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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de  
Belboei ook in 2018 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

5MAKKUM WINT 
DE ALD MEIERS !!!

stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl 
of bel: 06 2709 1499 middenstraat 14  |  makkum

lieverdink-vormgeving.nl

kennis maken?

Hulp nodig
met een logo en 
Huisstijl? 
of liever een 
bedrijfsbrocHure 
inclusief
fotografie?
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Historische rondleidingen 
in Makkum

Door Sjirk Wijbenga

Het verzorgen van historische rond- 
leidingen is één van de vele activiteiten 
van de stichting âld Makkum. Vanuit  
de Waag, het kloppend hart van  
historisch Makkum, leidt Otto Giel-
stra belangstellenden door de oude  
Makkumer straten en smalle steegjes.  
Gedetailleerde kennis is bij de amateur- 
historicus volop aanwezig. Moeiteloos
schudt hij jaartallen uit de mouw.  
Tijdens de wandeling vertelt hij over 
bezienswaardigheden, de bewoners 
van vroeger en de vele anekdotes.

Het ontstaan van de Markt, de eens 
zo druk bevolkte Vermaningsteeg, het 
Achterdijkje en uiteraard de Leugen-
bolle is slechts een kleine greep uit 
het omvangrijke Makkumer verleden. 
Tastbare herinneringen uit 2e Wereld-
oorlog vind je nog in de Middenstraat, 
voorheen Wide Steech. Tijdens de be-
vrijding op 18 april 1945 is er nog vol-
op gevochten en geschoten tegen de 

weerbarstige vijand. De kogelgaten in de 
muren zijn tot vandaag de dag stille ge-
tuigen van onderdrukking, vervolging en 
verzet. Ernstige dijkdoorbraken en over-
stromingen treffen in 1825 Nederland. Zo 
ook in Makkum. Op foto wijst Otto naar 
het uitgebeiteld jaartal in de muur  bij de 
sluis. Zo hoog was de waterstand in dat 
jaar.

De volgende rondleiding is a.s.vrijdag 22 
augustus 14.00 uur. Telefonische opgave 
0515-230670.

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

Meld u dan nú bij ons aan dan kunnen we
dat nog regelen vóór de NVM Open Huizen Dag 

van 22 september!

EIGEN HUIS
VERKOPEN?

makelaars  en taxateurs

De Makkumer Belboei
zoekt een 

bezorger/ster
Exmorra en Allingawier

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Albert van der Woude.

E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
of 06-53784057
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FamilieberichtenInfo
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: mondzorgmakum@gmail.com
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.begrafenisverenigingmakkum.nl 

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

OVERLIJDEN

Al heeft hij ons verlaten
hij laat ons nooit alleen
Wat wij in hem bezaten

is altijd om ons heen

Tijdens één van zijn grote passies is door een
noodlottig ongeval in de Zwitserse Alpen overleden

mijn geliefde man en onze lieve heit

Lieuwe Wijnja

I 9 mei 1958                                 † 6 augustus 2018

30 jaar

Alie Wijnja - Pietersma

Jet
Kor

Vrolijke zoon, broer en zwager van:

Tijtje Wijnja - Bijl

Harrie en Bettina
Hans

Correspondentieadres: De Voorn 7
8754 BA  Makkum

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
woensdag 15 augustus te Makkum.

Haar stem is stil
haar stoel is leeg
al wat ze zei en deed
blijft een herinnering
die je nooit vergeet.

Tiete Rinia-Foekema
* Franeker, 28 september 1915
† Bolsward, 12 augustus 2018

Weduwe van Oege Rinia
sinds 14 december 1973

Amsterdam:
Harmen en Toos Rinia-van Voorst
Klein- en achterkleinkinderen

Er is een einde gekomen aan het 
leven van onze mem en beppe.
Ze is bijna 103 jaar geworden.
Maar nu is haar leven voorbij, echter 
de herinnering zal altijd blijven.

De begrafenis heeft op 16 augustus jl. 
plaatsgevonden te Makkum. 

Medewerkers van Bloemkamp,
hartelijk dank voor de goede
verzorging!

Correspondentieadres:
H. Rinia, Haringvlietstraat 63,
1078 KB Amsterdam

†
 
 
 
 
Het is nauwelijks te bevatten, 
dat zo plotseling is overgegaan: 
 
ANNIE WIJNGAARDEN - DE VRIES 
 
Zij is niet meer. 
 
We zullen haar erg missen 
Wat blijft zijn de herinneringen 
 
We wensen haar naasten heel veel 
sterkte en wijsheid. 
 
Makkum, 16 augustus 2018 
 
Jan en Trijn Appeldorn 
Jeannete Poepjes 
 

Thuisgehaald door haar Hemelse Vader, 
onze moeder, oma en mijn zus

ANNIE WIJNGAARDEN-DE VRIES
* 19 augustus 1941       = 16 augustus 2018

Echtgenote van Piet Wijngaarden, 
overleden op 3 december 2001.

kinderen, kleinkinderen en zus

Annie wordt in besloten kring begraven.

Op donderdag 23 augustus zal om 13.00 uur 
de Dankdienst voor haar leven worden 
gehouden in de Doopsgezinde kerk, 
Bleekstraat 11 te Makkum.

Na afloop van de dienst is er vanaf 14.15 uur 
gelegenheid tot condoleren in de winkel,
Bleekstraat 16.

Correspondentieadres: Wite Finne 7
 9084DB Goutum

Wij binne oandien troch it ferstjerren 
fan ús belutsen, freonlike buorfrou

Annie Wijngaarden
Wij winskje har bern, lytsbern en har suster 
Griet sterkte ta.

Arend en Sjirry Jaap en Alie
Hyltje en Nicky Sietske
Ruurd en Zus Piebe, Nyk en Jesse
Libbe en Mattie Bauke en Anneke
André Henk en Jeanette
Uke Boonstra Jan en Magreet
Leendert en Riane Anne en Deli
Geertina Jan en Boukje
Syb en Carin
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade ....................................€ 6,75
1 kg schouderkarbonade .........................€ 6,25 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,50 
1 kg speklappen ......................................€ 5,75 
1 kg shoarmavlees ..................................€ 5,75 
1 kg verse worst ......................................€ 5,00 
1 kg fricandeau ........................................€ 7,50 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,00 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,50 
1 kg krabbetjes ................. € 4,25 / 3 kg € 12,00 
droge worst 5 stuks .................................€ 4,50 
1 kg rundvlees .................. € 6,50 / 2 kg € 13,00 
1 kg bieflappen ................. € 7,25 / 3 kg € 20,00 
1 kg ossenstaart ......................................€ 5,00 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,00 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,00 
hamburgers  5 stuks .....................€ 4,50 
boomstammetjes  5 stuks .....................€ 4,50 
kipschnitzel  5 stuks .....................€ 4,50 
zigeunerschnitzel  5 stuks .....................€ 4,50 
kip cordonblue  5 stuks .....................€ 4,50 
slavink  5 stuks .....................€ 4,50 
1 kg gehakt ....................... € 4,50 / 5 kg € 21,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst  € 42,50
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt   

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

VVV informatiepunt bij taxi van der Bles

door Sjirk Wijbenga

VVV-informatiepunt Makkum is het aanspreek- 
punt voor toeristen en recreatieve bedrijven 
in Makkum en omstreken. Sinds 1 april 2017 
is het VVV gevestigd bij taxicentrale van der 
Bles.

In de tankshop is een speciale hoek ingericht 
met veelzijdige en interessante informatie over 
Makkum en de Friese Zuidwesthoek. Zuidwest 
Fryslân staat bekend om de prachtige Friese 
meren, de verscheidenheid aan landschappen 
en de prachtige uitzichten. Het van der Bles 
personeel treedt graag op als gastheer en 
voorziet de toerist van de nodige informatie. 
Strategisch gezien zit het informatiepunt nu 
op een prima locatie. Zeker 60 procent van 
het toerisme in Makkum rijdt langs het tank- 
stations onderweg naar de Holle Poarte. De 
vlaggen en borden zijn prima eyecatchers 
voor de toerist. 

Ondanks het feit dat steeds meer toeristen de 
weg vinden naar het VVV aan de Sudersee-
wei, is René van der Bles wel van mening dat 
het informatiepunt eigenlijk in het centrum van 

Makkum behoort te staan. “Dat is immers voor 
de toerist  het meest voor de handliggend.  
Bovendien verwijzen de bewegwijzering bor-
den van het VVV nog steeds naar het centrum. 
De schept soms de nodige verwarring”, is 
René van mening. Toch schijnt er in Makkum 
geen locatie te zijn waar het VVV kan worden 
onderbracht. René: “Je zit natuurlijk wel aan 
regeltjes gebonden. Je moet 6 of liefst 7 dagen  
open en er moet bemanning zijn. In het cen-
trum ben je aangewezen op vrijwilligers. Op de 
taxicentrale doen we het erbij en de toerist kan 
hier 7 dagen in de week terecht”.

Makkum ligt aan het voeteneind. Die kreet hoor 
je steeds vaker. René: “Ja, we zitten inder- 
daad hier op het voeteneind. De VVV wil 
Makkum graag betrekken bij de Fries Meren. 
Daarom moeten we blijven investeren in het 
toerisme. Maar dan moet je het wel groot aan-
pakken”. Naast toeristische- en recreatieve 
activiteiten pleit René al geruime tijd voor een 
verbeterde  vaarroute langs de zeedijk naar 
Workum. De route moet aangepast worden 
voor grote schepen. Hij is er stellig van over-
tuigd dat dit een positieve uitwerking heeft op 
het toerisme. 
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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

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

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 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.

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
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Prachtig Dorpsfeest Exmorra – Allingawier

Exmorra – Het afgelopen weekend vierden de 
dorpen Exmorra en Allingawier hun jaarlijkse 
dorpsfeest, met het thema ‘agrarische dagen’.
Het programma bestond uit allerlei agrarisch  
gerelateerde activiteiten, waaronder een trekker- 
trek (gewonnen door ‘team smeerkaas’ en 
‘team brie’), rijden op een rodeostier en het 
spannende spel ‘schijt je rijk’. Daarmee won 
één van de inwoners van de dorpen een geld-
bedrag van 500 euro! De kleinste inwoners 
vermaakten zich onder andere met kippen 
knutselen en natte geitjes gooien! Voor ieder 
was er wat wils!

Toneelvereniging ‘Nij Begjin’ hun stuk ‘Pake 
sjocht spûken’ op, vermaakten de 55-plus-
sers van Jeu de Boules vereniging ‘De tûke 
goaiers’ zich op het veld met Jeu de boules. 

Kaatsvereniging Exmorra organiseerde het 
jaarlijkse feestkaatsen. Dit werd bij de heren 
gewonnen door Willem Jan Postma (koning), 
Jan Piersma en Abe Stremler en bij de dames 
door Gerde Lycklama à Nijeholt (koningin), Iris 
van der Werf en Danique Vellinga. 

Behalve alle activiteiten was er ook volop mu-
ziek. Dit werd verzorgd door het duo ‘2 for the 
show’, feestband ‘De suskes’, Gaatze Bosch-
ma en X-Static. 

Al met al was het een prachtig feest met  
fantastisch weer waar we met veel plezier  
op terug kunnen kijken! Voor meer informa-
tie en foto’s van het feest kunt u terecht op  
de Facebook pagina van Oranjevereniging  
Exmorra-Allingawier.
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Donderdag 23 augustus Strandbibliotheek
Surfplankhangers maken! Beschilder de surfplank-
hanger in mooie kleuren. Vanaf 6 jaar. Aanvang 
13.30 uur. Meedoen kost € 2,50.
 
Zaterdag 25 augustus Strandbibliotheek
Meet en greet met Annet Schaap. Kom en geniet 
mee van de muzikale vertelvoorstelling. Deze be-
kende tekenaar van o.a. de “Hoe over-leef ik” en de 
“Meester Jaap” boeken heeft een prachtig debuut 
geschreven. Lampje is een is een groots, wervelend, 
sprookjesachtig avontuur. Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 25 augustus
Witmarsum –  Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
 
Zaterdag 25 augustus 
Van 13.30 uur tot 17.00 uur Tsjerkepaad. De kerken 
in Piaam, Skuzum en de Van Doniakerk in Makkum 
zijn open.

Zondag 26 augustus 
Van 14.00-17.00 uur in de kerk van Cornwerd grote 
foto-expositie van kaatsers en van Cornwerders en 
hoe zij leefden, totaal 280 foto’s.
 
Maandag 27 augustus Strandbibliotheek
Creatief met techniek. Maak een vuurtoren met wer-
kend Lampje. Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur. Mee-
doen kost € 2,50.
 
Donderdag 30 augustus Strandbibliotheek
Vuurvliegjes en tovervisjes. Kom een lichtje maken! 
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
 
Donderdag 30 augustus Strandbibliotheek
Strandbieb bij zonsondergang. Kom luisteren naar 
het  grappige / griezelige verhaal.
Vanaf 4 jaar. Aanvang 20.15 uur.
 
Zaterdag 1 september
Witmarsum –  Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine

Zondag 2 september 
Van  14.00-17.00 uur in de kerk van Cornwerd de 
laatste foto-expositie over het kaatsen en van Corn-
werders en hoe zij leefden.

Agenda

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Leugen
bollepop 
2018
Beleef Leugenbollepop 
vanaf het leukste terras 
met het mooiste uitzicht! 
Diverse drankjes voor 
speciale Leugenbolle- 
prijzen, regelmatig gratis 
bittergarnituur 
en gezelligheid!
Op het terras serveren 
wij deze avond een 
speciale steak met friet 
en salade voor maar 
€ 17,50.
 
Dus kom borrelen, eten 
en genieten tijdens 
Leugenbollepop bij 
It Posthûs!

MAKKUM WINT DE ALD MEIERS !!!

Anouk Smink, Larissa Smink en Chantal de 
Witte, het Meisjes Afdelingspartuur van KV 
Makkum, heeft op zaterdag 4 aug. jl. deze be-
langrijke kaatspartij gewonnen in Hitzum.
De 1e omloop namen ze het op tegen het ster-
ke Sexbierum. Deze leken ze eenvoudig naar 
hun hand te zetten maar met 5/5 – 6/4 won-
nen ze de partij. De 2e omloop tegen Berlikum 
werd gewonnen met 5/1- 6/2. De halve finale 
tegen Easterein werd 1/5 – 4/6. In de finale 
tegen Workum kwamen ze met 4/1 achter te 
staan. Ze kwamen terug tot 4/4, maar het was 

Workum dat als eerste het vijfde bordje pakte. 
Het werd 5/5 . Het laatste eerst werd er 3 keer 
door Anouk boven geslagen dus een schone 
zes en werd de kaats behouden en daar was 
de winst.
Na een rit met een koets door Hitzum gingen 
de meiden naar Makkum. Hier werden ze op-
gewacht door hun supporters. Na een rondrit 
door het dorp in de cabrio van Grietje Hoek-
stra, met voorop de geluidswagen van Simon 
en Keimpe Jaspers, was er daarna nog tijd 
voor felicitaties in de kaatskantine.
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Opgave Skuster Koor

Op veler verzoek organiseert de Stichting 
Skuster Tsjerke wederom een projectkoor 

in Skuzum.

Alles weer onder leiding van onze vaste 
dirigent Jan Brens.

Start is op 17 september en de uitvoering is 
gepland op zondag 18 november 

om 15.00uur
Daar tussen circa 9x oefenen 

op maandag avond.

Iedereen die van zingen houdt graag 
opgeven voor 10 september.

Opgave en informatie deze keer bij
Jappie Feenstra

via jappiefeenstra@gmail.com  
of via de telefoon 231599

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT 2-TALLEN PARTIJ!

Zondag 2 sept. a.s. organiseert de KV Makkum
de “CAFÉ- REST. BEAUFORT PARTIJ”.

Het is een Vrije Formatie Partij voor 2-tallen ! 
Vanaf 14 jaar.

Eén persoon dient lid te zijn van de KVM.
Er wordt gekaatst in een Dames- en een Herenklasse.

De prijzen (dinerbonnen) worden aangeboden door 
Café-Restaurant Beaufort.

De kransen worden aangeboden door Blom Ynien.
Het begint om 11.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan tot zondag 9.30 uur 
in de kantine of

bij het secretariaat: 06 51 071 052 
secretariaat@kv-makkum.nl

Kantinedienst
v.a. 10.30: Kantinecommissie

15.00: Hermien de Witte, Annelies Groen, Elske Valkema

KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT DE 46e 

KONINKLIJKE TICHELAAR PARTIJ.

Zondag 26 aug. a.s. 
word deze Off. K.N.K.B.

Heren 1e Klas Vrije Formatie 
wedstrijd gehouden.
Aanvang 10.00 uur 

De prijzen bestaan uit sieraardewerk
aangeb. door Kon. Tichelaar 

Kransen aangeb. door: Nynke kapsalon beauty

Kantinedienst
v.a. 9.30 uur: Tinet Tigchelaar – Lena Wijbenga
 v.a. 14.00 uur: Frans Kerpel – Jakke v.d. Kamp

– Egbert v.d. Veen

Keurmeesters graag 15 min. 
voor aanvang aanwezig

Heeft u al gekeurmeesterd dit seizoen?
Kijk snel op www.kv-makkum.nl

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

CULTUREEL PODIUM MAKKUM PRESTENTEERT: 

DE MAKKUMER BLUESBROTHERS ACOUSTIC SESSIONS

Ondanks dat het seizoensprogramma nog bij de drukker ligt en met de volgende 
Belboei mee zal komen, kondigen wij hierbij met veel trots en plezier onze zeer speciale 
openingsact aan!

De Makkumer Blues Brothers komen op 8 september naar het kerkje aan de Bleekstraat. 
U bent van harte welkom om deze speciale akoestische sessie bij te wonen. Geheel in 
de stijl van de kerk spelen zij hun reguliere repertoire, maar dan in een geheel nieuwe 
jas. De muzikanten uit Makkum en omgeving gaan u een optreden geven dat zeker 
anders zal zijn dan wat u van hun gewend bent. 

Nieuwsgierig geworden? 
Meldt u zich dan snel aan via de website voor deze nu al legendarische avond! 
www.cultureelpodiummakkum.nl . Óf koop een kaartje in de voorverkoop vanaf 25 au-
gustus bij Els van Speelsgoed,  Markt 12 in Makkum

Aanvang: 20:30 ! Zaal open 20:00
Locatie:  Doopsgezinde Kerk aan de Bleekstraat 
Entree: Leden CPM e 10,00 /  niet-leden e 15,00. 

(advertorial)
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LEDENVERGADERING CULTUREEL PODIUM MAKKUM

Het CPM houdt op donderdag 6 september aanstaande haar jaarlijkse 
ledenvergadering, waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd.
Aanvang: 17:30
Locatie: de serre van It Posthus, Plein 15 Makkum

Op de agenda onder andere: de jaarstukken van het afgelopen 
seizoen, bestuurswisselingen en het nieuwe programma.
We stellen uw komst zeer op pijs!

Alvast een inkijkje in ons nieuwe programma? 
Kijk op www.cultureelpodiummakkum.nl 

Bij de volgende Makkumer Belboei vindt u de flyer met alle activiteiten.

COMPETITIE HERSTART KVM
De Jeugd competitie is inmiddels gestart op 
dinsdag 21 aug. De Heren competitie start 
vanavond woensdag 22 aug. Info Dames 
competitie zie: www.kv-makkum.nl
Alles competities beginnen om 19.00 uur !!

Leugenbollepop
vrijdag 24 augustus! 

Nog een paar dagen en dan barst het Leugen-
bollepop ‘geweld’ los op het plein te Makkum! 
We hebben een fantastisch mooi programma 
voor deze avond klaar staan! 

We starten de avond met een heuse kinder-
disco (geen playbackshow) waarbij de kids 
van 19.30u tot 20.30u lekker los kunnen gaan 
op de muziek van nu. Om alvast lekker in de 
stemming te komen hebben we daarna, in het 
voorprogramma van onze LBP artiesten, de 
band ‘The Snits’! 

Aansluitend gaan de LBP sterren dan eindelijk 
los met het nummer waar ze keihard voor heb-
ben geoefend de afgelopen maanden. Hier en 
daar zijn er nog wat verrassingen die we nog 
niet kunnen verklappen. 

Laat u verrassen deze avond en moedig onze 
LBP artiesten vooral aan, zij gaan het feestje 
voor u maken! Tot vrijdag!

Top seizoen voor Zwembad Mounewetter

Op woensdag 8 augustus mocht zwembad 
Mounewetter haar 60.000-ste bezoeker ver-
welkomen. Dit was mv. Meintje Pollema uit 
Arum. Uit handen van voorzitter, dhr. Roel 
Bijlsma, ontving zij een persoonlijk abonne-
ment voor het volgend seizoen. Dit is de twee-
de maal in het bestaan van het zwembad dat 
dit bezoekersaantal bereikt wordt.

Van maandag 27 augustus t/m vrijdag 31 au-
gustus: zwemvierdaagse in Zwembad Moune-
wetter. Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar wordt 
van 27 t/m 30 augustus een aqualoop geor-
ganiseerd. Beide activiteiten elke avond vanaf 
19.00 uur. En als slot van de zwemvierdaagse 
op vrijdag 31 augustus,  van 20.30 -22.00 uur 
disco zwemmen.

Zondag 26 augustus
Campingdienst Holle Poarte 9. 30 uur 
Voorganger: mevr. T. Tholen 
Organist: dhr. J. Adema 
m.m.v. mevr. A. de Groot solo zang.

Zondag 2 september 
Zing Mee in “Avondrust”, aanvang 19.30 uur.

Kerkdiensten

Programma V.V. Makkum

Zaterdag 1 september
Workum 1 - Makkum 1 15:00
Nijland 2 - Makkum 2 12:00
Makkum 3 - Workum 3 14:30
Makkum JO19-1 - SC Bolsward JO19-1 10:00
Makkum JO17-1 - Zeerobben JO17-3 14:30
Makkum JO15-1 - Scharneg’70 JO15-1 12:15
SSS’68 JO13-1G - Makkum JO13-1 11:00
Makkum JO12-1 - Oud./HJSC/H. JO12-1 12:30
SDS JO11-1 - Makkum JO11-1 9:00
Makkum JO11-2 - SDS JO11-2 10:00
Oeverzw. JO11-2 - Makkum JO11-3 10:15
Makkum JO9-1 - Mulier JO9-1G 11:00
Makkum JO8-1 - SC Bolsward JO8-2 10:00
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

Voor binnen- en buitenschilderwerk

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Witgoed
Verkoop en reparatie

van uw witgoed

Don de Jong

De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137

dondejong2@hotmail.com


