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No. 1694 - 26 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

Kunstschilders leggen
Makkum vast op doek

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!

Mieke van Zundert schildert de Turfmarkt.
door Sjirk Wijbenga
Een 25 tal kunstenaars uit het binnen- en
buitenland schilderden tijdens het Plein Art
festival een week lang de mooiste plekjes
van Makkum. De organisatie was in handen
van Frans van Egmond uit Skuzum.
Jarenlang was hij medeorganisator van het
festival in Noordwijk waar elk jaar tussen de
50 en 100 schilders aan deelnemen.
Plein Art is in de landschapsschilderkunst
een gebruikte term voor direct, ter plaatse het onderwerp vastleggen op het doek.
Het daglicht speelt hierbij een belangrijke
rol. De schilderijen worden gemaakt met
voornamelijk olieverf, waarbij het schilderij
van het begin tot het eind in de buitenlucht
wordt bewerkt.
“Makkum is een uitstekende gelegenheid
om te schilderen”, vindt schilderes Mieke van Zundert, “Het heeft zoveel moois
te bieden”. De andere deelnemers zijn het
daar van harte mee eens.
Verscholen plekjes in Makkum werden door
de schilders uitgelicht en op het doek geplaatst. Er werd ingezoomd op verborgen
pareltjes waar je als Makkumer dagelijks
aan voorbij loopt.

Binnen een dag is het schilderij af en werd
tentoongesteld in de voormalige kunstwinkel
van Tichelaar. Ruim 100 kunstwerken werden
tijdens het festival geproduceerd en voor een
vriendenprijsje aangeboden aan belangstellenden. Of het Plein Art festival volgend jaar
terugkeert in Makkum is nog niet duidelijk,
zegt Frans van Egmond. “We zien dit als een
pilot dat met steun van het Makkumer Ondernemingsfonds tot stand is gekomen.
Misschien kan het festival volgend jaar een
onderdeel worden van Makkum Art. Of we laten de schilders om de 2 jaar naar Makkum
komen”.

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
"Arnold en Sonja Walinga
vormen een bijzonder kundig
en professioneel makelaars
team."
Bekijk al onze klantbeoordelingen
op Funda, wij zijn trots op onze
gemiddelde 9!
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m a k e l a a rs en ta x a teurs

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

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)

OVERLIJDEN

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

“Oeren krûpe, oeren fleane,
as wy der stil by steane;
it libben giet syn wei,
it krûpt, mar is ek sa foarby.”
“Zo graag willen maar niet meer kunnen.”
Met veel verdriet moeten wij
afscheid nemen van mijn lieve,
zorgzame man, ús heit en pake

Cornelis van der Logt
‘Cor’
✩ Makkum, 30 januari 1937
† Makkum, 19 juni 2019
Tini van der Logt-Syperda
Peter en Tanja van der Logt
Christiaan en Iris
Elma en Melvin
Cerry van der Logt en Alice Tissingh
Ype
Yldau
Isa
Tim
Het afscheid heeft op dinsdag
25 juni jl. plaatsgevonden in het
crematorium te Marsum.
Onze dank gaat uit naar
Thuiszorg Zorgteam Makkum en
Gezondheidscentrum Makkum
voor de liefdevolle verzorging van
mijn man en ús heit en pake.
Correspondentieadres:
T. van der Logt-Syperda,
Kofstraat 4, 8754 AS Makkum.
Na een tijd van afnemende gezondheid
is van ons heengegaan onze buurman

Cor van der Logt
Wij wensen Tine, kinderen en
kleinkinderen sterkte toe.
Wiebren en Tiny
Jan en Heleen
Riemer en Truus
Sjoerd en Gerrie
Jetze en Hilly
Tjerk en Marijke
Sjoukje
Rita
Jan en Bettie
Arian en Yvonne
Fonger en Riemie
Anne en Nelly
Piet en Hinke
William en Sagal Abdi

Ons lid en kaatsliefhebber
is er niet meer,

Cor van der Logt
Onze gedachten zijn bij zijn familie.
Bestuur KV Makkum

Onbegrijpelijk
Het sloop stil, ongemerkt binnen.
Toen het tenslotte werd opgemerkt,
Viel er niets meer te beginnen.
Het maakte wrang en genadeloos heel snel
een einde aan jouw leven.
Het enige wat ons troost, is de enorme liefde
die jij ons hebt gegeven.
Met veel verdriet hebben we moeten
loslaten onze liefdevolle, betrokken,
zorgzame, sterke echtgenoot, vader,
schoonvader en pake

Anthonie Molleman
✩ Hilversum, 24 augustus 1943
† Makkum, 23 juni 2019
Makkum: Dineke Molleman-Beuckens
Den Haag: Anna Molleman
Weert:

Ellen Minnaar-Molleman
Christo Minnaar
Esmé, Ilze

De plechtigheid voorafgaande aan de
crematie vindt plaats op zaterdag 29 juni
om 15.00 uur in het Uitvaartcentrum &
Crematorium Sneek, Harinxmalaan 1 te
Sneek. Na afloop van de plechtigheid is er
gelegenheid tot condoleren.
Correspondentieadres:
De Schar 29, 8754 BK Makkum
Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging
beschouwen.
Na een lang ziekbed is overleden
onze beste buurvrouw

Bep Tromp
We wensen buurman Simon veel sterkte
toe in de komende tijd.
Hieltsje & Pietsie
Wiepie & Sjoukje
Yde & Marloes
Zeru & Haben
Elles
Wiebren & Klaasje
Ruda & Menno
Natasja
Claudia Slootweg
Fam. van der Meij
Fam. de Boer
Wilfred & Baukje

Jan Nooitgedagt
Fam. Meulens
Geertje Nauta
Annie Rinia
Hielke & Annie
Ytsje van Bergen
Jaap & Lucie
Fam. Beverwijk
Grietje Tjeerdema
Wessel & Griet
Jannie Tuil
Mevr.Bijlsma
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Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

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.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

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

WINDPARK FRYSLÂN: Benieuwd hoe het Windpark Fryslân eruit komt te zien? Windpark
Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van de Afsluitdijk.
Het park bestaat straks uit 89 windmolens en gaat 500.000 huishoudens van stroom voorzien. Wilt u meer weten; kom dan op 27 juni v.a. 19.00 uur naar de informatiemarkt Strandhotel Vigilante De Holle Poarte 10 Makkum.

AFSLUITDIJK: Het fietspad is nog vier zondagen geopend: 23 juni, 21 juli, 4 augustus en
18 augustus. Tussen 2020 en 2022 zijn delen van het fietspad afwisselend gesloten. Tijdens
de afsluiting van het fietspad kan er kosteloos gebruik worden gemaakt van een bus, waar
ook (brom)fietsen in vervoerd kunnen worden. Vragen? neem dan contact op met het Loket
Afsluitdijk loket@deafsluitdijk.nl of bel naar 0800-6040.

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

Huisman Dak & Zinkwerken kaatspartij

Zondag 16 juni jl. vond de tweede ledenpartij
van dit kaatsseizoen plaats. Bij de jeugd werd
er in twee categorieën gekaatst. Bij de Welpen
kaatsten vier parturen in één poule. Er waren
twee prijzen te verdienen.
Aan het eind van de dag werd duidelijk, dat de
eerst gekaatste partij tussen het partuur van
Johan v. Dijk & Inge Roorda en het partuur van
Alex de Boer & Mirte Oostenveld, eigenlijk al
de finale was. Alles kwam ‘Aan de Hang’ en
uiteindelijk gingen Alex & Mirte er met de winst
vandoor. Vervolgens wonnen zowel Johan &
Inge als ook Alex & Mirte hun twee volgende
partijen. De kransen waren voor Alex & Mirte
(21 pnt.) en Johan & Inge (19 pnt.) mochten op
plek 2 van het grote podium staan.
Bij de Pupillen/Schooljeugd waren er twee
poules. Lieke Tuinier & Denise de Witte werden de winnaars van Poule A, door alle partijen te winnen. Lenthe Groen & Sofie Koops deden dit ook in poule B. De finale tussen deze
twee parturen werd gewonnen door Lenthe &
Sofie met 5/4 – 6/2.
Bij de Heren waren er twee poules met drie
parturen. De finale ging tussen de twee parturen die vandaag in hun poule alle partijen
hadden gewonnen. Het partuur van Emiel Wij-

ma, Hidde Koornstra en Jacob Bosma nam al
gauw een voorsprong en het zag ernaar uit dat
zij de kransen vandaag mee zouden nemen
naar huis. Het partuur van Tjitte Folkertsma en
Simon J. de Witte leek moegestreden, maar…
ze gingen steeds beter kaatsen en trokken de
winst over de streep met de cijfers 5/5 – 6/2.
Het was een spannende finale, prachtig!
1e prijs: Tjitte Folkertsma en Simon J. de Witte; 2e prijs: Emiel Wijma, Hidde Koornstra en
Jacob Bosma
Bij de dames waren er ook zes parturen. Ook
zij kaatsten in twee poules en ook hier kwamen er twee parturen in de finale die in hun
poule alle partijen hadden gewonnen. Chantal de Witte, Kim Mollinga en Christina v.d.
Weerdt kaatsten tegen Gretha Huisman & Mirte Jansen. Deze laatste twee dames hadden
het zwaar tegen het drietal. Zij moesten hun
hoofd buigen voor Chantal, Kim en Christina.
Gretha & Mirte gingen moedig ten onder met
5/2 – 6/4.
1e prijs: Chantal de Witte, Kim Mollinga en
Christina v.d. Weerdt; 2e prijs: Gretha Huisman & Mirte Jansen
De prijzen bestonden vandaag uit eretekens
en waardebonnen aangeboden door de sponsor Huisman Dak & Zinkwerken.

pag. 5 - MAKKUMER BELBOEI - 26 juni 2019

Makkumers weer naar WK Eiwerpen
Na twee jaar afwezigheid zal er weer een Nederlands team worden afgevaardigd om deel
te nemen aan de Wereldkampioenschappen
Eiwerpen.
De Makkumer Andries Smink, tweevoudig
wereldkampioen en voormalig wereldrecordhouder, en Tjitte Folkertsma uit Wons zullen
ons land vertegenwoordigen op het illustere
evenement, dat op 30 juni in het Engelse Swaton zal worden gehouden. Smink is, behalve
tweevoudig wereldkampioen, ook meervoudig
Nederlands kampioen. Gezien de resultaten in
het verleden is het bepaald niet ondenkbaar,
dat zij hoge ogen gaan gooien.
De laatste keer dat een Nederlands team deelnam aan de wereldkampioenschappen was in
2016 toen Anneke Tuinenga en Griet Yska uit
Bolsward de wereldbeker wisten te veroveren.

zullen, buiten Nederlandse en Engelse teams,
ook de nationale teams van onder meer Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong, Finland en
Duitsland acte de présence geven. De beide
Duitse teams worden gevolgd door een televisieproductieteam. Smink en Folkertsma zullen
in Engeland worden vergezeld door Jacques
Hoogenboom, de voorzitter van de Nederlandse Eiwerp Federatie, die met Smink als vanger
deel zal nemen aan het trebuchet schieten.
Hoogenboom zal tevens als chef de mission
optreden. “Het zal een zwaar toernooi gaan
worden, waarbij wij vooral moeten uitkijken
voor Nieuw Zeeland,” aldus Hoogenboom.
“Na aankomst in Engeland zal het team ter
voorbereiding totaal worden afgezonderd van
de buitenwereld. Het dichtstbijzijnde vertier
ligt op 15 kilometer afstand, zodat het team
zich optimaal kan focussen op de wedstrijd.”

Smink en Folkertsma hebben er zin in. “Wij
zullen dit jaar flink aan de bak moeten, omdat we forse concurrentie hebben gekregen.
Nieuw Zeeland heeft kort geleden ons wereldrecord verbroken,” aldus Andries Smink.
Zijn maat Folkertsma is geen onbekende in
de kaatswereld, maar een nieuw talent bij
het eiwerpen. De afstanden die hij en Andries
Smink tijdens de trainingen regelmatig realiseren, vallen in ieder geval niet uit de toon bij de
prestaties van de Nieuw Zeelandse en Engelse deelnemers in voorgaande jaren. In Swaton

10.000e bezoeker zwembad Mounewetter

Op 27 april is zwembad Mounewetter voor het seizoen 2019 geopend. Ondanks de frisse en
soms nog koude dagen in de eerste weken hebben we toch al de 10.000e bezoeker mogen
verwelkomen. Dit was Fenna Dijkstra uit Witmarsum. Uit handen van Titia Banga ontving zij een
handdoek. De komende tijd worden er in het zwembad regelmatig activiteiten georganiseerd.
Op 6 juli is er van 11.00 uur tot 16.00 uur een familiedag met o.a. kraampjes en een vrijmarkt
voor kinderen tot 15 jaar. Ons nieuwe klimtoestel wordt officieel geopend en er zijn activiteiten
op het veld en in het water. Vrijdag 12 juli is er Disco zwemmen van 21.00 uur tot 22.30 uur. Zie
voor meer informatie op de website van Zwembad Mounewetter. U komt toch ook eens langs in
Zwembad Mounewetter.

Agenda
Zaterdag 29 juni Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Zaterdag 6 juli Witmarsum
Zwembad Mounewetter,
Familiedag van 11.00 –16.00 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud.
Zie voor meer informatie op de website van
Zwembad Mounewetter
Zaterdag 6 juli Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.

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. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 26 juni 2019

Kerkdiensten
RK Makkum
Zondag 30-06 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastor N. ten Wolde.
Zondag 07-07 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.

Voor 15e maal speelt het orkest
van Hallelujah in Avondrust

RK Witmarsum
Zondag 30-06 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 07-07 09.30 uur, Pastor N. ten Wolde.
PKN Makkum
30 juni 9.30 K.C. Het Anker
ds mw. M. Ariesen-Hoverda, Bolsward
7 juli 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluisstra-Boschloo
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 30 juni 9.30 uur Voorganger: Dhr. D.
Tamminga m.m.v. muziek “Reprise in Time”.
Zondag 7 juli 9.30 uur Voorganger: Dhr. H.
Fransen m.m.v. mevr. Ruardi solo zang.

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
Porta potti draagbaar toilet te koop.
Zo goed als nieuw. Af te halen in Witmarsum
voor € 25,-.
Email: mett0078@xs4all.nl

“De avondvrijwilligers groep van Avondrust,
de ‘KoffieBar’ geheten, bestond twee jaar toen
ze bedachten dat het misschien wel fantastisch zou zijn, als het hele orkest van Christelijke Muziekvereniging Hallelujah ter afsluiting
van dat seizoen eens kwam spelen voor alle
inwoners van het zorgcentrum.
Spelen voor ‘pake en beppe’, zeg maar”. Aan
het woord is Marcel Knijff namens de vrijwilligers van de KoffieBar van Avondrust.
“Tevens zou het een ontmoetingsavond moeten worden, waarbij we alle belangstellenden
uit het dorp wilden uitnodigen om weer eens
een bezoekje te komen brengen aan een bekende in Avondrust. Dus de voorzitter werd op
pad gestuurd om te gaan praten met Hallelujah. En dat praten heeft hij elk jaar, nu al voor
15e keer, volgehouden.”
A.s. Maandag 1 juli om 19.30uur is het zo ver,
het inmiddels jaarlijks terugkomende concert
van het hele orkest van Muziekvereniging Hallelujah. Ze komen voor de 15e keer spelen
in Zorgcentrum Avondrust. Het concert start
traditiegetrouw met enkele stemmige koralen,
maar daarna komen de vrolijke Fryske ferskes
en een mooie Makkumer mars aan bod.
Diverse korpsleden zullen een solo voor hun
rekening nemen. Daarnaast zal er een speciaal

samengesteld klarinettenensemble aantreden.
“Ook dit jaar zijn naast alle bewoners van het
zorgcentrum, alle familie, bekenden en overige belangstellenden uit Makkum en omgeving
van harte uitgenodigd. Voor alle (zorg)bewoners van Avondrust, de dienstdoende vrijwilligers en voor de orkestleden is deze avond
gratis en alle andere personen betalen € 5,00
als bijdrage in de kosten (dat is inclusief koffie/thee). En willen zij nog iets anders drinken?
Dat mag/kan natuurlijk, alleen vragen we daarvoor (net als vorig jaar) een aparte bijdrage.
Samen met al mijn medevrijwilligers van de
Koffie Bar hoop ik een groot publiek te mogen begroeten op maandag 1 juli a.s.”, aldus
Marcel Knijff.
Concert CMV Hallelujah
Maandagavond 1 juli 2019 om 19.30 uur.
Restaurant Zorgcentrum Avondrust Makkum

Timmerdorp Makkum
zoekt vrijwilligers
Drie dagen lang timmeren aan een houten huttendorp afgewisseld met leuke activiteiten. De
inschrijving van Timmerdorp 2019 is geopend!
We hebben al veel aanmeldingen binnen. Let
op! Wees er snel bij want VOL = VOL.
Bij Timmerdorp hebben we een jaarlijks terugkerende zorg, namelijk de vrijwilligers!
Vrijwilligers zijn noodzakelijk want zonder vrijwilligers geen Timmerdorp. Lijkt het je leuk
om een groepje te begeleiden geef je dan op
via het aanmeldformulier van het Timmerdorp
waar jij wilt helpen. Je kunt je aanmelden voor
één of meerdere dagen.
• Je hoeft niet te kunnen timmeren.
• Je hoeft geen ouder te zijn.
• Je moet wel boven de 18 jaar zijn.
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Maak kennis met windsurfen

De Makkumer Belboei
zoekt een

bezorger/ster
voor PINGJUM
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Albert van der Woude.
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
of 06-53784057

Een impressie van de kennismaking met windsurfen.
Op zaterdag 15 en 22 juni organiseerde Windsurf vereniging Makkum 96 (WVM96) samen
met windsurf en kitesurfschool Funsport Makkum voor de basisschooljeugd van Makkum
“kennis maken met windsurfen “.
Niet veel Makkumers weten dat er op de Holle
Poarte al vanaf 1996 een windsurfvereniging
is, deze is opgericht als belangenvereniging
voor de windsurfers rondom Strand Makkum
en omstreken.
Windsurfen zit weer behoorlijk in de lift en er is
best veel jeugd te vinden op het water, dit zijn
meestal kinderen welke verblijven op de camping, het leek de windsurfvereniging dan ook
leuk plan om iets voor de Makkumer jeugd te
organiseren en zo ook de kinderen van Makkum kennis te kunnen laten maken met windsurfen.

Windsurfen is door de jaren enorm veranderd
en veel toegankelijker en gemakkelijker geworden om te leren, de windsurfschool van
Funsport Makkum heeft een ruim assortiment
beginners windsurfboard waar de windsurfvereniging zonder kosten gebruik van mocht
maken.
De twee zaterdagen waren een enorm succes.
Meer dan 30 kinderen hadden zich aangemeld
en hebben een geweldige middag gehad. er is
hierdoor zelfs de vraag gekomen van de ouders of de kinderen ook op windsurfen kunnen, iets wat de vereniging niet had verwacht.
17 enthousiast kinderen gaan dan ook door en
krijgen samen met de leraren en vrijwilligers
van de WVM 96 en Funsport Makkum dan ook
nog 4 zaterdagen vervolg windsurfles.

Inzameling Oud Papier
door CMV Hallelujah
Op zaterdag 6 juli komt Hallelujah uw
oud papier weer ophalen. Voor het
gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart komen de leden van de muziekvereniging vanaf 9 uur langs om
de dozen langs de weg op te halen.
Voor de straten ten Noorden van de
2e melkvaart (dus vanaf it String, de
Jister en de Kamp/ Gearen) gaan we
er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in
de containers in de Klipperstraat of
ter hoogte van It Hof te brengen. Bij
voorbaat hartelijk dank! Let op: in augustus wordt er door Hallelujah geen
oud papier opgehaald.

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorzaken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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.
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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

