de prijzen mee te judoën.
Hier wist hij zijn partij niet te winnen. Zo was er
ook voor Benyam (eerste jaar dat hij mee
mocht doen) een mooie derde prijs.

hofleverancier van modebewust Makkum

Voor een outfit van Koninklijke allure presenteren wij vanaf het bordes een modeshow.

De rode loper zal klaar liggen in de Kerkstraat en de show zal door ons Koningspaar geopend worden.

Royal Makkum presenteert:
G BlomYnien
G Fokje’s Atelier
G Ilona Oostenveld bloemstyling
G ’t Pareltje mode & cadeauboutique
G Silerswaar
G VanNuyen hoeden

De Boer schoenen
G Funsport
G Nynke kapsalon / beauty
G Rinia fietsen
G Speelsgoed
G Ziezo fashion
G

U bent vanaf 14:00 uur van harte uitgenodigd in de Kerkstraat. En de toegang is gratis.
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De activiteiten ron
worden med
Timmerfabriek ‘De Houtmolen’ Makkum B.V.
Tel. 0515-232005
Fax: 0515-231015

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’
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ndom Koningsdag 2016 in Makkum
de mogelijk gemaakt door:
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En ook:

Schilders- en afwerkbedrijf, Gebr. Smink

Bakkerij Kluft

Schildersbedrijf J. Nota

Beautycenter De Leliehof

Sleepbootbedrijf Bootsma

Kapsalon Hoeksema

Wijngaarden Textiel- en Modehuis
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NOG GEEN RIJBEWIJ
T 0515 - 232 392
I www.sgckoeriermakkum.nl
E sgckoerier@makkum.nl

S? DAT KAN BIJ ONS

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-

!

WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.
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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

De Dames Comp. start eveneens op donderdag
28 april om 19.00 uur. Daarna vanaf do-dag 12
mei is de start om 19.30 uur! Opgave bij Willy
v.d. Velde: willyvandervelde@hotmail.com
Woensdag 4 mei en donderdag 5 mei is er
geen competitie. Men kan ook later instromen
en het opgavestrookje uit het programmaboekje volledig invullen en inleveren bij de
juiste personen.
Donderdag 21 april speciale openingsavond dameskaatsen.
Dit jaar gaat het dameskaatsen extra feestelijk
van start met een gezellige avond waar iedereen welkom is. We combineren de avond met
een vrijblijvende introductie avond waarbij je
kennis kunt maken met het kaatsen. Heb je
een zus(je), buurvrouw, vriendin, moeder,
oma of ken je gewoon een leuke meid waarvan jij denkt: Het wordt hoog tijd dat diegene
kennis maakt met het kaatsen, dan is dit je
kans! Neem die persoon (en) de 21ste mee
naar het kaatsveld om 18:45 uur. Een kaatshandschoen is niet nodig. Er wordt begonnen
met een kleine uitleg over het kaatsen waarna
diegene (n) het in de praktijk kunnen uitoefenen.
Nadat iedereen lekker in beweging is geweest
en toe is aan een verfrissing/borrel, hebben
we DRAAIEND RAD met leuke prijzen!!

Om 15:50 uur klonk de toeter voor het einde
van de laatste partijen. Na de prijsuitreiking en

Makkum B1 - Blauw wit B3

Zaterdag 23 april

19.00

Training voor Dames.
Deze start op do-dag 12 mei om 18.45 uur. De
competitie begint dan om 19.30 uur.
Start jeugdcompetitie KVM + cursus beginners!!
De jeugd heeft maandag 18 april jl. haar eerste
training al gehad en hieronder vindt u de competitie informatie.

Kantinedienst:
Aty Roodenburg/Ineke vd Bles
8.15-12.00
Karin Bruinsma/Miranda Rinia
12.00-15.00
Thomas Oostenveld/
15.00-19.00
Metha vd Woude/Siepie vd Eems 15.00-19.00

Competitie:
De Jeugd Comp. voor welpen, pupillen en
schooljeugd start dinsdag 26 april om 19.00
uur. De kosten hiervoor bedragen  10,=.
Opgave z.s.m. via jeugd@kv-makkum.nl

Maandag 25 april

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Beginnerscursus:
De Beginnerscursus voor jeugd vanaf 6 jaar
start maandag 25 april om 18.45 uur.
De kosten hiervoor bedragen  5,=.
Opgave z.s.m. via jeugd@kv-makkum.nl
Programmaboekje KVM
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt
het boekje niet meer huis-aan-huis verspreid.
De leden van de KV Makkum en de leden van
de “Club van 25” hebben inmiddels allemaal
het nieuwe boekje thuis ontvangen. Mocht u
ook graag een exemplaar willen hebben, dan
kunt u dit op onze trainings- en competitieavonden of tijdens de kaatspartijen ophalen
bij de kantine op “Keatslân De Seize”.
Wij wensen u allemaal veel kaatsplezier.

Makkum B2 - Oudehaske B2

Zaterdag 30 april

Makkum 1 - Delfstrahuizen 1
Makkum 2 - Zeerobben 3
SC Berlikum B1 - Makkum B1d
NOK B1d - Makkum B2
Makkum C1d - SC Bolsward C2d
SDS C3 - Makkum C2
Makkum D1 - SC Bolsward D2
ST Arum/Stormv'64 D1 - Makkum D2
Workum E1 - Makkum E1
SJO EBC/Delfstrah E3 - Makkum E2
Makkum E3 - Mulier E2
Makkum F1 - SWZ Boso Sneek F2
Makkum F2 - CVVO F5G
CVVO F8 - Makkum F3
SWZ Boso Sneek VR2 - Makkum VR1

14:30
14:30
12:30
12:30
10:50
10:30
10:00
10:45
9:15
9:00
9:00
10:10
9:00
19:00
14:30

19.00

15:00
12:30
9:00
11:00
9:05
10:20
10:45
9:00
9:00
9:00
9:00
10:30
9:15
9:00
13:30

Kantinedienst:
Gjalt Roorda/Sandra Bloemsma 8.15-12.00
Djoke Altena/Annelies Adema
12.00-15.00
Hayo Attema/Eva Jansen/
15.00-19.00
Klaas Meinsma
15.00-19.00

Bestuur Kaatsvereniging Makkum.

Voorjaarstoernooi Tennisvereniging Makkum
Zondag 3 april, om 10 uur in de ochtend,
namen dertig liefhebbers deel aan het voorjaars toernooi 2016. Onder een lekker zonnetje
speelde iedereen 4 partijen in de dubbel of
gemengd dubbel. Jentje had in de vroege
ochtend de banen weer mooie vlak getrokken
en bladervrij gemaakt. De verse gravelbanen
waren hier en daar nog zacht, maar werden in
de loop van de dag lekker aangestampt. Het
terras was de hele dag druk bezet. Het was
vandaag precies veertig jaar geleden dat de
eerste ballen op deze locatie werden geslagen.
De oprichting van TV Makkum was een jaar
later.

Woensdag 20 april

NOK 1 - Makkum 1
ONS Boso Sneek 5 - Makkum 3
Makkum 4 - Zeerobben 4
Makkum B1d - SC Berlikum B1
Makkum B2 - Sleat B1
SC Bolsward C2d - Makkum C1d
TOP'63 C1 - Makkum C2
Makkum D1 - Nijland D1
Makkum E2 - Walde De E1
Makkum E3 - Oeverzwaluwen E3
Oeverzwaluwen F1 - Makkum F1
SDS F4 - Makkum F2
Makkum F3 - SJO Oudega/HJSC F2
Makkum VR1 - Warga VR1
Makkum VR1 - QVC VR1

Start competitie KV Makkum + openingsavond dameskaatsen!!
Competitie:
De Heren Comp. start op donderdag 28 april
om 19.15 uur. Vervolgens vanaf 11 mei op de
vertrouwde woensdagavond. Opgave bij Sjirk
Rolsma: 231365 / 06-17174139

Voetbalprogramma

een mooie verloting werd de dag afgesloten
met een heerlijke Chinese maaltijd. De prijzen
werden onder andere gesponsord door
BlomYnien uit Makkum en Sporthuis A.P. van
der Feer uit Bolsward. Er waren 1e en 2e prijzen voor de beste heren en dames die van
iedereen de meeste punten hadden.
Heren:
- 1e prijs: Doekele Spijksma
- 2e prijs: Wouter Galama
Dames:
- 1e prijs: Elske Bronsgeest
- 2e prijs: Marjan Bijlsma
Tennisvereniging Makkum

Uitslagen Waardruiters
Harich zaterdag 9 april en zondag 10 april.
Paarden dressuur:
Klasse B: Berber de Wit met Dancing in the
dark 1e proef 193 pnt en 3e prijs. 2e proef 192
pnt en een 2e prijs. Klasse L1: Cathy de Vries
met Neeltsje fan 'e Waldsicht 1e proef 186,5
pnt. 2e proef 192 Klasse Z2: Sabien Mollema
met Bubbles 1e proef 234 pnt en een 1e
prijs.2e proef 218 en nogmaals een 1e prijs.
Pony's springen:
BB springen Janneke Bleeker met Superman
1e prijs. Bixi B: Anna Oostenveld met Robin
2e prijs.
Dressuur:
Klasse B: Rigt Kleinjan 1e proef 197 en 2e prijs.
2e proef 182,5. Klasse M2: Iris Ypma met Giorgio
Armani 185 en 180, goed voor 2 winstpunten.
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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

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Centrum Autovrij
In verband met de door de Koninginnevereniging georganiseerde activiteiten is het belangrijk
dat de volgende straten autovrij zijn. We verzoeken iedereen vriendelijk om medewerking.
Dinsdag 26 april: het Plein vanaf 17.00 uur
Koningsdag 27 april:
Kerkstraat, Schoolbuurt (achter de bibliotheek), Markt, Plein, Waagsteeg, Voorstraat
(inclusief het parkeerterrein voor de Prins) vanaf 08.00 uur
Bij voorbaat hartelijk dank, de Koninginnevereniging

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Fietsendrager: Merk Twinny load. Eenvoudig
te bevestigen op trekhaak. Incl. Twinny load
Adapter. Prijs:  25,- Tel: 06-52639032
Meisjes bergschoenen, maat 37, grijs/roze  25,Jongens bergschoenen, maat 37, zwart/blauw
 25,- Tel: 0515-852485 (Makkum)
2 kaarten voor de Fietselfstedentocht op 16 mei
2016. Starttijd is 7.48 uur. 's Avonds na 19.00
uur bellen. Tel: 0515-230705
-- Kindertafel, beuken, gelakt, 50x60 cm,
hoogte 50 cm met bijbehorend 2 stoeltjes met
leuning zithoogte 30 cm, prijs  17,50. -Staande kapstok, klassiek model palissander,
prijs  25,- -- Dorema verandastang glasfiber
dus erg licht, 25 mm rond. Ook voor andere
voortenten te gebruiken. Klem/klem bevestiging, prijs  12,50. Tel: 06-33846024
TVschotel 1.40 mtr. kleine prijs. Tel: 0515-579785
Wegens verhuizing, mooie massief eiken
salontafel met 2 laden.  75,- Vaatwasser Bosch
exclusiv in zeer goede staat  75,Tel: 06-12302795
Aanhang wagentje + Reserve wiel. Maten zijn
L 160 Br 86 H 40,5 prijs  100.Tel: 0515-232321
Twinnyload fietsendrager  55,Tel: 06-15618466
ACTIE KERKENWERK
Heeft u spullen voor de rommelmarkt, dan
een tel. naar Ria de Haan 0517-532420.
GEVRAAGD
Dierenweide makkum vraagt een sponsor
voor een pakje hooi (of stro). Kan worden
opgehaald. Tel: 0515-231928
Wie heeft voor "het Timmerdorp" Makkum extra
pallets beschikbaar en handgereedschap
(vooral nijptangen, hamers). Tel: 0515-484770
Aggie Walsma.
MAKKUM EET JE MEE?
Geen tijd of zin om te koken, eet dan met ons
mee. Kijk op Facebook.nl/makkumeetjemee
VERLOREN
Sleutelbos verloren op de Houtmolen zondag
3 april. Tel: 06-27101987

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

