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In dit nummer o.a.
Het jaarlijkse jeu de boulestoernooi
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No. 1693 - 12 juni 2019
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

M a k k u m e r B e l b o ei

De HT 2019 was weer een feit

De race der races de HT. De dag voor de HT
wordt de sloep naar Harlingen gebracht. De
voorbereidingen worden getroffen. sommigen hebben eten mee voor een week, je
kunt niet genoeg mee hebben.
De volgende dag wordt in de vroege ochtend alle bagage aan boord gebracht bij
onze volgboot de Conffiance. Alle supporters aan boord en de meiden van pulp
fiction gaan naar de sloep. Koffie, plas en
poepstress maar verder een en al rust in de
sloep.
Rustig wordt er naar de startlijn geroeid.
De eerste sloepen vertrekken. Dan zijn wij
aan de beurt, horen we het startschot en
zijn we los. Op naar Terschelling! Yes! Knallen en roeien zo hard als je kunt. Eten en
drinken liever niet want elke seconde telt.
Drinken doen we wel weer in de haven van
Terschelling. Daar staat het bier klaar.
Tijdens de race komt onze volgboot langs
waarbij de pulp wordt aangemoedigd. Dit
geeft zeker de nodige adrenaline om nog
harder te roeien. Aangekomen in het schuitengat, prachtig uitzicht met alle sloepen
die zo hard mogelijk proberen vooruit te
komen. Het schuitegat lijkt uren te duren en
die Brandaris lijkt maar niet dichterbij te komen. De snelheid van de sloep keldert naar

beneden. Pfff wanneer zijn we er. Handen vol
blaren zijn geen excuus, kom op kracht erop
en hangen we zijn er bijna. Je hoort nu het publiek joelen en schreeuwen. Er staan bekenden, we gooien alle laatste kracht eruit. Een
laatste sprint. En dan de toeter van de finish,
emoties all over.
Zaterdag gaan de meiden van de pulp nog
even bungee roeien. Een sloep aan een stuk
touw en dan is het de bedoeling dat er zover
mogelijk geroeid wordt. De IJsselmeerminnen
weten dit winnen.
ś Avonds in de feesttent rond een uur of acht
begint te prijsuitreiking. Yes de IJsselmeerminnen weten de HT voor de derde keer te winnen!

SNEEK

i OPEN HUIS
zaterdag 29 jun
uur
van 11.00-14.00

WOLVEGA
Steenwijkerweg 76 R1-3
Vraagprijs

€ 49.750,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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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)
Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

GEBOREN

Dankbaar en blij
zijn wij met de geboorte van

Louise Bouma
5 juni 2019
Dochter van
Bauke & Annelies
Trotse zussen zijn Ilse en Sophie
C. Lenigestraat 15, 8754 CC Makkum
OVERLIJDEN
Do silst de sinne fine,
op dizze donkerblauwe jûn.
Foar ivich sil ‘r skine,
do hast dyn frede fûn.

		

Gerrit Breteler

Ferstoarn, ús leave mem, beppe en
oerbeppe

Wiebrig Bakker-Feenstra
* Eksmoarre, 10 july 1930
† Makkum, 9 juny 2019
Sûnt 27 desimber 1992 widdo fan
Sjoerd Bakker.
Skraard:
Achlum:
Lollum:
Arum:
Achlum:
Arum:

Houk en Roland
Durk en Hedwig
Klaas
Jitske en Cor
Ypie en Dirk
Liesbeth en Johannes
beppe- en oerbeppesizzers

De tanktsjinst foar har libben sil hâlden
wurde op freed 14 juny om 11.30 oere
yn K.C. het Anker, Buren 17 te Makkum,
wêrnei de beïerdiging plakfynt.
Fan 11.00 oere ôf is der gelegenheid ta
kondolearjen yn boppeneamde tsjerke.
Skriuwadres:
U.P. Draismastraat 17, 8806 KK Achlum
Mochten wy immen fergetten wêze mei
it stjoeren fan in roukaart, dan kin dizze
advertinsje as útnûging sjoen wurde.
Op 9 juni 2019 is overleden mevrouw

W. Bakker-Feenstra
onze medebewoner van de
Ds. L. Touwenlaan en trouw lid van
‘Us Leane’.
We wensen de familie veel sterkte.
Bestuur en leden van Us Leane

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor hun
aanwezigheid en fijne woorden bij het
afscheid van mijn man, onze heit, pake,
opa en oerpake

Bastiaan de Haan
Onze hartelijke dank daarvoor.
Riemie de Haan - de Vries
Tineke en Douwe
Jelke en Tea
Douwe en Pietsje
Geertje en Jan
Klein- en achterkleinkinderen
Makkum, juni 2019
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Slagerij Attema Makkum

AANBIEDING 30 RIJLESSEN

incl 1 Tussentijdse Toets + 1 Praktijkexamen voor €1620
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

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

112 WABP (buurtpreventie Makkum): de woningbrand in Makkum toonde maar weer eens
aan dat het van levensbelang kan zijn dat mede buurtbewoners en zeker je naaste buren
op tijd gewaarschuwd kunnen worden bij een 112 brandmelding (o.a. voor de rookontwikkeling richting slaapkamerramen, overwaaiende brandende vuurdeeltjes richting schuren en
daken van woningen. Er was een gealarmeerde medebewoonster die de ‘geest van tijd’ had
om met tuinslangen de naastgelegen houten schuttingen en schuren nat te houden NB!).
Het PBM kan uiteraard assisteren hoe bewoners van de (nog) niet aangesloten wijken zich
kunnen inschrijven bij stichting WABP-gemeente en politie. Stuur gerust uw vragen naar:
melkvaart@gmail.com. of check de officiële website: www.wabp.nl.
GLASVEZEL MAKKUM: Er zijn meerdere partijen die zich nu mengen in de strijd voor de
aanleg van glasvezel in de gemeente Súdwest Fryslân, dit zijn o.a. Kabelnoord/DFMopGlas/
GlasvezelBuitenaf. Op de website https://glasvezel-sudwestfryslan.nl, kunt u daarover alle
informatie vinden.
MAKKUM DUURZAAM: De organisatie ‘Buurkracht’ ondersteunt burgers die samen hun
buurt willen verduurzamen, bij aanmelding krijgt betreffende buurt uitleg over wat er concreet mogelijk is met de woning(en) de focus ligt daarbij op besparen en duurzame opwek.
(vb. isoleren en zonnepanelen). Interesse? op de website: www.buurkracht.nl, kunt u daarover alle informatie vinden.
TAFEL VAN MAKKUM: De gemeente heeft in de vorige Belboei editie hierover uitleg gegeven, een uitnodiging om deel te gaan nemen zou in week 24 door de gemeente gepubliceerd
worden. Het PBM neemt uiteraard voor haar leden hier ook aan deel en tegelijkertijd zijn wij
erg benieuwd welke veranderingen dit met zich mee gaat brengen voor de toekomst van
Makkum.

elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade..................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,50
1 kg hamlappen........................................ € 6,75
1 kg speklappen....................................... € 6,00
1 kg shoarmavlees................................... € 6,00
1 kg verse worst....................................... € 5,25
1 kg fricandeau......................................... € 7,75
1 kg schnitzel............................................ € 8,25
1 kg varkenshaas................................... € 11,75
1 kg krabbetjes.................. € 4,50 / 3 kg € 12,75
5 stuks droge worst.................................. € 4,75
1 kg rundvlees.......................................... € 6,75
1 kg bieflappen.................. € 7,50 / 3 kg € 21,00
1 kg ossenstaart....................................... € 5,25
1 kg biefstuk............................................. € 8,25
1 kg kipfilet............................................... € 7,50
hamburgers
5 stuks...................... € 4,75
boomstammetjes 5 stuks...................... € 4,75
kipschnitzel
5 stuks...................... € 4,75
zigeunerschnitzel 5 stuks...................... € 4,75
kip cordonblue
5 stuks...................... € 4,75
slavink
5 stuks...................... € 4,75
1 kg gehakt........................ € 4,75 / 5 kg € 22,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

samen
€ 45,00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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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
Tel. 0515-231551 - 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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag
uiterlijk vrijdagochtend, voorafgaand aan de verschijning voor
11.00 uur op: belboei@makkum.nl. Aanleveradres indien geen
e-mail voorhanden: Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA
MAKKUM, tel: 06-15064763.
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, Sjoukje Steinhovden
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Koninginnevereniging Makkum
Werkgroep Fakkeltocht Wageningen
GEZOCHT: 25 hardlopers en 5 fietsers
Oproep: Belangstelling voor speciale
Fakkeltocht Wageningen naar Makkum
Schets: Al sinds jaren wordt te Wageningen in de nacht van 4 op 5 mei, middernacht twaalf uur, het Vrijheidsvuur
ontstoken, als teken van BEVRIJDINGSDAG. Dit vuur wordt verspreid door Nederland, en dat gaat door middel van
fakkels die worden aangestoken aan dit
Vrijheidsvuur.
Per groep / woonplaats word je opgeroepen om naar voren te komen, zo tussen
00.00 uur en 01.00 uur. Zo’n brandende
fakkel wordt terplekke in ontvangst genomen door een groep hardlopers, die
vervolgens beginnen aan de tocht naar
hun woonplaats.
In de woonplaats is een feestelijke intocht georganiseerd, en wordt met de
meegebrachte fakkel een Vrijheidsvuur
aangestoken. Bevrijdingsdag. 75 jaren
van Vrijheid.
Bedenk dat je start in DONKER, en dat
het om plm. 04.15 uur licht wordt. Die
duisternis is een bijzondere ervaring tijdens de hardloop-tocht!
Van Wageningen naar Makkum: plm
160 kilometer. Voor dit sportieve onderdeel van het Makkumer feestprogramma doen we hierbij een OPROEP aan
een groep van zo’n 25 hardlopers, die
de tocht van Wageningen naar Makkum
wil afleggen. Elke loper draaft een traject
van de route, met een lengte verschillend

van plm 5 tot 9 kilometer (afhankelijk van
de ligging van fietspaden ten opzichte
van een rijbaan). Daarna neemt de loper
weer plaats in de begeleidende autobus.
Een andere loper neemt het stokje over
en draaft het volgende traject van ook 5
tot 9 kilometer.
De gehele route is ongeveer 160 kilometer. Al tweemaal deed een groep lopers
uit Workum mee aan deze memorabele
tocht, en haalde een brandende fakkel
uit Wageningen. De ervaring (vergelijkend met Workum) is dat de groep op
5 mei tussen 15.00 en 16.00 uur weer
terug kan zijn in Makkum. Hier wordt de
groep feestelijk binnengehaald.
Voor de veiligheid van de loper rijden
twee fietsers steeds mee. Zij hebben
extra rode lichten achter op de fiets, ter
beveiliging van de lopers tegen andere weggebruikers. Ook gaat een fietser
steeds iets vooruit, om bij kruisingen en
wegsplitsingen steeds de juiste richting
aan te wijzen aan de loper. De loper hoeft
daarover niet na te denken, en kan in eigen tempo blijven hardlopen.
Ook de fietsers worden afgewisseld, en
kunnen rusten in de autobus.
In juli of september komt er een informatie-bijeenkomst.
Belangstelling of wil je nu al meer achtergrondinfo:
Mail: klaasgroeneveld@hotmail.com
Namens de werkgroep Fakkeltocht Wageningen, Klaas Groeneveld
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Cornwerd, verkeersafsluiting Houwdijk
Vanaf vrijdag 7 juni tot en met vrijdag 5 juli
2019 is de rijbaan Houwdijk, vanaf de Afslag
15 snelweg A7 tot en met de kruising Houwdijk/Dorpsweg, bij Cornwerd afgesloten voor
het doorgaand verkeer. Om welke werkzaamheden gaat het? Op de rijbaan Houwdijk,
vanaf de Afslag 15 snelweg A7 tot en met
de kruising Houwdijk/Dorpsweg, vinden as-

faltwerkzaamheden plaats. Zijn er verkeersmaatregelen? De omleidingsroute wordt op
gele borden aangegeven. Verder worden er
vooraankondigingsborden geplaatst.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed
zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

K.N.K.B. Albert Rinia Partij zaterdag 1 juni

Agenda
Donderdag 13 juni
Creatief Café is voor iedereen, jong en oud,
want mooie dingen maken is nog leuker als
je het samen doet. Je kunt er terecht om te
haken, breien, tekenen of maar net waar je
op dat moment zin in hebt. Neem je eigen
materialen mee. Elke tweede donderdag van
de maand ben je van harte welkom.
Vanaf 14.30 uur in de bibliotheek
Donderdag 13 juni
Dûnsje mei Tomke. Lekker bewege op muziek
15.30 – 16.00 uur Bibliotheek Makkum
Leden € 2,-- - Niet leden € 4,-Kaarten aan de balie of via de website
BMF.nl/Tomke
Zaterdag 15 juni
Geen bingo – Openluchttoneel: Wie is de
baas? Locatie Camping Mounewetter
Aanvang: 20.00 uur
Zaterdag 22 juni
Camping Mounewetter Witmarsum, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Op deze eerste Zomerdag van het jaar stonden er bij de afdeling 18 partuur op de lijst.
In de halve finale kaatste het partuur van
Niawier-Metslawier-Oosternijkerk tegen het
partuur van Leeuwarden. Leeuwarden won
met 1/5 - 4/6. Met een staand nummer was
het partuur van Dronryp 1 al geplaatst voor
de finale. In de finale kaatste het tweetal van
Leeuwarden heel degelijk, zoals ze dat de hele
dag al hadden gedaan. Rustig, ballen goed
plaatsen, hoekjes zoeken, goed opslaan, goed
uitslaan etc. Dit bracht hun de winst, met 3/5 –
0/6 werd het onrustige partuur van Dronryp 1
verslagen. Uitslag Afdeling: 1e prijs: LKC Sonnenborgh (Leeuwarden) met Harmen Zuidema
& Otte Algra; 2e prijs: Sjirk de Wal 1 (Dronryp)
met Brent Timmerman, Bjorn Isardi en Marten Daaf Alkemade; 3e prijs: De Trije Doarpen
(Niawier, Metslawier, Oosternijkerk) met Pieter

Siebe Cuperus & Jan Bandstra.
Bij de opstap stonden er 12 partuur op de lijst.
Clive v.d. Weerdt uit eigen dorp Makkum met
zijn maat Arjen Stremler stoomden (met een
staand nummer) op naar de finale. Het partuur van Matthys Renema & Jesse v.d. Heide
trof in de halve finale het partuur van Sjouke
Beimers & Milan Krottje. Het was superspannend en het werd 5/5 – 6/6 ! de winst was voor
Sjouke & Milan. In de finale kon het alle kanten
op. Uiteindelijk waren de kransen voor Clive &
Arjen. Zij wonnen met 5/4 – 6/2. Uitslag Opstap/d.e.l: 1e prijs: Clive v.d. Weerdt (Makkum)
& Arjen Stremler (Easterein); 2e prijs: Sjouke
Beimers (Bitgum) & Milan Krottje (Dronryp);
3e prijs: Matthys Renema (Heeg) & Jesse v.d.
Heide (Arum). Met dank aan de sponsor van
deze partij: Schildersbedrijf Rinia & van Uffelen uit Makkum.

Theatersportspektakel in Makkum
De impro- acteurs van NetTeLet uit Makkum
(en omstreken) kloppen al een paar jaar op de
deur. Door veel te oefenen zijn zij uitgegroeid
tot een vast gezicht in de Friese theatersportwereld. Naast optredens in het Friese land,
gaan ze ook steeds vaker naar toernooien in
andere provincies. Zo doen ze in September
weer mee met het Noord Nederlands Kampioenschap in Zwolle.
Een ander team die tijdens dat toernooi zeker
het publiek gaat vermaken, is Vier Spelers.
NetTeLet heeft al eens tegen dit team gespeeld
en houdt van hun energieke en enthousiaste
manier van spelen. Vandaar dat NetTeLet ze

heeft uitgenodigd om dit laten zien aan het
Makkumer publiek. En wel op vrijdag 14 juni
in MFC Maggenheim. Zaal is open om 19.45
en je kunt tot 20.15 nog binnen komen.
Voor NetTeLet spelen deze avond Karin Reijns,
Aart Cornelissen, Pieter-Wiebe Terpstra en
Oane de Boer. Alle vier hebben ze hun eigen
kwaliteiten om het publiek te laten glimlachen.
Overige leden zullen de rollen van de rechters
en presentator vervullen.
Kortom: We nodigen jou uit om 14 juni te komen kijken bij dit theaterspektakel tussen NetTeLet en Vier Spelers!

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

De tafel van Mak
Wat vinden we
eigenlijk van de
verkeerssituatie?

Hebben we genoeg
plek voor recreatie,
sport en spel?
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Gemeente Súdwest-Fryslân
Samen aan de slag met jullie ambities

www.sudwestfryslan.nl

Toerisme &
recreatie

kkum

Wat is de tafel van Makkum?
Aan de tafel van Makkum gaan we met elkaar in gesprek
over onderwerpen die belangrijk zijn voor Makkum.
We maken gezamenlijk plannen en komen in actie.
Welke ideeën heeft u? Welke ambities moeten we met
z’n allen hebben om ervoor te zorgen dat het prettig
wonen, werken en recreëren is en blijft in Makkum?

Welke onderwerpen komen er op tafel?

Landb

Wat doen
we met de
Tichelaarlocatie?

ouw

Tijdens de startbijeenkomst van de tafel van Makkum
zullen wij met u in gesprek gaan over belangrijke onderwerpen voor Makkum. U bepaalt zelf welke onderwerpen
er op tafel komen. Een onderwerp is al bekend en dat
is ‘de ontwikkeling van de Tichelaarlocatie’. Dit is een
ontwikkellocatie met een speciﬁeke bedoeling waar
wonen, zorg en welzijn centraal zullen staan. Wij hebben
voor deze bijeenkomst de initiatiefnemers voor de
Tichelaarlocatie gevraagd om met u in gesprek te gaan.
Het doel is uiteindelijk om met u te komen tot een goede
invulling van deze locatie, een invulling die versterkend
werkt voor Makkum. De initiatiefnemers zijn ook op
zoek naar personen die niet alleen op die avond willen
meedenken, maar ook daarna. Om samen te komen tot
een concreet plan voor de locatie.

Hoe kunt u meedoen aan de tafel
van Makkum?
De eerste bijeenkomst van de tafel van Makkum is op
dinsdag 9 juli 2019 in MFC Maggenheim te Makkum.
Inloop/koffie is om 19.00 uur en we starten om 19.15 uur.
U bent van harte welkom om deel te nemen! Aanmelden
is niet nodig.

Dinsdag 9 juli

MFC Maggenheim
te Makkum

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met gemeente
Súdwest -Fryslân via telefoonnummer 140515.
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Kerkdiensten
RK Makkum
Zondag 16-06 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
Zondag 23-06, uitgenodigd bij andere locaties.
RK Witmarsum
Zondag 16-06 09.30 uur, Parochievoorganger.
Zondag 23-06 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
PKN Makkum
16 juni 9.30 K.C. Het Anker
afscheid/bevestiging ambtsdragers
ds A. Cluisstra-Boschloo
23 juni 9.30 K.C. Het Anker
jeugddienst Joël Cluisstra
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 16 juni Voorganger: Dhr. H. Wiersma
m.m.v. groep “Forte”.
Zondag 23 juni Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. Dhr. T. v/d Logt zanger.
Aanvang van de dienst 9.30 uur.

Mini workshop tuinfotografie met high tea
Op zondag 16 juni wordt er een eenvoudige
workshop tuinfotografie georganiseerd in de
prachtige tuin van Natuurboerderij `It Kolkje`.
Onder leiding van Laura van de Wiel wordt
u een boeiende middag vol tips voor mooie
foto´s aangeboden. Daarnaast wordt er een
High Tea geserveerd.
Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. Er wordt geen technisch verhaal
gehouden, in deze workshop gaat het met
name om het belang van goed en bewust kijken. Wat vind iemand mooi, waar valt het oog
op, wat maakt een foto spannend of boeiend
en hoe creëer je diepte.
Bezoekers nemen zelf het materiaal mee: camera, zo mogelijk een telelens en eventueel
een statief. Foto´s maken met de telefoon kan
uiteraard ook; met een mobieltje is meer mo-

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 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

Zoekertjes

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

gelijk dan verwacht, zeker als deze een tele
functie heeft (mocht hij dat niet hebben, geen
enkel probleem)
De tuin van Iris en Douwe leent zich er bij
uitstek voor om prachtige doorkijkjes of romantische plekjes te fotograferen. Ook is er
aandacht voor het heel dichtbij halen van een
onderwerp door bijvoorbeeld beplanting heen.
Er bloeien vele mooie planten en bloemen ,
dus aan onderwerpen geen gebrek.
LET OP! Bij heel slecht weer gaat de workshop niet door. Als het een klein beetje regent
of miezert kan er wel gefotografeerd worden.
Zondag 16 juni om 14:30 - 17:00 It Kolkje,
Veldreed 2 in Skuzum (let op: bereikbaar via
Papiermolenstreek 1 te Makkum!)
CPM leden 10,00 / Niet leden 12,50
Opgeven via www.cultureelpodiummakkum.nl
Maximaal 12 deelnemers, vol is vol.

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering,
zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?
Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs?
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Spoardyk 56
8711 CK Workum

0515 541466

info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Leuk polyester bootje met bankje en peddels
(opknapper) met 3.5pk Yamaha benzinemotor. Samen voor 75,- euro af te halen in
Witmarsum. Tel. 06-53262785

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht
voor alle soorten drukwerk

Kijk op www.huniadrukkerij.nl
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Het jaarlijkse jeu de boulestoernooi

Ons jaarlijkse jeu de boulestoernooi samen met de spelers van Deun Bij út Easterein was weer een groot succes. Er is weer sportief gestreden en
de winnaars gingen naar huis met allerlei lekkernijen van bakkerij de Schiffart. En er waren ook nog 2 poedelprijzen beschikbaar gesteld door de
Stiekeme Stoker. Foto gemaakt door Rudy Nauta.
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Provinciaal Schoolkaatskampioenschap

Op woensdag 5 juni jl. vonden de voorronden
plaats van het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap voor Basissscholen op “Keatslân
De Seize” bij de KV Makkum. Via de Federatie Wûnseradiel - Bolsward - Workum (WBW)
hadden alle basisscholen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Koornstra Netten uit Makkum was de sponsor van deze partij en Ziezo
Mode uit Makkum was de kransensponsor.
Meisjes: Er waren vijf parturen en er werd
gekaatst in een winnaars- en een verliezersronde. 1e prijs: “De Bonkelder” Witmarsum:
Jantina Fokkema, Jennifer de Jong en Femke
Smits; 2e prijs: “De Oanrin” Arum: Inez Bosch
& Maud v.d. Veen; 1e prijs verl.r.: “De Bonkelder” Witmarsum: Froukje Westgeest & Lian
Wiersma.
Jongens: Hier stonden twaalf parturen op de
lijst. 1e prijs: “De Oerdracht” Exmorra: Redmer Abma, Stijn Feenstra en Kyano v. Swinden Koopmans; 2e prijs: “De Oanrin” Arum:
Jorrit Bosch, Tomas Tolsma en Niek Bijma; 3e
prijs: “De Bonkelder” Witmarsum: Teun Westgeest & Jesse v.d. Wal; 1e prijs verl.r.: “De
Ark” Makkum: Leon Smink, Haye Tjeerdema
en Rick v.d. Weerdt.
Op woensdag 12 juni zal in Franeker de finale

plaatsvinden van deze Schoolkaats Kampioenschappen. Bij de Meisjes gaan Jantina,
Jennifer en Femke van “De Bonkelder” uit
Witmarsum hier naartoe en bij de Jongens

hebben Redmer, Stijn en Kyano van “De Oerdracht” uit Exmorra zich hiervoor geplaatst.
De KV Makkum wenst alle deelnemers heel
veel succes.

VORMGEVING
ART-DIRECTION
CONCEPTING
DTP/PREPRESS
WEBSITE
FOTOGRAFIE
VIDEO
FREELANCE
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl

06 2709 1499

Vanaf februari zijn onze
openingstijden gewijzigd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vijdag
Zaterdag

9.00 - 18.00
Kapsalon gesloten

(de schoonheidssalon en pedicure
zijn op afspraak geopend)

9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 21.00
9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik
op afspraak

MA 9.00 - 18.00 | WO 9.00 - 18.00 | DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00 | ZA 9.00 - 13.30

