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In dit nummer o.a. No. 1699 - 4 september 2019 

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

6Opbrengst benefietdiner
Support Casper
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SNEEK

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Beleggingsobject

Vraagprijs
€ 155.000,- k.k. excl. btw

makelaars  en taxateurs

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

Op zaterdag 14 september a.s. van 13.00 
tot 16.00 uur houdt Scouting Burdine 
Makkum weer een Open dag. Jong en 
oud is deze middag welkom bij het Scou-
tinggebouw aan de Gedempte Putten 24 
voor een aantal leuke activiteiten.
Na de succesvolle Open dag van vorig 
jaar, waar vele tientallen kinderen, jonge-
ren en ouderen langskwamen, organiseert 
Scouting Burdine Makkum ook dit jaar 
een gezellige en actieve seizoensopening. 
Iedereen is van harte welkom om kennis 
te maken met de leden en meer te weten 
te komen over Scouting Makkum. 
Bezoekers van alle leeftijden kunnen on-
der meer een armband of sleutelhanger 
knopen, de uitdagende hindernisbaan ne-
men, aanschuiven bij het grote kampvuur 
om een marshmellow of een broodje te 
roosteren en nog veel meer. Je mag rond-
kijken op het terrein en in het gebouw. 
Ook de koffie en limonade staan klaar.

Wat is Scouting? 
Scouting staat voor avontuurlijke activi-
teiten, uitdaging en persoonlijke ontwik-
keling. Gedurende het komende seizoen 
worden door de vrijwillige leidinggeven-
den weer heel veel leuke activiteiten ge-
organiseerd voor de verschillende leef-
tijdsgroepen. De activiteiten zijn divers. 
Van het bouwen van een vlot en hottub, 
het lopen van een wandeltocht tot het vie-
ren van onder meer Halloween. Maar ook 
het leren knopen, koken op houtvuur en 

natuurlijk het Pinksterkamp staan op het pro-
gramma.

Voor zowel de Welpen (van 7 tot 11 jaar) als 
de Scouts (11 tot 15 jaar) en de RSA/Explo-
rers (15 tot en met 18 jaar) is er in Makkum 
een groep (speltak) actief. Heb je interesse en 
houdt je van uitdaging en avontuur? Kom dan 
14 september kijken. Mocht je niet kunnen? 
Neem dan contact op (info@burdinemakkum.
nl). Je mag altijd 3x gratis en vrijblijvend met 
de groep meedoen. Kijk voor meer informatie 
ook eens op onze site: www.burdinemakkum.
nl of op facebook.com/burdinemakkum

Nog even op een rijtje:
Wat: Open dag Scouting Makkum
Wanneer: zaterdag 14 september 2019
Hoe laat: van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Scouting Burdine Makkum, Gedempte 
Putten 24, Makkum

Open dag bij Scouting Makkum
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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, week-
ends 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

DANKBETUIGING

OVERLIJDEN

Familieberichten

Wij zijn verdrietig en aangeslagen na 
het plotselinge overlijden van onze 
buurvrouw

Lysbeth de Vries

Marjan en Oscar
Jan
Jan en Corry
Gerard en Joke
Sjoerd en Dafne, Lieuwe, Idske
Bert
Johan en Klazina, Melinda, Gerrit
Astrid, Liam, Nick
Peter en Marleen
Cor en Kanako, Sophia
Alwin en Vera, Jikke, Sjoerd, Alieke
Angelika
Hans en Annetje
Pier en Geertje
Frans en Renske
Roderick

We wensen de familie en naasten veel 
sterkte bij dit verlies.

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor:

een woord of gebaar
een berichtje of een kaart

alle steun die wij op welke manier dan 
ook hebben gekregen tijdens Oege zijn 
ziekenhuisopname en bij thuiskomst.

Bedankt Oege, Ans en kinderen

Zaterdag 7 september 
haalt Hallelujah het
oud papier weer op
Op 7 september wordt door muziekvereniging 
Hallelujah het oud papier in het gebied ten 
zuiden van de tweede Melkvaart weer opge-
haald. Op deze zaterdag kan al het papier dat 
tijdens de lange zomerperiode is verzameld 
weer gedeponeerd worden in de containers. 
Deze staan ter hoogte van It Hof en aan de 
zijkant van het oude Tichelaargebouw op het 
Estrikwerk. U kunt ons helpen door het papier 
zo mogelijk zelf in de containers te deponeren, 
bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp. 

Woensdag 4 september
Digitaal café, Elke woensdag kunnen belang-
stellenden terecht om tips uit te wisselen en 
vragen te stellen over het gebruik van hun 

tablet, smartphone of e-reader.
Biliotheek Makkum 14.30 uur tot 15.30 uur.

Zaterdag 7 september
Witmarsum Camping Mounewetter, Bingo

Aanvang: 20.00 uur in de 

Woensdag 11 september
Week van de alfabetisering: spreekuur waar u 
alle informatie kunt krijgen over de mogelijk-

heden die de bibliotheek te bieden heeft.
bibliotheek Makkum 10.00 uur tot 12.00 uur

Donderdag 12 september
Creatief café, inspireer elkaar onder het genot 

van een kopje koffie of thee.
Bibliotheek Makkum 14.30

Zaterdag 14 september
Witmarsum Camping Mounewetter,

laatste Bingo van dit seizoen!
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Agenda
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Op zaterdagochtend 24 augustus organiseerde Zorgcentrum Avondrust een Oldtimerrit voor zijn 
bewoners. Na een kopje koffie en de routebespreking kon men de verschillende auto’s bekijken 
die voor Avondrust stonden geparkeerd. Enkele bewoners namen plaats in onder andere een 
VW Kever, Citroën Traction of een Volvo 164. Het was prachtig weer en met een mooie route via 
Cornwerd naar Witmarsum, via Exmorra en Workum weer naar Makkum. De bewoners kwamen 
met een voldaan gevoel weer terug. “Dit kin wol wer us” en “Machtig moai” werd er gezegd. De 
chauffeurs uit Makkum en omstreken hebben zich belangeloos ingezet. Hartelijk dank daar voor! 
Een activiteit waar men nog lang van kan nagenieten en één die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Een echte activiteit van Makkumers voor Makkumers.

Oldtimerrit voor bewonders Avondrust
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Door Judith van Lavieren

Dirk de Vries uit Wervershoof fietste afgelopen 
zaterdag zijn duizendste rondje IJsselmeer. In 
augustus 1999 begon hij er mee en hij hield 
sindsdien zijn ervaringen tijdens elk rondje bij 
in een logboek. De afgelopen jaren zagen Aalt-
sje Hendriks en Marian Werkhoven van Blom 
Ynien hem elke week wel een keer tijdens de 
aanloop naar die duizendste keer. Tijdens de 
trainingsrondjes liep hij ook vaak even binnen 
bij Rinia Fietsen. 

De eerste kennismaking tussen Aaltsje en 
Dirk vond plaats bij it wite stek in Makkum. Zij 
begon aan haar werkdag, hij zat er zijn boter-
hammetjes te eten. Na dat gesprekje kwam 
Dirk altijd even aan tijdens zijn fietstochten. 
In de winter fietste hij het rondje 1 keer in de 
week, in de zomer soms wel drie keer. Was het 

erg slecht weer dan kreeg hij een bakje koffie 
en als Dirk dan weer opgewarmd was stapte 
hij weer op de fiets.

Afgelopen jaar kwam de duizendste keer in 
zicht. Dirk’s Duizendste stond gepland op za-
terdag op 31 augustus. Er was door Dirk en 
zijn fietsmaten al veel gegrapt over de door-
komst in Makkum. Het zou leuk zijn als het 
dorp dan versierd was.

Aaltsje, Marian en Theo staken de koppen 
bij elkaar en besloten dat een feestelijke stop 
bij een versierd stek een passend eerbetoon 
voor Dirk en zijn gevolg zouden zijn. Het wite 
stek, waar Dirk naar eigen zeggen tijdens de 
999 eerdere rondjes heel wat “afgeteut” had, 
werd versierd met vlaggen en tijdens de door-
komst om 3 uur stonden Aaltsje, Marian en 
Theo klaar met een krans. Aaltsje had de term 
passend bloemwerk weer een originele draai 

weten te geven met een krans die bestond uit 
een fietsband versierd met bloemen.
Dirk fietste zaterdag met een groep van ruim 
tachtig vrienden en werd begeleid door een 
aantal volgauto’s met familie en vrienden. Ter 
hoogte van het wite stek maakte hij zich los uit 
de groep en verklaarde een topdag te hebben. 
“Fantastisch weer, het is prachtig!” Het ge-
zelschap waardeerde het onthaal in Makkum 
enorm. Er werd gezellig gepraat en de krans 
kon op veel bewondering rekenen. BlomYnien 
werd door Dirk enthousiast aangeprezen: Als 
je ooit een bloemetje nodig hebt…

Een fluitsignaal maakt om kwart over drie een 
einde aan het gezellige samenzijn: tijd om 
weer op te stappen! Op naar Kornwerderzand 
waar drie bussen van Rijkswaterstaat klaar 
staan om het gezelschap over de Afsluitdijk te 
brengen. En dan  uiteraard fietsend naar de 
finish in Wervershoof.

Dirk’s duizendste rondje IJsselmeer
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AANBIEDING 30 RIJLESSEN
incl 1 Tussentijdse Toets + 1 Praktijkexamen voor €1660
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Zondag 25 augustus jl. organiseerde de KV 
Makkum deze Off. K.N.K.B. Partij Heren 1e 
Klas V.F. Tijdens deze ‘Indian Summer’ van 
2019, moesten de kaatsers afzien onder de 
felle zon. Er stonden 17 parturen op de lijst. 
Partuur 8 was niet aanwezig vanwege vele 
blessures. Onder leiding van scheidsrech-
ters Dirk Wierstra en Hendrik Tolsma werd 
om 11.00 uur gestart met de eerste omloop. 
Deze 1e omloop gaf een wisselend beeld, er 
waren enkele partijen met veel strijd, getuige 
de uitslagen van 5/5 en 5/4. Evenzovele par-
tijen lieten een andere uitslag zien, zoals 5/0 
en 5/1. De laatste partij in de 3e omloop werd 
met 5/2 – 6/6 gewonnen door het partuur van 
Hyltje Bosma (Makkum), Pieter Jan Leijenaar 
(Exmorra) en Jouke Vlasbloem (Makkum). 
Hiermee was de finale een zekerheidje (staand 
nummer in de halve finale).
De halve finale ging tussen het partuur van 
Corné Tuinenga (Berltsum), Wiebe Wessel 
Bos (Dokkum) en Riemer Hoekstra (EE) en het 
partuur van Jelle Attema (Skuzum), Lennart 
Adema (Makkum) en Patrick Scheepstra (Fra-
neker). Deze partij verliep vlot en werd met 1/5 
– 4/6 gewonnen door Jelle Attema c.s.

In de finale werd het 1e bordje behaald door 
Jelle, Lennart en Patrick. Na een serie van 
bordjes om en om, bereikten Jelle, Lennart en 
Patrick het eerst vijf borden. Hyltje, Pieter Jan 
en Jouke klampten aan: 5/5. Uiteindelijk won-
nen ze ook de partij met 5/5 – 6/4.
De prijswinnaars:

1e prijs: Hyltje Bosma (Makkum), Pieter Jan 
Leijenaar (Exmorra) en Jouke Vlasbloem (Mak-
kum); 2e prijs: Jelle Attema (Skuzum), Lennart 
Adema (Makkum) en Patrick Scheepstra (Fra-
neker); 3e prijs: Corné Tuinenga (Berltsum), 
Wiebe Wessel Bos (Dokkum) en Riemer Hoek-
stra (EE)
Met dank aan onze sponsor: Koninklijke Ti-
chelaar (prachtige aardewerk borden) en kran-
sensponsor: Nynke kapsalon beauty In de 
kransen waren typiche Makkumer Aardewerk 
kleuren verwerkt.

47e Koninklijke Tichelaar Partij Programma V.V. Makkum
Zaterdag 7 september 
15:00 Makkum 1-Tzummarum 1
12:30 Franeker SC 2-Makkum 2
15:00 Workum 4-Makkum 3
12:30 Makkum JO19-1-Balk JO19-1
11:15 Harlingen JO15-1-Makkum JO15-1
10:45 Makkum JO13-1-ST NOK JO13-1G
10:00 Franeker SC JO11-1-Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO10-1-Woudsend JO10-1
08:45 Workum JO9-3G-Makkum JO9-1
09:00 Makkum JO8-1-Oosterlittens JO8-1
Kantinediensten
08.15-12.00 Teacke Elgersma
  Magriet vd Weerd
12.00-15.00 Annemiek Blanksma
  Yvonne Grobbink
15.00-19.00 Evelien Schakel
  Caro Brouwer
  Christina vd Weerd

Zaterdag 14 september 
14:30 Minnertsga 1-Makkum 1
12:30 Makkum 2-Minnertsga 2
15:00 Makkum 3-Mulier 2
12:30 Makkum JO19-1-SC Bolsward JO19-1
09:00 Makkum JO15-1-Zeerobben JO15-2
09:00 Oeverzw. JO13-1G-Makkum JO13-1
08:45 Zeerobben JO11-1-Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO10-1-Oeverzw. JO10-1
10:15 Makkum JO9-1-SDS JO9-1
09.00 Makkumjo8-1-Harlingenjo8-1
Kantinediensten
08.15-12.00 Michel Nauta
  Sjoerd Gielstra
12.00-15.00 Elma Groen
15.00-19.00 Johannes Lutgendorff
  Leo Nauta
  Sjef vd Draai

Afgelopen week was er een bijzonder feest bij 
Bloemsma Aluminiumbouw te Makkum. Gert 
Meilink vierde zijn 25-jarig dienstverband bij 
Bloemsma en werd verrast door directie en 
collega’s met een feestelijke receptie. Ter ere 
van zijn trouwe dienst heeft Gert nu zijn eigen 
parkeerplek bij de Makkumer cascobouwer.  

25 jaar in dienst



pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 4 september 2019

Muziek in huis met Artem Trio in Avondrust Patyna
Op zaterdag 14 september 2019 geeft het en-
semble Artem Trio een concert in zorgcentrum 
Avondrust. Het concert begint om 19:00 uur in 
Restaurant Waerdsicht. 

Het ensemble Artem Trio, bestaande uit Na-
talia Szmydt - viool, Violeta Gonzalez Tomas - 
cello, Maria Lopez Belarte - piano, brengt een 
gevarieerd programma met werken van o.a. 
Mozart, Brahms, Sjostakovitsj en Piazzolla. 
Het programma duurt één uur, zonder pauze. 
Het optreden is op verzoek van Avondrust Pa-
tyna georganiseerd door de Stichting Muziek 
in Huis. 

De brede interesse van het Artem Trio ver-
taalt zich in een repertoire van de klassieke 
periode tot de meest eigentijdse werken. De 
grote meesterwerken voor pianotrio zijn deel 
van hun repertoire, maar ook heeft het trio een 
bijzondere belangstelling voor onbekende en 
zelden gespeelde muziek. Een van de huidige 
projecten van het trio is het opnemen van het 
pianotrio van Henriette Bosmans. Dit werk van 
de in 1895 geboren Nederlandse componiste 
wordt zelden gespeeld en is nooit eerder op-
genomen.

Op 5 april jl. hebben we een benefietdiner ge-
organiseerd voor Support Casper. Dit is een 
stichting die onderzoek doet naar alvlees-
klierkanker. Hun doel is om nieuwe behandel-
methoden te vinden die het leven van de al-
vleesklierkanker patiënten kunnen verbeteren 
en verlengen. Aangezien wij in onze directe 
omgeving mensen hebben verloren aan deze 
rotziekte, wilden we graag actie ondernemen. 
Er was een walking diner van 7-gangen, live 
muziek van GAIVS, draaiend rad, veiling en 

veel meer. De gehele opbrengst van de avond 
was bestemd voor Support Casper. Zelfs alle 
medewerkers die deze avond gewerkt heb-
ben, hebben zich kosteloos ingezet. Daar-
naast zijn er tal van plaatselijke ondernemers 
geweest die het doel een warm hart toedragen 
en prijzen voor het draaiend rad hebben ge-
sponsord. 

Al met al is het een erg gezellige en geslaag-
de avond geweest en hebben we in totaal

€ 4.000,- euro opgehaald voor de stichting. 
En er kan nog steeds gedoneerd worden via 
www.supportcasper.nl. 

We willen iedereen ontzettend bedanken voor 
hun inzet, donaties, medewerking en enthou-
siasme. Dankzij jullie is het een succes ge-
worden en hebben we een fantastisch bedrag 
kunnen doneren aan Support Casper. En be-
dankt aan Support Casper uiteraard voor het 
goede werk dat zij doen!!

Opbrengst benefietdiner Support Casper
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September is dé maand om weer te begin-
nen met sporten. Bij Stellingwerf Gym kan jij 
nu een maand lang gratis deelnemen aan de 
groepslessen. 
De zomervakantie zit er nu echt op. De gezel-
ligheid heeft wellicht her en der zijn tol geëist. 
Het is nú de tijd om daar wat aan te doen.
1. Goed uitgerust
De (zomer)vakantie heeft ervoor gezorgd dat 
je lichaam voldoende uitgerust is. Het wordt 
tijd om deze energie te gaan gebruiken en pro-
beer deze vast te houden. Gezond eten, regel-
matig bewegen en rusten zorgt ervoor dat je 
dit vast kan houden.
Start niet te intensief. Ga het sporten rustig 
opbouwen na een periode van rust. De kans 
is aanwezig dat je na een langere periode van 
rust weer opnieuw moet beginnen. Gun jezelf 
deze tijd.
2. Goede voornemens
September is een betere maand om te starten 
met goede voornemens dan januari. Je hebt 
nu voldoende energie. In januari is het donker-
der en kouder, waardoor je eerder vermoeid 
bent dan normaal.
3. Koeler
In september korten de dagen, is het ’s och-
tends kouder en overdag minder warm. Kort-
om minder terrasjes weer. Uiteraard jammer, 
maar dit zorgt wel voor meer motivatie om te 
gaan sporten. Te warm weer zorgt vaak voor 
minder energie en motivatie.
4. Drukte en structuur
Nu de zomervakantie voorbij is begint het 
‘echte leven’ weer. Je bent weer druk en de 
vaste patronen en routines komen weer te-
voorschijn. Wanneer je nu het sporten en ge-

Startember bij Stellingwerf Gym

zond en tijdig eten goed inplant neem je dit 
moeiteloos mee en kost het jou nauwelijks 
extra motivatie.
5. Lekker in je vel tijdens de feestdagen
Als je nu begint met sporten heb je nog drie 
maanden de tijd om lekker in je vel te zitten 
tijdens de feestdagen. Probeer het sporten op 
te pakken met een vriend(in), maak het gezel-
lig en vind het leuk. De drie maanden zijn dan 
zo voorbij.
6. Startember
Bij Stellingwerf Gym hebben we besloten om 

de start van het nieuwe sportseizoen nog 
laagdrempeliger te maken. Kom een maand 
lang gratis proefdraaien. Zoek de sport die bij 
jou past en ga ervoor. Op dit moment hebben 
wij crossfight, TRX, bokszaktraining en kick-
boksen in ons aanbod. Naast groepslessen 
bieden wij ook de mogelijkheid voor small-
group en personal training.
Hoogst waarschijnlijk starten wij in oktober 
met Krav Maga (zelfverdediging). Kijk op onze 
website www.stellingwerfgym.nl voor de voor-
waarden en voor meer informatie.

Tijdens deze Comedytunes comedynight tre-
den drie van de beste comedians van Neder-
land aan, samen met een MC die de avond 
aan elkaar praat. De comedians vertellen in 
hoog tempo de meest absurde en hilarische 
verhalen. De volgende comedians staan za-
terdag 14 september in het Kasteeltje aan de 
Bleekstraat.  

Hassan el Rahaui is een van de snelst rij-
zende sterren binnen de Nederlandse co-
medy-scene en wie hem heeft gezien, snapt 
meteen waarom. Want Hassan heeft een berg 
aan goede grappen over zijn Marokkaanse fa-
milie en een sympathieke stijl die meteen de 
harten van het publiek wint. Dat is ook waar-
om deze vriendelijke Utrechter met gemak de 
publieksprijs op het Griffioen/Zuidpleinfestival 
won en als Geert Wilders mocht schitteren in 
de beroemde nep-reclame voor Unox die het 
internet veroverde. Vorig jaar was Hassan fina-
list op het Cameretten festival. 
Ronald Smink is het vleesgeworden stripfi-
guur. Ronald denkt  volledig out of the box dat 
in combinatie met een benig lijf  en elastieken 

gezicht zorgt dat hij een comedian is die je niet 
snel zal vergeten. Wanneer je meegaat in de 
absurditeit van deze Fries is het een achtbaan 
waar geen einde aan lijkt te komen. Ronald 
heeft het Groninger Studenten Cabaret Festi-
val gewonnen op Lowlands gespeeld en met 
avondvullende cabaretprogramma`s getoerd 
door heel Nederland. 

Headliner Vincent Geers speelt al meer dan 
20 jaar als stand up comedian in binnen en 
buitenland.  Hij is een van de vaste spelers van 
het Comedy cafe Amsterdam en won in 2007 
de jury en de publieksprijs van het Cameretten 
festival in Rotterdam. Naast dat hij zelf speelt 
is hij ook regisseur en schrijver voor TV en the-
ater. Zo schreef hij het afgelopen jaar teksten 
voor o.a. Dino ( RTL5), Het correspondent Din-
ner met Mark Rutte, Celebrity stand up ( Co-
medy central), Televizierringgala  (Npo1) en the 
roast of Giel Beelen ( Comedy central)

Wouter Monden is een comedian die veel 
optreedt in Nederland, Belgie en Engeland. 
Als sympathiek uitziende jongen pakt hij het 

Cultureel Podium Makkum presenteert: Comedytunes comedynight 

“Want er valt nooit genoeg te lachen!”

publiek moeiteloos in maar hij kan hard en 
cynisch uit de hoek komen als het gaat om 
dingen die hij écht belangrijk vindt. Door zijn 
energieke presentatie is hij een veel gevraagd 
MC.

Zaterdag 14 september aanvang 20:00 in de 
doopsgezinde kerk, Bleekstraat 11
Voorverkoop bij SpeElsgoed aan de Markt te 
Makkum vanaf 30 augustus leden 10 / niet le-
den 15 euro
www.cultureelpodiummakkum.nl 
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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 versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke adverten-
ties, familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mede-
delingen, 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

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

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 

ALGEMEEN
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Door Sjirk Wijbenga

Voor de zomervakantie heeft de muziekvereni-
ging hallelujah afscheid genomen van Jantje 
Postma. Vroegtijdig had ze al aangegeven dat 
ze ermee wilde stoppen. “Ik bin no 77” , laat 
Jantje weten,  “en ik rûn der hieltiten mear tsji-
noan dat it spyljen minder waard. It ynstrumint 
waard my ek te swier en ik koe de rideltsjes 
(snelle loopkes) der ek net mear útkrije”. 
Jantje startte haar muzikale loopbaan op 11 
jarige leeftijd bij de fanfare Frisia Witmarsum. 
Ze kreeg met 15 andere leerlingen een half uur 
les voor de repetitie  van dirigent Klaas Doe-
kes Anema. Daarbij moest ze het instrument 
(altsaxofoon) delen met haar broer Jaap. Die 
kreeg thuis weinig gelegenheid te oefenen. 
”Omdat ik altiten op dat ding siet te tetterjen 
sei heit op it lêst dat Jaap mar by de drum-
band moast”. 
Na een jaar kreeg ze een sopraansax en volg-
de muzieklessen bij Geerte, de dochter van  
dirigent Anema. Hiervoor moest ze iedere za-
terdagmiddag met de bus naar Harlingen. “Ik 
hie der in ferskuorende hekel oan en dat seach 

ús heit op it lêst ek wol. Nei in jier hoegde ik 
net mear nei Harns ta en mocht ik by it korps”. 
In 1966 fuseerde Frisia met de muziekvereni-
ging Oranje, eveneens uit Witmarsum. Nog 
een paar maanden speelde Jantje bij de nieuw 
geboren vereniging “Nij Libben” en trouw-
de daarna met Wieger. Als huwelijks cadeau 
kreeg ze van de vereniging haar sopraansax 
mee want het korps kreeg nieuwe instrumen-
ten.

In 1967 kwamen Wieger en Jantje in Makkum 
te wonen en werd Jantje lid van Hallelujah met 
een eigen sopraansaxofoon.
Ze kwam in een mannenwereld terecht die al-
lerminst zaten te wachten op een pasgetrouw-
de vrouw als lid. “Aanst yn ferwachting en dan 
ha we der neat mear oan”, was het onge-
zouten oordeel. Hallelujah, toen nog fanfare, 
had al drie sopraansaxen in haar gelederen; 
Willem (Patat) de Zee, Cees Dijkstra en nog 
iemand waarvan ze de naam niet meer weet. 
“Ik moast doe de bugelpartij mar meispylje”. 
Ze bleef twee jaar bij de vereniging.  Na de 
gezinsuitbreiding werd ze in 1979 weer lid en 

kreeg ze een tenorsaxofoon. Maaike Oosten-
veld (speelde ventieltrombone) was eveneens 
lid geworden en kreeg een hoorn. “We moas-
ten sels mar útsykje hoe’t we der op spylje 
moasten. Doe binne we tegearre  op muzykles 
gongen yn Boalsert”.

Door de jaren heen bekleedde Jantje diverse 
functies bij Hallelujah; penningmeester, voor-
zitter, beheer instrumenten en boekhouder.
Dat ze zolang saxofoon heeft gespeeld ervaart 
ze als bijzonder. Zo ook de 40 jaar dat ze naast 
haar muziekmaatje Ette-Anne mocht spelen.
Hallelujah is springlevend. De volgende gene-
ratie saxspelers staan al in de startblokken. En 
dat is voor Jantje een fijn gevoel.
Het reünie orkest tijdens het laatste  Nieuw-
jaarsconcert en het weekendje Limburg/België  
is voor haar een mooie afsluiting geweest.- 
Na afloop van het laatste openluchtconcert 
werd in de achtertuin op het Vallaat Jantje nog 
even door de leden van Hallelujah in het zon-
netje gezet.  Ze kreeg van de Bond een gou-
den ketting met insigne en werd tot erelid van 
Hallelujah benoemd.

Hallelujah neemt afscheid van tenorsaxefoniste Jantje Postma
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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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Aangeboden alle benodigdheden om thuis

te bridgen voor slechts 18 euro.
Makkum, tel. 0515 231495

Aangeboden flinke partij houten pallets.
Gratis af te halen bij

Caravan Centrum Makkum.

Long-term House Rental In historical centre 
Makkum. Info: skippershús@gmail.com

Te Koop :Trapskelter, stoel 7 standen 
Stuur hoog/laag,voor/achter verstelbaar 

 € 75,00, tel: 0515 232423

Kerkdiensten
PKN

8 sept 9.30 K.C. Het Anker
Dhr. C. van Rijn, Sneek

15 sept 9.30 K.C. Het Anker
Ds. L.W. Nijendijk, Harlingen/Midlum

RK Kerk Makkum
Zondag 08-09 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 

Pastor J. van Beek.
Zondag 15-09  09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 

Pastoor A. Bultsma.

Witmarsum
Zondag 08-09 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

Maandag 09-09 14.30 uur, Aylva State,
Pastoor A. Bultsma.

Zondag 15-09 09.30 uur,
Pastor N. ten Wolde.

Kerkdiensten Minniste Mienskip Makkum 
e.o.

Vrijdag 6 september 19.00 uur - Gespreek
br. Lieuwe Durksz

Onder het motto “MET MEER LEDEN STAAN 
WE NOG STERKER” stond het voltallige PBM 
bestuur tijdens de Visserijdagen met een 
stand op de Markt. Tevens werd er informatie 
gegeven over o.a. het verloop tijdens ‘de 1e 
sessie van de Tafel van Makkum’ en de daar-
bij ontvangen keiharde klap in de gezichten 
van de vele Makkumse vrijwilligers die hier 
maanden lang in hun kostbare vrije tijd druk 
zijn geweest om heel belangrijke Makkumse 
onderwerpen en vraagstukken in de nieuwe 
Dorpsvisie 2019 te benoemen. Op de “tafel’ 
avond zou namelijk conform de gemaakte af-
spraak met de nieuwe gebiedsregisseur direct 
met de punten uit de nieuwe Dorpsvisie ge-
start worden. Dat bleef vreemd genoeg uit en 
werd het aanwezige publiek met een “slimme 
smartphone tool” aangezet om deze wedstrijd 
helemaal overnieuw te gaan spelen. Vaak pre-
cies dezelfde punten uit de Dorpsvisie werden 
aan de tafels weer benoemd door het publiek. 
Logischerwijs hebben daarom zowel de VVB 
en het PBM schriftelijk bezwaar gemaakt te-
gen deze compleet overbodige en onnodige 

gang van zaken. Het PBM heeft het gemeente 
secretariaat onlangs gevraagd om in septem-
ber de nieuwe Dorpsvisie en de bijbehorende 
stukken officieel aan te kunnen bieden aan 
burgemeester en wethouders. Mocht u het 
e.e.a. willen doorlezen wat er al allemaal op 
papier staat, de Dorpsvisie 2019 en de Mak-
kumse TOP 35 zijn te downloaden via onze 
website www.pbmakkum.nl. 
In toekomstige gesprekken met de gemeen-
te is en blijft het uitermate belangrijk dat het 
PBM echt héél Makkum mag en kan verte-
genwoordigen, daarom was er een extra le-
denwervingsactie nodig. Met ruim 50 nieuwe 
leden gaan we de goede kant op, maar er is 
nog veel te doen. De realiteit is dat er van de 
+- 1000 Makkumse huishoudens nog steeds 
meer dan de helft nog géén lid is. Om vervolg 
te geven aan de ingezette ledenwervingactie, 
liggen er in alle winkels, in de bibliotheek en 
in het Sunhus inschrijfformulieren. Een mailtje 
sturen kan uiteraard ook; info@pbmakkum of 
kijkt u even op onze website: www.pbmak-
kum.nl – ‘lid worden’.

Tafel van Makkum - Visserijdagen
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Vrijdag 30 augustus, Pingjum. In het zonnetje 
kwamen om 10.00 uur ca. 50 kinderen bij de 
feesttent om vervolgens met Jan Nota luid-
keels een aantal vrolijke deuntjes mee te zin-
gen en te dansen. Het was weer tijd voor de 
jaarlijkse spelletjesochtend van de Spelletjes 
Kommissie Pingjum (SKP) en daar zat muziek 
in, zoals het thema al aan gaf. Van limbodan-
sen tot aan toonladders, er kwamen allerlei 
muzikale aspecten aan bod. 
Uiteindelijk bewezen Delilah, Sjoerd, Jurgen, 

Jason en Lauren o.l.v. Marije dat ze gevoel 
voor muziek hebben, zij gingen er met de eer-
ste prijs vandoor. Ze waren daarmee net iets 
muzikaler dan Marco, Ryano, Marianne, Sofie 
en Fabian o.l.v. Sjoukje die met 1 puntje ver-
schil als tweede groep naar de cadeautafel 
mochten.
De peuters vermaakten zich met het spring-
kussen, een ballenbaktent, het maken van 
een rainmaker, stoepkrijt en reuzenmikado. 
Natuurlijk kwamen ze af en toe ook de ba-

sisschoolkinderen aanmoedigen. Nadat alle 
spellen waren gespeeld, sloten alle kinderen 
gezamenlijk de ochtend af door met z'n allen 
patat te eten die werd aangeboden door Van 
Kammen. Iedereen kreeg ook nog bonnetjes 
voor een ijsje en een drankje naar keuze. Er 
waren weer een heleboel vrijwilligers op de 
been die de SKP hielpen om er een feestje 
van te maken. Bedankt allemaal voor de ge-
weldige inzet!

Kinderen zingen luidkeels mee met Jan Nota

Zaterdag 31 augustus werd het traditionele 
Merkekaatsen weer gehouden. Onder tropi-
sche weersomstandigheden werd er in 6 ca-
tegorieën gekaatst: jeugd, dames A, dames B, 
heren A, heren B en heren 50+. Na de prijsuit-
reiking kon er gedanst worden onder muzikale 
begeleiding van Hitsingers.
Op zondag 1 september waren de Heren 
Hoofdklassers aan de beurt om de Penjumer 
Merke compleet te maken: Het partuur Bau-
ke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 
won de KNKB Heren Hoofdklasse Vrije For-
matie-partij. In de finale wonnen zij met 5-4 
en 6-0 van het partuur Menno van Zwieten, 
Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Hendrik 

Kootstra werd tot Koning van deze kaatsdag 
gekozen en kreeg de 'Zilveren Tulp' overhan-
digd door ceremoniemeester Paulus Groenen-
dijk. De derde prijs werd gewonnen door het 
partuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triem-
stra en Tjisse Steenstra. 
Vlak voor aanvang van de finale heeft be-
stuurslid de kaatsvereniging Albert Reinsma 
zijn vriendin Jenkelien Brander ten huwelijk 
gevraagd. De feestelijke afsluiting van de mer-
ke werd zoals elk jaar verzorgd door de band 
‘Butterfly’. 
Uitslagen Kaatsen zaterdag 31 augustus: 
Jeugd: 1e prijs: Sara Piller en Jort vd Werf
Dames A: 1e prijs: Matty Noordmans(k) en 

Marije Okkema
Dames B: 1e prijs: Lieke Odinga (k) en Elske 
Klik; 2e prijs: Dorina Lubberts en Blanche Ro-
sendal
Heren A: 1e prijs: Michel Nesse (k), Bouke Wil-
lem Tuinman en Sjoerd Atze de Jong; 2e prijs: 
Albert Reinsma, Igor Kuiper en Anne Wind
Heren B: 1e prijs: Johannes de Best (k), Melvin 
Tolsma en Michiel de Jong; 2e prijs: Andrys 
Osinga, Auke Bruinsma en Bauke Folkertsma
Heren 50+: 1e prijs: Henk Mulder, Jelle de 
Hoop en Tjerk Goslinga; 2e prijs: Pieter Alber-
da, Johan Visser en Johan van Ys; 3e prijs: 
Jappie Tigchelaar, Jan Faber en Tjalling Hui-
zenga.

Traditionele Merkekaatsen tijdens Penjumer Merke



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

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl 06 2709 1499

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.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Spoardyk 56
8711 CK Workum

0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl


