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27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Mooi en rustig aan singel gelegen, goed onder-
houden eindwoning met o.a. 4 slaapkamers, 

beschutte tuin Z, 174 m² eigen grond.
Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Makkum, De Schar 27

Avondvierdaagse Makkum met 280 wandelaars

Makkum – De jaarlijkse Avondvierdaagse is 
nog steeds in trek. Vooral de jeugd gaat graag een 
viertal avonden een aantal kilometertjes met 
elkaar wandelen. Elke avond werd er een andere 
route gelopen in de omgeving van Makkum. De 
intocht was donderdagvond, toen stond er soms 
een stormachtige wind, maar het bleef gelukkig 
droog. Voor de tien kilometer waren er een tachtig 
tal deelnemers, de and eren liepen de vijf kilo-
meter. In het algemeen zit er in vergelijking met 
vorig jaar weer een stijgende lijn in het aantal 
deelnemers. De wandelaars werden de laatste 
avond opgewacht ter hoogte van Zonwering 
Industrie Makkum aan de Houtmolen. Hier 
stond ook drumband en muziekkorps Hallelujah 
de wandelaars op te wachten. Muzikanten en 
drummers trokken in een lang lint door Makkum, 

naar het eindpunt Sporthal Maggenheim, waar 
iedereen zijn/haar verdiende medaille in ontvangst 
kwam nemen. Bestuursleden van de plaatselijke 
gymnastiekvereniging D.E.S, die de wandelaars 
begeleiden en voor een veilige oversteek zorg-
den op de kruispunten. Iedere wandelaar kreeg 
ook een tas aangeboden en beschikbaar gesteld 
door  Hansaplast (pleisters). Er waren gratis 
appels voor de deelnemers aangeboden door Bas 
Zijp van de zaterdagmarkt in Makkum.

De organisatie wil de oudercommissie van de 
basisscholen c.b.s. “De Ark” en van de c.b.s.  
“De Oerdracht” van Exmorra, bedanken voor 
hun medewerking. Men hoopt ook dat volgend 
jaar de andere scholen zich hierbij zullen aan-
sluiten.
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Kerkdiensten
Hemelvaartsdag donderdag 2 juni
K.C. “Het Anker”  9.30 uur pastor G. Visser

R.K.kerk  dienst  te Witmarsum, Van der Wal / Kamsma / de Wolff

Baptisten gemeente Makkum/Workum 9.30 uur Dienst

zondag 5 juni
K.C. “Het Anker”  9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K.kerk  9.30 uur o.l.v. Parochianen

Bapisten gemeente Makkum/Workum
9.30 uur Br. F.Bandstra, Warns  H.A.

Doopsgezinde gemeente 10.00 uur Br. H.Klinkvis 

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                            
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda
vrijdag 3 juni
Makkum – Woonzorgcentrum Avondrust, 
restaurant 15.00 uur Sjoelen

Makkum - 25e S.E.S. programma, zie advertentie

Oud papier
Makkum – Zaterdag 4 juni wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 9.00 
uur gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u 
alvast het papier brengen, de ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en kaatsveld.

Zing mee avond
Makkum – Zondagavond 5 juni de “Zing mee 
avond” in restaurant “Waerdsicht” van Woon-
zorgcentrum  Avondrust. Er worden bekende 
geedtelijke liederen gezongen o.a. uit de Joh. De 
Heer bundel. Orgelbegeleiding  wordt verzorgd 
door de heer W. Smink. De toegang is gratis en 
de aanvang is om 19.30 uur. Een ieder is van 
harte welkom. Voor meer info: A. Otter, tel. 
0515-542126 of D. Tamminga, tel. 0515-231618. 

Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet; Zij redt het niet
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen haar leven,
maar ook haar lijden overnam.

Wij wensen Nico veel sterkte na het verlies 
van zijn lieve vrouw

Sylvia Morien
Collega’s AD autobedrijf Nico Morien
Rudie, Jason, Erik, Sita

Makkum, mei 2011

Veel te vroeg is op 23 mei overleden onze 
lieve buurvrouw

Sylvia Morien
Wij wensen Nico veel sterkte voor de komende 
tijd.

Fetty
Albert en Christien
Jasper en Foekje
Henri en Mets
Marcus en Nynke
Eelke en Ineke
Anne en Tetsje
René en Susanna

Sylvia Morien
1954 - 2011

Ruim 23 jaar was ze lid van het KVG Makkum.

Beste Nico,
Veel lichtpuntjes in duisternis
Sterkte gewenst bij dit grote gemis

Mei 2011 Makkum

katholieke
vrouwengilde

Op 26 mei 2011 is  na een lange periodem van 
afnemende gezondheid onze oudste zus

Grietje Johanna 
van Dijk-Kamstra

op 72 jarige leeftijd in Canada overleden.
Zij woonde daar sinds 1961.

Zusters, broers en schoonfamilie.

Ik vond het fijn om bij mama te zijn, 
maar nu ik ook mijn papa ken, 
ben ik blij dat ik geboren ben!

Dewi 
Geboren 20 mei 2011

Ze weegt 3550 gram en is 52 cm lang.

Anco & Yovanka
Boudewijnstraat 43, 8701 XS Bolsward

06-12115286  of  0515-335780

Rusten doen wij van 12.00 tot 15.00 
en na 21.00 uur.

Graag even bellen als je langs wilt komen.

2-6-2011
Hiep Hiep Hoera
Angela 30 jaar

van harte gefeliciteerd
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* Er op de fancy fair van It Iepen Stee nog twee 
 prijzen zijn blijven staan en wel lotnummer 
 618 en 574!

* U kunt de prijzen onder school tijden ophalen 
 op vertoon van uw lootje!

Hanzehogeschool in Groningen
HBO-Commerciële Economie
Inge de Boer

Aankondiging Concert 
Hallelujah in Avondrust
 
Makkum - Ter zomerstop van de avondvrijwil-
ligers ‘club’ de KoffieBar van Avondrust, luidt 
het orkest van Muziekvereninging Hallelujah weder-
om de zomer in. Al voor het vierde opvolgende 
jaar heeft ‘de koffiebar’ het orkest uitgenodigd. 
En ook dit jaar is een ieder uit Makkum en om-
geving van harte uitgenodigd, om hierbij aanwezig 
te zijn. Tegen kleine vergoeding van € 2,00 voor 
koffie/thee, kunt u getuige zijn van dit altijd weer 
verrassende concert in het zorgcentrum. Een 
avond vol muziek, ontmoetingen en gezelligheid. 
Het concert wordt gegeven op maandag 20 juni 
a.s. om 19.30 uur in het restaurant van Avondrust.

Namens de vrijwilligers van de ‘KoffieBar’, 
met vriendelijke groet,
Marcel Knijff, voorzitter

Wist u dat...

Geslaagd! Proficiat!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Arla Kwarkyoghurt, 1 liter..................................................1.79

Campina Zacht & Luchtig, 1 liter.......................................1.39

Grillham.......................................per pakje 25 cent korting

Everyday Macaroni, 500 gram......................................59 cent

Everyday Sinaasappelsap, 1 liter.........................................1.19

Everyday Appelsap, 1 liter..................................................1.09

Duo Hazelnootpasta Penotti, 500 gram...............................2.19

Brocoli, 500 gram.....................................................nu 95 cent

Aanbiedingen geldig van do. 2/6 t.e.m. wo. 8/6

Profiteer van 2 t/m 4 juni
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Lendelappen
500 gram 8,50
Varkensvleesvoordeel

Schouderkarbonade
500 gram 5,75
Vleeswarenvoordeel
100 gram Schouderham + 

100 gram Gebraden Rosbief            samen    2,45
Diverse soorten B.B.Q. vlees
ruime keus, geheel verzorgd

voor het gemak
bezorging in overleg

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Een kwart eeuw met de handel op de jaarmarkt in Makkum

Makkum - Het gaat hierbij om Jelle en Aukje 
Westra uit Twijzelerheide. Het toeval wil dat zij 
op 7 mei 2011 voor de 25e keer aanwezig zijn op 
de jaarmarkt in Makkum. Dit jubileum was voor 
de jaarmarktcommissie, die dit toevallig op de 
dag hoorde dan ook een reden om daar even bij 
stil te staan en hun felicitaties over te brengen bij 
de familie Westra. Het echtpaar komt al wat op 
leeftijd en in huize Westra is er dan ook al over 

gesproken om er maar eens mee te stoppen maar 
Aukje weet van geen ophouden en wil beslist 
nog een aantal jaren doorgaan. Nog niet zo veel 
jaren geleden werkte men nog met huurkramen 
maar daar zit heel veel tijd in om alles in en uit 
te pakken. Dus werd er besloten om in Duitsland 
een verkoopwagen te laten maken wat het alle-
maal een stuk makkelijker maakt.

Pinksterbraderie  met meer dan 70 kramen
Makkum – Pinkstermaandag  13 juni a.s. is er een 
grote Pinksterbraderie met meer dan 70 kramen, 
op de Holle Poarte voor de receptie en de parkeer-
plaats daarachter. De markt begint om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Er zijn veel gratis activi-
teiten voor de kinderen zoals schminken, draai-
molen en klimraket met lift en glijbaan. Hopelijk 
is het deze dag een stralende zonnige dag.

Aanstaande zaterdag 4 juni is er weer de bekende 
bingo in de benedenzaal van de piramide om 
20.00 uur.
Volgende bingo's zijn op de  zaterdagen 11 juni, 
18 juni (Blomkesbingo) 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 
juli, dan gedurende hoogseizoen op de zondagen 
24 juli, 31 juli, 7 aug, 14 aug, 21 aug, 28 aug en 
de laatste op zaterdag 3 september.

Leskist middag Vogelwacht Makkum – basisschool de Ark
Makkum - Vogelwacht Makkum heeft afgelopen 
donderdag in samenwerking met basisschool de 
Ark een leskistdag georganiseerd. Om de kinderen 
van basisscholen beter te betrekken bij de natuur 
heeft de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) 
diverse ondersteunende faciliteiten beschikbaar. 
Eén daarvan is de leskist weidevogels. Onze wacht 
heeft sinds kort zo’n prachtige kist met daarin 
voor een dag lang onderwijs materiaal. ’s Ochtends 
is begonnen met een theorie gedeelte op school. 
De techniek leek op school even te haperen maar 
met behulp van internet werd een presentatie 
gegeven over de vogelsoorten in het weiland en 
hoe deze daar broeden en eten. Met de hulp van 
enkele ‘fjildmannen’ volgde het praktijk gedeelte 
buiten in het land. Op het vertrouwde adres onder 
Allingawier bij fam. Mulder-Reitsma was een 
aantal opdrachten uitgezet in het veld. Tevens 
werd een kort bezoek gedaan aan een nest met 2 
kievietseieren. De jongens en meisjes hadden op 
school een opdrachtenboekje gekregen waarmee 
ze de vragen af konden gaan. Met de vers geleerde 
theoriekennis werden vragen over plantjes, eten van 
de vogels, leefgebied, nesten en vogelherkenning 
snel beantwoord. Boer Esveld uit Allingawier 
was ook aanwezig en vertelde over het voeren 

van een boerenbedrijf en over de vogels die in 
het eten van de koeien (het gras) leven. Het is 
soms best moeilijk om rekening te houden met 
de vogels maar door de inzet van de vogelwacht 
worden de nesten gemarkeerd zodat deze niet in 
de maaimachine belanden!

Ter afsluiting werd er natuurlijk slootje gesprongen 
met een polsstok. Om de veldbeleving echt te 
maken sprongen de meeste jongens en meisjes 
met de polsstok over of net niet over de sloot. De 
harde wind, de levendige lesstof en het polsstok 
springen zorgde voor een moe maar voldaan 
gevoel bij de kinderen en ook bij de organisatie. 
Wij gaan als wacht dit zeker vaker doen! Onze 
dank gaat uit naar de Ark voor de samenwerking, 
Harmen, Harry, Douwe, Jacob en boer Esveld 
voor de hulp in het ‘fjild’ en de fam. Mulder-
Reitsma voor de gastvrijheid. De foto’s staan op 
onze gloednieuwe website. Regelmatig organi-
seren wij leuke uitjes voor de jeugd tussen 6 en 
16 jaar. Waar en wanneer wordt bekend gemaakt 
via de site: www.vogelwachtmakkum.nl of via 
deze krant.

Vogelwacht Makkum eo.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Een oppepper voor Makkum

Makkum - Het gaat niet goed met Makkum. 
Een aantal ondernemers heeft een plan gemaakt 
om dit tij te keren. Zij hebben hun plan afgelopen 
donderdag gepresenteerd aan de Vereniging van 
Bedrijven Makkum. Het is met groot enthousi-
asme door de aanwezige leden ontvangen. De 
initiatiefnemers, Nico Bakker en David Visser 
willen met het meerjaren plan ‘De Zilveren 
Driehoek nader bekeken’ een impuls geven aan 
de economie van Makkum. Hierbij hebben ze 
zich niet beperkt tot de plaats zelf, maar hebben 
ze een revitalisering voorgesteld voor het gebied 
dat ruwweg wordt begrensd door de driehoek 
Makkum-Bolsward-Workum. 

Het plan kan in drie fasen worden verdeeld en 
uitgevoerd. Omdat Makkum aan de binnenkant 
van de sluis nauwelijks ligplaatsen biedt, voor-
ziet de eerste fase in de aanleg van een jachthaven 
en een werf voor historische schepen in het 
geplande gebied De Papiermolen langs de Kleine 
Zijlroede en een verbinding tussen de Kleine en 

de Groote Zijlroede ter hoogte van de Carl 
Fellingerbrug. Hierdoor kunnen schepen met 
staande mast de nieuwe jachthaven bereiken 
vanuit Makkum. Kleinere boten kunnen de 
jachthaven via de Krommesloot bereiken. 

De tweede fase is het bevaarbaar maken van de 
Dijksvaart -langs de IJsselmeerdijk- tot Workum 
voor boten met een hoogte tot 2,50 mtr. Datzelfde 
geldt voor de opvaarten naar Cornwerd en 
Schraard, waardoor het mogelijk wordt met klei-
nere motorboten vanuit Makkum de omgeving te 
bevaren. Onderdeel van deze fase vormt boven-
dien de aanleg van een buitendijks fietspad van 
Zurich tot Workum -naar voorbeeld van het bui-
tendijkse fietspad op Terschelling- en verlenging 
van het fietspad Ferwoude-Gaast naar Makkum 
en Zurich. Een netwerk van wandel-, fietsen ruiter-
paden zal de beleving en toegankelijkheid van 
het landschap vergroten. 

De derde en meest ambitieuze fase vormt de 
aanleg van een nieuwe waterverbinding van 
Makkum tot Workum langs de oevers van het 
oorspronkelijke Makkumer-, Parregaster- en 
Workumermeer met een breedte van gemiddeld 
200 mtr., genaamd ‘De Merenvaart’. Hier beper-
ken de plannen zich tot de aanleg van een dijk 
parallel aan de westelijke oevers van de oor-
spronkelijke meren. Het zal mogelijk zijn om 
met staande mast vanuit Makkum het Friese 
Merengebied te bereiken, waardoor de Meren-
vaart de verbinding vormt tussen het Noordelijke 
IJsselmeer/Waddenzee en het Friese Merengebied. 
Bovendien wordt het aantrekkelijk om ligplaats 
in Makkum te kiezen. Als laatste onderdeel wordt 
inundatie (onder water zetten) van het Makkumer 
Noordmeer voorgesteld, waardoor een aantrek-
kelijk binnenmeer richting Bolsward zal ontstaan. 

De bedoeling is dat deze plannen worden mee-
genomen in de ontwikkeling van een masterplan 
opgesteld door de gemeente Súdwest Fryslan. 
Het plan ‘De Zilveren Driehoek, nader bekeken’ 
is aan te vragen via emailadres zilver3hoek@
gmail.com.

Makkum - Het zal de meeste Makkumers niet 
ontgaan zijn dat de Leugenbolle er de laatste jaren 
niet fraaier op is geworden. Het aanbrengen van 
graffiti was voor veel mensen een doorn in het 
oog. Doordat er een aantal maanden geleden ook 
nog eens hakenkruizen aangebracht werden was 
dit het moment voor Plaatselijk Belang Makkum 

om met de Gemeente te praten. De Gemeente 
greep snel en kordaat in door een schilder in te 
schakelen die de hakenkruizen en de meeste 
graffiti vakkundig verwijderde. Gelukkig maar 
want de aangebrachte symbolen kunnen bij de 
(oudere inwoners) van Makkum onprettige 
gevoelens/herinneringen oproepen.

Daarnaast zijn hiervoor weer onnodig kosten 
gemaakt, hierdoor worden wij als gemeenschap 
direct gedupeerd. Met dit geld kunnen zoveel 
betere dingen gedaan worden (voor Makkum). 
Daarom hopen wij dat degenen die zich bezig-
houden met dit geklieder en gekladder het voort-
aan achterwege zullen laten.

Alvast bedankt voor de medewerking,

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Makkum

Aangezicht Leugenbolle Makkum enigszins hersteld
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Dansweek in Theater Sneek

* Dansweek met ongeveer 500 dansleerlingen

Sneek - Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk 
organiseert van maandag 06 juni t/m zaterdag 11 
juni een dansweek met vele voorstellingen. Aan 
de dansweek nemen zo’n 500 dansleerlingen deel, 
verdeeld over acht voorstellingen. De zeven 
dansdocenten van het Centrum voor de Kunsten 
& Ritmyk verzorgen ieder op een eigen middag/
avond een voorstelling met zijn/haar leerlingen. 
Op deze manier krijgen de leerlingen een prach-
tige kans om op een podium te laten zien wat ze 
kunnen. 

Alle dansgenres zijn vertegenwoordigd: algemene 
dansante vorming, klassiek ballet, jazzdans, 
musicaldans, moderne dans, breakdance en 
streetdance. De dansweek vindt plaats in Theater 
Sneek. Het volledige overzicht van de voorstel-
lingen is terug te vinden op www.cvksneek.nl.  
Op maandag en dinsdag is er vooral klassiek en 
jazz dans, op woensdag en vrijdag zullen de 
allerkleinsten van Algemene Dansante Vorming 
en Jazz het podium betreden en op zaterdag vol-
gen de jazz en showmusical dansleerlingen 
vanaf 12 jaar. De donderdagavond is gereser-
veerd voor de gevorderde dansgroepen Dance 
Explosion (modern jazz en show musicaldance)  
en 3DEE. (modern)  

De kaartverkoop is op 9 mei gestart. Toegangs-
kaarten zijn te reserveren en af te halen bij de 
balie van het kantoor van het Centrum voor de 
Kunsten & Ritmyk aan de Willemstraat 2a in 
Sneek (0515-431400). Het aantal plaatsen is 
beperkt, dus vol=vol.

foto Evert Haagsmafoto Evert Haagsma
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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

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221

 A
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et
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et
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ders moet

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Jolyz Fashion viert opening Pyjama-webshop.nl 
met 10% korting en gratis verzenden

Makkum - Jolanda Streefland, eigenaresse van 
Jolyz Fashion, gaat van start met een internet-
winkel in nachtkleding. Er is gekozen voor een 
internetwinkel i.p.v. een traditionele winkel ver-
telt Jolanda om de kosten zoveel mogelijk in de 
hand te houden en het risico te beperken van een 
startende onderneming. We hebben zelf de nacht-
kleding in voorraad, zodat er snel geleverd kan 
worden aan de klant. We hebben verscheidene 
bekende merken in verschillende prijsklassen. 
O.a. Pastunette, Rebelle, Cyell, Féraud, Daniël 
Hechter en Rösch. Ja vertelt Eric, we hebben ook 
een echt Fries merk in onze collectie opgenomen. 
Dit merk is Cyell en is gevestigd in Oude Leije. 
Cyell is opgericht door twee Friese dames in 1995. 
Het bedrijf is gehuisvest in een voormalige witlof-
schuur. Zij hebben een prachtige collectie nacht-
mode waaruit wij een ruim assortiment hebben 
afgenomen. Overigens hebben de andere merken 
ook heel mooie producten. De nachtmode die 
wij aanbieden bestaat uit pyjama’s, nachthemden, 
shortama’s, badjassen en een huispak. Dit seizoen 
alleen voor de dames, vanaf september ook voor 

de heren en kinderen. De saunaset die wij verkopen 
is overigens ook voor de heren. De foto’s maken 
we zelf en gebruiken hiervoor een etalagepop, 
zodat de kleding goed tot zijn recht komt. Eerst 
hadden we twee poppen in gebruik maar de licht 
grijze etalagepop kwam niet mooi uit op de 
foto’s, dus die hebben we maar ontslagen, vertelt 
Jolanda lachend.

De start van onze internetwinkel willen we fees-
telijk vieren. Daarom geven wij in de maand juni 
alle klanten een korting van 10% op hun aankopen. 
Deze korting geldt ook voor de bestaande aan-
biedingen. Speciaal voor de lezers van de Belboei 
worden er ook geen verzendkosten gerekend. De 
korting en gratis verzending krijgt u door de 
kortingscode”belboei” bij het afronden van een 
bestelling in te vullen. Bent u benieuwd naar 
onze nachtmode collectie en wilt u van de 10% 
korting en gratis verzending profiteren, surf dan 
naar www.pyjama-webshop.nl/belboei en vul bij 
het afronden van uw bestelling “belboei” in, in 
het vakje Kortingscode.

Makkum - Vanaf 1 juni is FysioNL - fysiotherapie 
en leefstijl -  ook werkzaam vanuit het nieuwe 
gezondheidscentrum aan de Ds Touwenlaan. Vorig 
jaar is de praktijk, onder leiding van Anette Meina, 
voortvarend van start gegaan op het Beach Resort. 
Johan Methorst zal op de locatie aan de Ds. 
Touwenlaan als fysiotherapeut en manueel thera-
peut werkzaam zijn. De 37 jarige Methorst heeft 
ruime ervaring op verschillende werkgebieden. 
Naast de reguliere zorg werkt hij al jarenlang met 
topsporters. Op dit moment zijn dat de schaatsers 
van de TVM schaatsploeg. “Wij zijn erg blij met 
de uitbreiding van de praktijk naar het nieuwe 
gezondheidscentrum van dr. Dierick. Dit geeft 
ons de mogelijkheid nauwer samen te werken 
met de andere zorgverleners in Makkum”.

In de fysiotherapie zijn trainingsmogelijkheden 
niet meer weg te denken. De locatie van FysioNL 

op het Beach Resort beschikt over een profes-
sioneel ingerichte fitnessruimte. U kunt hier, 
aanvullend op uw individuele behandeling, terecht 
om aan uw verdere herstel te werken. Tevens 
verzorgt de praktijk trainingsprogramma’s voor 
de volgende doelgroepen: COPD, hartfalen, dia-
betes, rugklachten, schouder- en nekklachten, 
chronische pijn en gewichtsreductie. Ook zonder 
blessure kunt u komen trainen. U wordt bijgestaan 
door een ervaren fitnessinstructeur bij het behalen 
van uw trainingsdoelen. In de maand juni is er een 
speciale zomeraanbieding: 7 maanden trainen voor 
de prijs van 6 maanden! FysioNL biedt de volgende 
specialismen: fysiotherapie, manuele therapie, dry 
needling, sportfysiotherapie, medische trainings-
therapie en fitness.
Voor verdere informatie of het maken van een 
afspraak zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 
0515-231551.

Fysio NL breidt uit!
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met onze acquisiteur 

mail naar: belboei@makkum.nl
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Geslaagde Fancy Fair op obs It Iepen Stee

eigen fotoeigen foto

Makkum - Vrijdag 20 mei stond in het teken 
van de Fancy Fair. De ouderraad is weken van te 
voren al aan de slag gegaan met de vele voor-
bereidingen en dit was te zien. Er waren nieuwe 
spelletjes bedacht zoals touwtje trekken, hoef-
ijzer gooien en de kop van Jut. Er konden ook 
ponyritjes worden gemaakt. De Fancy Fair is 
druk bezocht door vele ouders, kinderen, familie-
leden en vele andere belangstellenden. Er is aan 
alle activiteiten volop meegedaan. Vooral het enve-
loppentrekken was erg populair en het altijd 
bekende schminken natuurlijk ook. We hadden 
dit jaar een gewonde dame en een zuster die het 
onderdeel schminken onder hun hoede hadden 
en zij hebben de vele kinderen fantastisch omge-
toverd in allerlei gedaantes. De gewonde dame 
was er slecht aan toe en dus hadden we mazzel 

dat er ook een zuster mee was gekomen. Het 
restaurant bevond zich door het mooi weer buiten. 
Hier kon je wat te eten en te drinken kopen, 
gezellig praten en ondertussen van het mooie 
weer genieten. Er waren dit jaar ook weer vele 
prijzen te winnen bij de verschillende spelletjes. 
Deze werden door ouderraad uitgereikt aan de 
prijswinnaars. De avond werd afgesloten met de 
gebruikelijke verloting met als hoofdprijs een 
duo-zitje. Er zijn nog twee prijzen op school af 
te halen, deze zijn gevallen op de volgende lot-
nummers: 618 en 574 
Het was al met al een geslaagde Fancy Fair. We 
willen bij deze ook alle sponsors bedanken die 
deze Fancy Fair mogelijk gemaakt hebben. Meer 
foto’s kunt u vinden op onze website: www.
obsmakkum.nl

“Waldpykjes” op troudei…

eigen fotoeigen foto

Wytmarsum – Hjir wiene freed 27 maaie frjemde 
pykjes yn’e fiver te sjen. Op dizze dei binne 
Christi-Jan van Balen en Gerrie Joustra troud.  

Harren matenploech wie fan miening dat sy ek 
dit kear wat útfrette moasten. Om’t Gerrie fan’e 
Wâlden komt hiene sy “Wâldpykjes” te wetter litten.
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Pyjama-webshop.nl
Nachtmode waar je mee voor de dag kunt komen

Cyell   Pastunette   Rebelle   Daniël   Hechter   Féraud   Rösch

Surf naar www.pyjama-webshop.nl/belboei en profiteer van 10% korting 
en gratis verzending met kortingscode “belboei”.
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TE KOOP

Buren 14
GAAST

Vrijstaande woning 
met tuin.

Vraagprijs:
€ 99.000,00 k.k.

PSV de Halsbânruters
Joure 21 mei
Annette Reitsma kwam hier uit met Carmen in 
de klasse B .In de 1e proef won zij de 1e prijs 
met 192 punten 1 winstpunt. In de 2e proef reed 
zij een winstpunt bijelkaar met 187 punten. 
Annette heeft nu haar punten voor de klasse B 
bijelkaar gereden en mag nu in de klasse L1 
uitkomen.
Annemarie Wiietsma kwam met Samyra v/d 
Binnenvelder in de klasse M1 uit. Zij reedd een 
winstpunt met 187 punten.
 
Arum 22 mei
Lucie Boelens kwam in de klasse L1 uit met Alana. 
Zij won 2 maal de 1e prijs met de mega-scores 
van 212 en 217 punten samen goed voor 4 winst-
punten. Lucie mag nu in de klasse L2 uitkomen.
Susanne Huurman kwam in de klasse B uit met 
Cadanz. In de 1e proef won zij de 4e prijs met 
190 punten en in de 2e proef de 3e prijs met 193 
punten beide proeven goed voor 2 winstpunten.
Cees van Baden reed in de klasse B met Nuzelma. 
In de 1e proef won hij de 1e prijs met 195 punten 
2 winstpunten. En in de 2e proef de 6e prijs met 
188 punten 1 winstpunt.
 
Middenbeemster 21 mei
Krista Koomen kwam hier uit in de klasse ZZ 
licht. Zij werd hier 1e met een percentage van 
58,14 %.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Het aanleveren van materiaal voor in de Makkumer 
Belboei kan uitsluitend gestuurd worden naar:
belboei@makkum.nl. 
Al het materiaal welke via andere kanalen binnen 
komen wordt niet geplaatst. Dit om misverstanden 
te voorkomen.

Colofon
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Miele magnetron € 15,- 3 nieuwe linnen damesjasjes 
M & L € 19,95 p/st, tel. 0515-231916

Bolderkar leuk voor naar het strand € 50,- Mouten-
bike, 21 versnellingen € 50,- tel. 06-30871457

Konijnenhok lang 1.50 mtr, € 20,- tel. 0515-579312

Airco voor lekker koel in huis en luchtontvochter 
en circulatie. Nieuw nog in doos. Koopje € 125.- 
tel. 392386.   

Grote kooi voor o.a. hamsters, cavia’s of fretten, 
afm. in cm.: 100 x 50 x 45. Nog in prima staat. € 15,- 
tel. 231928

Herenfiets (merk Union), wel opknappertje, maar 
nog goed te gebruiken € 20,- tel. 233700

Elfstedentochtkaart, groep 23, € 10,- tel. 0517-
579502

Imperiaal, King Ping, voor een busje Fiat Ducato. 
Bevestigingsmaterialen zijn inclusief. T.e.a.b. tel. 
06-53696764

Hondenpenning met de naam “BELABBERD”. 
Graag terugbezorgen bij Gre Caarels, Doniastraat 5, 
tel. 232922

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt 
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst, 
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u 
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst 
tot  250.- . email: belboei@makkum.nl

VERLOREN

Zoekertje
Verslag Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijfspartij

Makkum - Zaterdag 28 mei jl. werd deze Federatie 
partij voor Heren vrije formatie in een A- en een 
B-Klasse gehouden op “Keatslân De Seize” te 
Makkum. Helaas werd er geen Dames wedstrijd 
gehouden, aangezien zich slechts twee parturen 
hadden aangemeld.

Heren A-Klasse.
Een zestal parturen maakte hun opwachting in 
deze klasse, er werd gekaatst in twee poules. De 
winnaars van elke poule kwamen tegen elkaar 
uit in de finale. In poule A won het partuur van 
Siepie Attema, Ype Smink en Hyltje Bosma hun 
eerste partij met 5/4 – 6/2 van het partuur van 
Harm Jilderda, Mark Elgersma en Sander 
Elgersma. Daarna won het partuur van Robert 
Rinia, Allard Visser en Hillebrand Visser even-
eens hun eerste partij met 5/2 – 6/2 van Harm, 
Mark en Sander. In een onderling duel werd 
beslist wie er naar de finale zou gaan. Het par-
tuur van Siepie, Ype en Hyltje, met een wat 
hogere gemiddelde leeftijd en daardoor dus ook 
wat meer ervaring, pakte de winst met 5/2 – 6/4.

In poule B verloren Hayo Attema, Andries 
Smink en Bauke-Jetze Smink hun eerste partij 
van Johan Kwast, Gosse Reitsma en Jan-Geert 
Dijkstra met 2/5 – 2/6. Steffen de Boer, Rienk-
Jelle Hibma en Sytse Hibma hadden vervolgens 
heel veel moeite met Hayo, Andries en Bauke-
Jetze, het werd 5/5. In het laatste eerst viel de 
beslissing in het voordeel van Steffen, Rienk-
Jelle en Sytse 6/4. Daarna moesten zij kaatsen 
tegen Johan, Gosse en Jan-Geert, beide parturen 
hadden één keer gewonnen. Het sterkere partuur 
van Steffen, Rienk-Jelle en Sytse won met 5/3-
6/4. In de finale had het partuur van Siepie, Ype 
en Hyltje te maken met een fikse tegenslag. 
Siepie raakte geblesseerd aan z’n knie en moest 
van de opslag af. Hij keerde nog wel één bal, 
maar deze kwam uit het perk van Ype en was dus 
‘aan’. Pech ! Steffen, Rienk-Jelle en Sytse liepen 
snel uit naar een 4/1 voorsprong. Het partuur van 
Siepie, Ype en Hyltje kraakte, maar kwam heel 
goed terug in deze partij: 4/3. Het werd 5/3 en 
5/4. Spanning alom. Het partuur van Steffen cs. 
liet zich niet van de wijs brengen en pakte de 
winst met 5/4 – 6/4.

Heren B-Klasse.
Hier stonden zeven partuur op de lijst en er was 
een verliezersronde. Het partuur van Mark Kwast, 

René Sijbesma en Hendrik Brandsma won in de 
1e omloop van het partuur van Nico Dijkstra, 
Marcus Frietema en Stefan v.d. Weg met 5/3- 6/4. 
In de verliezersronde kaatsen Nico, Marcus en 
Stefan vrijwel zonder fouten, want met  vervolgens 
een 5/2 – 6/0 winst en een 5/2 - 6/6 overwinning 
was de 1e prijs in deze verliezersronde een feit.

In de winnaarsronde kreeg het partuur van Marc, 
René en Hendrik te maken met het sterk kaat-
sende twee-mans partuur van Gerard v. Malsen 
en Jelle Attema. Deze laatsten hadden de 1e 
omloop gewonnen met 5/2 – 6/4. Er werd fel 
gestreden om een plek in de finale. Tegen het 
einde van de partij ontstond er commotie. Was de 
bal van het partuur van Mark, René en Hendrik 
boppe of kwaad ? In het laatste geval zou de 
stand van 5/5 aan de telegraaf komen te hangen… 
Men besloot tot een nije slach. Uiteindelijk ver-
loren Gerard en Jelle deze partij met 5/4 – 6/6. 
Germ v.d. Meer, Emiel Wijma en Jan-Ruurd 
Amels hadden een staand nummer in de 1e 
omloop en wonnen vervolgens in de 2e omloop 
met 5/4 - 6/4. Voor hen dus de finale tegen Mark 
Kwast c.s. Beide parturen maakten aanspraak op 
de 1e prijs, maar uiteindelijk won het partuur 
van Mark Kwast cs. met 5/3 – 6/2 van Germ, 
Emiel en Jan-Ruurd. 
  
Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf (Ype, 
Andries en Bauke-Jetze) had rijk gevulde manden 
met levensmiddelen beschikbaar gesteld voor alle 
prijswinnaars en de kransen werden deze dag 
aangeboden door Jochem’s Schilderwerken te 
Lemmer.

Uitslag:  
Heren A-Klasse:
1e Steffen de Boer, Rienk-Jelle Hibma, 
 Sytse Hibma.
2e Siepie Attema, Ype Smink, 
 Hyltje Bosma.     

Heren B-Klasse winnaarsronde:
1e Mark Kwast, René Sijbesma, 
 Hendrik Brandsma.                                    
2e Germ v.d. Meer, Emiel Wijma,
 Jan-Ruurd Amels.                           

Heren B-klasse verliezersronde:
1e Nico Dijkstra, Marcus Frietema, 
 Stefan v.d. Weg.  

eigen fotoeigen foto
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