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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

5Cultureel Podium Makkum presen-
teert: Matroesjka met Brainwash
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SNEEK

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Grote Zijlroede 28

Vraagprijs
€ 225.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs

zaterdag 5 oktober OPEN HUIS

van 11.00-15.00 uur

Door Judith van Lavieren

Sinds dit voorjaar honkballen er zes kin-
deren uit Makkum bij de Seagulls in Har-
lingen. Tommy, Cody, Wout, Brent, Wille-
mijn en Aaron trainen elke week met veel 
plezier op donderdagavond van 18.00 
tot 19.00 uur op het veld achter de Wad-
denhal. In oktober verschuift de training 
naar de woensdagavond, dan wordt er 
in Sporthal IKC Het Noorderlicht getraind 
van 18.00 tot19.00 uur. Een team bestaat 
uit 7 personen,  het Bee –team waarin de 
kinderen zitten wordt gecompleteerd door 
Joyce uit Harlingen.  Ze worden getraind 
door Roderick. Roderick wordt onder-
steund door Herman en door twee Mak-
kumer “honkbalmoeders”, dit zijn Marlies 
en Nynke.   Deze honkbalmoeders helpen 
bij de trainingen en willen graag deze sport 
van hun kids onder de aandacht van de 
Makkumers brengen.
“De trainingen zijn erg gevarieerd. Er wordt 
altijd gestart met een warming-up en af-
gesloten met een partijtje. Daartussen is 
er de ene keer aandacht voor tactiek en 
spelinzicht, de andere keer gaat het meer 
om de balvaardigheid: boven- en onder-
hands gooien, letten op je houding. Maar 
altijd gaat het op een speelse manier. De 
trainingen zijn elke week en zo ongeveer 
een keer in de twee maanden is er een 
toernooi in het weekend”,vertellen Nynke 
en Marlies.

Tweemaal hebben de kinderen nu mee mogen 
doen aan een toernooi. Ze kregen complimen-
tjes van de meer ervaren teams dat ze al zo 
goed speelden. Volgens de moeders is er veel 
aandacht voor een goede sfeer. “Het meedoen 
is belangrijker dan winnen, alle spelers krijgen 
na afloop een vaantje of medaille. Er wordt 
altijd officieel gegroet en bedankt tijdens een 
wedstrijd. Men doet met alle deelnemende 
teams een gezamenlijke warming-up en er 
wordt een foto gemaakt met alle deelnemers. 
Kortom een leuke relaxte sfeer”, concludeert 
Marlies.
Knuppels, handschoenen en helmen worden 
beschikbaar gesteld door de vereniging. Aan 
de kleding worden geen speciale eisen ge-
steld. De kinderen spelen toernooien in een 
T-shirt met opdruk. Uiteraard met de pet van 
de vereniging op hun hoofd. De Makkumer 
kinderen spelen bij de pupillen (t /m 12 jaar) 
Jeugd tussen 12 en 15 speelt bij de aspiranten 
en jeugd tussen 15 en 21 is ingedeeld bij de 
junioren. Wil je informatie over het honkballen 
dan kun je bellen met honkbalmoeder Nynke 
Bouwhuis, tel 06-14302110.

Makkumer honkballers bij de Seagulls

Inzameling Oud Papier
door CMV Hallelujah 
Op zaterdag 5 oktober 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. Zet het oud papier alstublieft tijdig 
buiten. De routes zijn veranderd waardoor 
de tijd waarop we door uw straat komen 
anders kan zijn dan voorheen. Wilt u zo 
vriendelijk zijn het papier stevig verpakt, 
en zonder plastic, piepschuim of melk/
frisdrankpakken aan te bieden? 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. 

Woude
Markeren

Woude
Markeren
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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.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl

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

OVERLIJDEN

Familieberichten

Met verdriet hebben we afscheid
genomen van onze zwager en oom

Pieter Postma
ús Piet

lieve man van onze zuster
Geertje Postma-Wouda.

Makkum:  Klaske en Hendrik
Stavoren:  Peke en Annie
 beide in dierbare herinnering

Warns:  Annie en Willem
 neven en nichten

Wij wensen Geertje en kinderen veel 
sterkte toe voor de toekomst om dit 
gemis een plekje te geven.

September 2019

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
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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

Zondag 22 september heeft Tennisvereniging 
Makkum het jaarlijkse Súdwesthoek gasten-
toernooi georganiseerd. Dit toernooi heeft als 
doel de contacten met andere tennisvereni-
gingen te verbeteren. 
32 enthousiaste deelnemers, waarvan de helft 
van andere verenigingen, speelden met wis-
selende partners vier partijen in dubbel  heren 
en dames en in gemengd dubbel. De banen 
waren dankzij Jentje Alkema weer heel goed 
bespeelbaar en het weer was fantastisch met 
veel zon en weinig wind. 
Om 16:30 uur stond iedereen fris gedoucht 

klaar voor de prijsuitreiking en een verloting. 
De prijzen en de verloting zijn gesponsord 
door Restaurant It Posthus, Kapsalon Kreatief, 
Blom Yn Ien en Artograph uit Exmorra. 
De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet 
van WOK Bolsward.
De prijswinnaars waren:
Heren
1e prijs: Gorrit Lootsma
2e prijs: Pieter Portma 
Dames
1e prijs: Fia Zweers
2e prijs: Marian Oude Lohuis

Súdwesthoektoernooi Tennisvereniging Makkum

In Makkum werd zondag 15 sept. jl. de laatste 
Ledenpartij van dit seizoen gehouden.
Bij de jeugd waren er vier verschillende ca-
tegorieën gemaakt. In elke categorie werd 
er door vier parturen in een poule gekaatst. 
Alle kaatsers begonnen enthousiast aan deze 
laatste Ledenpartij. Voor sommigen ging het 
goed, soms was er ook tegenslag, maar ja, dat 
hoort nu eenmaal bij sport en spel.

Hieronder alle uitslagen:
Meisjes Welpen en Tussengroep,
1e pr.: Inge Roorda & Liv (met de roze kaats-
kousen) Koops (alle partijen gewonnen)
2e pr.: Ilse Amels & Jetske Elgersma (15 pnt.)
Jongens Welpen en Tussengroep,
1e pr.: Klaas Dijkstra & Noud Oostenveld (alle 
partijen gewonnen)
2e pr.: Alex de Boer & Gjalt Roorda (17 pnt.)
Pupillen,
1e pr.: Sofie Koops & Rick v.d. Weerdt (alle 
partijen gewonnen)
2e pr.: Lieke Tuinier & Denise de Witte (14 pnt.)

Schooljeugd,
1e pr.: Clive v.d. Weerdt & Nienke Tjeerdema 
(alle partijen gewonnen)
2e pr.: Riki Koops & Leon Smink (14 pnt.)
Bij de Dames stonden zes parturen op de lijst.

Er moest nogal wat worden bijgeloot, zodat 
sommige dames het heen en weer kregen.
1e pr.: Boukje Bosma, Loes Attema en Rixt 
v.d. Bles. (Uitslag finale: 5/2 – 6/4)
2e pr.: Indy Tuinier, Willemijn Jansen en Marion 
de Witte
1e pr. Verl.r.: Alberdine (heen en weer)Groen, 
Mirte Jansen en Christina (heen en weer) v.d. 
Weerdt

Bij de Heren waren er acht parturen en moest 
ook worden bijgeloot. 
1e pr.: Emiel Wijma, Evert Bruinsma en Alwin 
v.d. Weerdt. (Finale gewonnen met 5/0 – 6/4)
2e pr.: Jan Ruurd Amels, Xander Nauta en 
Sjoerd Gielstra 
1e pr. Verl.r.: Tjitte Folkertsma, Ingmar Wijma 
en Lars Wijma

De prijzen werden aangeboden door: Ca-
fé-Bar De Belboei en de kransen werden aan-
geboden door Sanco Processing.
Na de prijsuitreiking (onder leiding van voor-
zitter Warren v.d. Veen) bleef het nog lang ge-
zellig in de kantine en onder de luifel. Er was 
achtergrondmuziek en vanuit de keuken wer-
den lekkere hapjes geserveerd.
Met dank ook aan Hennie fan Richt voor het 
verzorgen van enkele heerlijke salades !!

Café-Bar De Belboei Partij en gezellige 
afsluiting kaatsseizoen KVM 2019



pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 2 oktober 2019

De “Club van 100” is een belangrijk orgaan 
binnen de v.v. Makkum. Met behulp van hun 
financiële steun worden belangrijke doe-
len gerealiseerd,  waar de vereniging en met 
name de jeugd van profiteert. De naam “Club 
van 100” is ontstaan, doordat er in het verle-
den 100 gulden betaald werd door de leden 
van de “Club van 100”. U kunt lid worden van 

de “Club van 100” voor een bedrag van € 45 
per jaar. Uw naam komt te staan op het grote 
”Club van 100” bord in de voetbalkantine. Op 
dit moment hebben we circa 85 leden en we 
willen graag de 100 volmaken.
Lid worden ? Neem deze aftrap op www.vv-
makkum.nl en click op Club van 100.
Of schiet één van de bestuursleden aan t.w. 

De “Club van 100” wil 100 leden scoren

Orgelconcert in
Van Doniakerk
Op zaterdag 12 oktober wordt er om 20.00 
uur een orgelconcert gegeven in de Van Do-
niakerk te Makkum. Organist is Gerben Tilstra, 
muzikale medewerking wordt verleend door 
Nynke Jaarsma (hobo en althobo) en Sarah 
Tilstra (dwarsfluit). Op het programma staat 
o.a. muziek van Bach, Telemann, Sweelinck, 
Noyon en Dubois. In de Van Doniakerk staat 
een orgel van C.F.A. Naber uit 1848. Het telt 
ruim 1.100 pijpen en verkeert nog in geheel 
originele staat. Het is tevens het enige orgel 
van Naber in Friesland: een uniek instrument 
in een prachtige kerk. Gerben volgde zijn eer-
ste orgellessen bij Jan Sterenberg en heeft 
daarna een jaar aan het Prins Claus Conser-
vatorium in Groningen gestudeerd. Nynke is 
afgestudeerd aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Sarah volgde een jaar fluitles aan 
het Rotterdams Conservatorium.
De toegang tot het concert is gratis. Na afloop 
is er een collecte waarvan de opbrengst be-
stemd is voor het orgelfonds.

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
Smartwatch van het bekende merk “Michael 
Kors”. Compleet met draadloze oplader. Er 

zit alles op. Ook om je conditie of sport bij te 
houden. €150,00. Tel. 0640355413

Kerkdiensten
PKN

6 oktober 9.30 uur K.C. Het Anker
ontmoetingsdienst

Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
13 oktober 9.30 uur K.C. Het Anker

jeugddienst
RK Kerk Makkum

Zondag 06-10 vervalt ivm jubileum viering 
Pastor N. ten Wolde op zondag te Bolsward.
Zondag 13-10 09.30 uur,Doopsgezinde kerk, 

Pastoor A. Bultsma.
RK Kerk Witmarsum

Zondag 06-10 vervalt ivm jubileum viering 
Pastor N. ten Wolde op zondag te Bolsward.

Zondag 13-10 09.30 uur,
Tent viering, Ds Flora.
Minniste Mienskip

Vrijdag 4 oktober 19.00 uur - Gespreek

Zoekt u een ruimte voor een vergadering of bijeenkomst?

Kerkelijk Centrum Het Anker Makkum 
http://www.pkn-makkum.nl/index.php/bestuur-a-org/zaalhuur

tel. 0515-232264 (tussen 17.30 en 19.30 uur) of pkn.hetanker@makkum.nl

Opbrengst KWF-kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van KWF- kankerbestrij-
ding heeft in Makkum, Skuzum en Piaam het 
geweldig mooie bedrag van 2079,38 euro op-
gebracht! Alle gevers en collectanten hartelijk 
dank voor uw bijdrage. “Samen komen we 
steeds dichterbij”.

door Sjoukje Steinhovden

Voor veel Makkumers zal het even wennen 
zijn: de vrolijke inbrengwinkel Strikjes en 
Bretels is uit het straatbeeld verdwenen. Om 
huurtechnische redenen hebben Mariska Ka-
merbeek en Leontine Wijntjes het pand aan de 
Bleekstraat moeten verlaten. Ze doen dat wel 
met enige pijn in het hart, want de winkel liep 
erg goed, zowel aan de kant van inbreng als 
aan de kant van verkoop.

Ze gaan dan ook niet helemaal stoppen, in-
tegendeel. Het is tijd voor een nieuwe fase 
en beide dames storten zich er met hun be-
kende enthousiasme op. Zo gaat Leontine 
aan de slag met de webwinkel. Die was er al, 
maar gaat nu ge-update en geïntensiveerd 
worden. Mariska gaat via verschillende soci-
al media bekendheid geven aan activiteiten 
en producten. Via deze social media kunnen 
mensen ook bestellingen plaatsen. Veder 
blijven de dames opdrachten van bedrijven 
aannemen (het verzorgen van kraamcadeaus 
bijvoorbeeld) en gaan ze door met workshops 
en marktbezoeken. Bovendien willen ze zich 
gaan richten op een eigen kledinglijn voor ba-
by’s. Voor de wat grotere kinderen blijven ze 
accessoires en speelgoed verkopen en mis-
schien ook kleding.

Het enige dat wèl gaat stoppen is de verkoop 
van tweedehands kinderkleding, simpelweg 
omdat daar momenteel geen ruimte voor is. 
Vlak voor de verhuizing hebben Mariska en 
Leontine samen nog de Stichting Babyspul-
len bezocht, met drie grote rolcontainers vol 
gebruikte babykleding en andere artikelen. 
Daar kregen ze nog weer eens bevestigd hoe 
hard zulke hulp nodig is. Ze willen de stichting 
dan ook blijven steunen en zijn van plan dat 
te doen door een speciaal product te maken 
waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de 
stichting gaat. 

De fysieke winkel is dus verdwenen, maar de 
webwinkel (www.strikjesenbretels.nl) zal van-

Nieuwe fase voor Strikjes en Bretels

af eind oktober volop draaien. Mensen die 
voordat ze hier een aankoop doen persoon-
lijk contact wensen of die de producten eerst 
“live” willen bewonderen kunnen een e-mail 
sturen naar info@strikjesenbretels.nl om een 
afspraak te maken om langs te komen in de 
showroom bij Mariska aan huis, door haarzelf 
ook het “inspiratiecentrum” genoemd. Want 
hoewel ze het persoonlijke contact met de 
klanten gaan missen zien Mariska en Leontine 
ook voordelen: ze hebben nu meer tijd voor 
ontwerpen en inkoop en ze kunnen ook meer 
markten bezoeken, zowel in Friesland als 
daarbuiten. En wellicht duikt er in de toekomst 
tóch weer een locatie voor een winkel op: de 
dames laten alle mogelijkheden open.
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 5 oktober 
14:30 SDS 1-Makkum 1
12:30 Makkum 2-Balk 3
14:30 Tzum 1-Makkum 3
12:30 Makkum 4-Zeerobben 4
15:00 Makkum JO19-1-H’veense B. JO19-3
13:30 ST AVV JO15-1G-Makkum JO15-1
09:00 ST NOK JO13-1G-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO13-2-Jacob St. JO13-1
10:30 Makkum JO11-1-Flevo Boys JO11-2
09:00 SJO HJSC JO11-2-Makkum JO11-2
09:00 NOK JO10-1G-Makkum JO10-1
10:15 Makkum JO9-1-Hielpen JO9-1
09:00 Oosterlittens JO9-2-Makkum JO9-2
09:00 Makkum JO8-1-LSC 1890 JO8-4
14:30 Makkum VR1-CVO VR1
09.00 Makkumjo7-1-Balkjo7-1
Kantinedienst
8.15-12.00 Annelies Bootsma
  Yme de Jong
12.00-15.00 Elma Groen
15.00-19.00 Johan Algra/Tom Algra
  Willem Bart Noordhuis
Zaterdag 12 oktober 
15:00 Makkum 1-Heerenveense Boys 1
14:15 VVI 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-SDS 3
16:20 Tzummarum 2-Makkum 4
12:00 Balk JO19-2-Makkum JO19-1
09:00 Makkum JO15-1-SJO Arum‘64 JO15-1
11:00 Makkum JO13-1-Akkrum JO13-2
09:00 QVC JO13-1G-Makkum JO13-2
09:00 SC Bolsward JO11-2-Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO11-2-Balk JO11-4
09:00 Woudsend JO10-1-Makkum JO10-1
08:45 Workum JO9-2G-Makkum JO9-1
10:15 Makkum JO9-2-Zeerobben JO9-3G
08:45 SJO DFC JO8-2-Makkum JO8-1
14:30 Tzum VR1-Makkum VR1
9.00 Bakhuizenjo7-1-Makkumjo7-1
Kantinedienst
8.15-12.00 Douwina Postma
  Nelleke Oostenveld
12.00-15.00 Anneke Jansen
  Hotske Postma
15.00-19.00 Wiepie Adema
  Siepie Attema
  Ronnie Bruinsma

BURENDAG: "Burendag” wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een 
initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt 
gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Wilt 
u voor de burendag in 2020 activiteiten organiseren in uw buurt of iets aanschaffen voor u 
buurt dan is het mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen bij het Oranjefonds. Voor meer 
informatie bezoekt u de website: https://www.burendag.nl.

SCHOOLBUURT: Vanaf maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober is een deel van de 
Schoolbuurt, ter plaatse van Kerkstraat 14 afgesloten voor het doorgaand verkeer. Om welke 
werkzaamheden gaat het? Aan het pand Kerkstraat 14 (bibliotheek) vinden renovatiewerk-
zaamheden plaats. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met dhr. Wybe Leenstra van Bouwbe-
drijf Leenstra Gaastmeer BV tel. 0515-469891. 

MAKKUM IN CIJFERS: Wilt u weten hoeveel inwoners, hoeveel auto’s, hoeveel koop en 
huurwoningen, gasverbruik en of er ook criminaliteit is? Kijk dan eens op de site: https://
allecijfers.nl/buurt/makkum-sudwest-fryslan/

MATROESJKA (Lisa Loeb en Janneke Rinze-
ma) is hét technocabaretduo van Nederland. 
Technocabaret? Ja, dikke beats met harde 
grappen, dus. Ze zappen moeiteloos van ty-
petje naar typetje in vlijmscherpe sketches en 
zingen onderweg de longen uit hun lijf. In 2014 
wonnen ze op beestachtige wijze de Publieks-
prijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. 
En met het nummer #Imalive werden zij geno-
mineerd voor de Annie MG Schmidtprijs, de 
prijs voor het beste theaterlied. Matroesjka is 
in Het Kasteeltje te zien met haar nieuwe voor-
stelling BRAINWASH. 
Datum: zaterdag 19 oktober 2019. Aanvang: 
20:00 uur. Locatie: DG Kerk, Bleekstraat 11 in 
Makkum. Entree: Leden CPM 10 euro, niet-le-
den 15 euro. Voorverkoop bij Speelsgoed, Els 
van  Zeumeren vanaf 5 oktober 2019

Cultureel Podium Makkum presenteert: 
Matroesjka met Brainwash

Agenda
Vrijdag 11 oktober. Start tussen 18.25 en 

19.15 uur. LjochtKUIER Wytmarsum. Loop 
mee met de Beleefwandeling in het donker

Info: www.surprisewitmarsum.nl

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan verzorgt 
voor zo’n 4200 senioren colleges gegeven 
door student-docenten. Sinds kort is deze 
stichting ook werkzaam in de Noordelijke pro-
vincies met Avondrust in Makkum als een van 
de eerste locaties. 
Het eerste college zal plaatsvinden op vrijdag 
18 oktober om 15.00 uur in Woonzorgcentrum 
Avondrust door student-docent Merel van de 
Hoek. Merel geeft op vier achtereenvolgende 
vrijdagen les over ‘Archeologie’. Daarin be-
spreekt zij samen met de deelnemers de ar-
cheologie van toen en nu. Wat is archeologie 
precies? Wat doet een archeoloog? De daarop 
volgende colleges richten zich elk op een spe-
cifiek thema. Aan de hand van voorbeelden 

wordt er gekeken naar hoe we met de ver-
schillende oude beschavingen omgingen met 
familie, religie en vrije tijd. Tijdens alle colleges 
ligt de nadruk op de interactie met de senio-
ren. Ieder college moet voor elke deelnemer 
begrijpelijk zijn en uitnodigen tot het meeden-
ken en meepraten over het onderwerp. Lijkt 
het u leuk om één of meerdere colleges in 
Avondrust te volgen? Stuur dan een mail naar 
activiteitenbegeleiding.avondrust@patyna.nl 
of meld u aan bij de receptie van Avondrust 
op 0515-23 16 55. De colleges zijn op vrijdag-
middagen 18 oktober, 25 oktober, 1 november 
en 8 november van 15.00-16.00 uur. Toegang 
is gratis en we hanteren een max. van 25 deel-
nemers per college.

Oud Geleerd Jong Gedaan
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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

Door Judith van Lavieren

De 125ste verjaardag van CMV Hallelujah 
valt volgens de officiële geschiedschrijving 
van de vereniging op 1 oktober. Reden voor 
een feestje en dat wordt, uiteraard op muzi-
kale wijze, gevierd op 19 oktober.’s Middags 
vanaf 14.00 uur is er een streetparade Mar-
ching Makkum door het centrum van Mak-
kum. Naast onze eigen drumband nemen 
hier nog 6 bands aan deel. Een klinkende 
en kleurrijke presentatie van onder andere 
drumfanfare, malletband, colorguards en 
drumband.
Op zaterdagavond treedt om 20.00 uur in 
het MFC het harmonieorkest op samen met 
het jeugdkorps. Er is een bijzondere gast 
uitgenodigd. Piter Wilkens komt naar Mak-
kum! Hij biedt CMV Hallelujah een bijzon-
der cadeautje aan: tijdens dit concert wordt 
voor het eerst zijn nieuwe nummer “Noch in 
rûntsje” gepresenteerd. Piter zingt het niet 
alleen: dirigente Nynke Jaarsma heeft er 
speciaal voor Hallelujah een arrangement 
voor harmonieorkest voor geschreven. En 
wie met de Beerenburch van Piter in ge-
dachten mocht denken dat het over een 
rondje in het café gaat heeft het mis. Het 
nummer gaat over het schaatsen van rond-
jes. Hoe kunt u het feest van CMV Hallelu-
jah meevieren? Kom zaterdagmiddag naar 

het centrum van Makkum en geniet van de 
streetparade. Diverse winkeliers en restau-
rants hebben leuke jubileumaanbiedingen. 
Voor het concert met Piter Wilkens in het 
MFC hebt u kaarten nodig. Voor donateurs 
zijn er speciale aanbiedingen. Bent u nog 
geen donateur? Dan is het nu dé gelegen-
heid om het te worden. Kaarten kosten 15 
euro aan de zaal, in de voorverkoop kosten 
de kaarten 12,50. Kinderen t/m 12 jaar heb-
ben gratis toegang mits zij door een volwas-
sene begeleid worden. Donateurs betalen 
10 euro per kaart. Er geldt een maximum 
van 4 kaarten per persoon. Wie donateur 
wordt voor 10 euro ontvangt daarvoor een 
kaart en mag daarnaast nog 3 kaarten voor 
de donateursprijs aanschaffen!
Donateur worden en profiteren van deze 
feestelijke aanbieding kan op de voorver-
koopavonden in het MFC te Makkum op 
dinsdag 8 oktober, donderdag 10 oktober 
en donderdag 17 oktober. Van 19.00 uur tot 
20.00 uur zitten we voor u klaar.
Nog een primeur: ook online kunt u kaarten 
kopen. Ga naar de site www. Hallelujahmak-
kum.nl en bestel uw tickets! De online voor-
verkoop is vanaf heden (2 oktober) gestart.
Daarnaast kunt u kaarten in de voorverkoop 
halen bij ’t Pareltje en BlomYnien. Ook hier 
liggen de kaarten vanaf vandaag voor u 
klaar.

Groot feest tijdens jubileumweekend CMV Hallelujah

Door Judith van Lavieren

Van 1 t/m 20 oktober keert de succesvolle Be-
danktPlant-campagne terug. Via diverse lan-
delijke media wordt in oktober  door Bloemen-
bureau Holland opnieuw aandacht gevraagd 
voor het geluk dat planten ons geven. Aaltsje 
Hendriks van Blomynien deed vorig jaar ook 
mee aan de campagne en gaat dit jaar ‘op 
herhaling’.
 Het belang van kamerplanten voor een ge-
zond leefmilieu wordt steeds meer onderkend. 
Om de waarde van een goede gezondheid ex-
tra te onderstrepen, wordt dit keer samenge-
werkt met Sapje. Sapje is een innovatief, jong 
bedrijf dat verse slowjuice groentesappen 
maakt.
Bij aankoop van planten tijdens de actieperio-
de van 1 t/m 20 oktober maken klanten kans 
op 1 van de 25 Sapje-detoxkuren ter waarde 
van 110 euro of 1  van de 50 luchtzuiverende 
Air So Pure-planten met pot. Een extra reden 
om bij BlomYnien planten te gaan kopen! De 
eerste weken van de actie krijg je bovendien 
dubbele spaarpunten bij aanschaf van een 
plant. Aan het eind van de campagne kun je 
ter inlevering van spaarpunten een leuke plant 
krijgen. Welke plant dat  gaat worden blijft nog 
even een verrassing.
Er valt veel te kiezen bij BlomYnien: misschien 
doe je mee aan de nieuwe hangplantentrend 
of ga je voor een begonia met decoratieve 
bladen: de zogenaamde stippenplant. De pan-
nenkoekplant is ook nog steeds onverminderd 
populair.

BlomYnien biedt persoonlijke aandacht voor 
klant én plant. “Passen is belangrijk, wij vinden 
het prima dat iemand met zijn eigen bloempot 
bij ons naar binnen stapt om het juiste formaat 
kamerplant uit te kunnen zoeken. Zelfs huis-
bezoek is mogelijk. Aaltsje neemt dan potterie 
en planten mee en geeft een op maat gesne-
den persoonlijk advies. Kunt u geen plant in 
leven houden? Knoop dan deze wijze raad 
van  BlomYnien in uw oren: de meeste planten 
sterven een verdrinkingsdood. Ze gaan dood  
doordat ze te veel water krijgen in plaats van 
te weinig.
De najaarscollectie vult geleidelijk aan de win-
kel. Er is potterie van HS in de trendkleuren 
groen en mosterdgeel en er zijn nieuwe pro-
ducten van Gilazi. Behalve de grote ronde va-
zen zijn ze nu ook in ander vormen en in het 
klein verkrijgbaar. Aaltsje is de enige leveran-
cier in Friesland van dit mooie merk.
De producten van Jodeco passen precies bij 
BlomYnien. Ze zijn gemaakt van ecoglas. Juist 
dat ze niet perfect en symmetrisch zijn maakt 
ze zo mooi; of zoals Aaltsje het uitdrukt: “In 
bytsje bryk is minskelyk.”  

Bedankt Plant-campagne keert terug bij BlomYnien



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

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)


