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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2016 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
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Witte geiten uit-
blinkers op keuring 
“De Werkmanskoe”

Vijfentwintig 
jaar Sleepbedrijf 
Bootsma

Door Judith van Lavieren

Aan de rondweg van Makkum liggen de 
moestuinen er prachtig bij. De leden van 
volkstuinvereniging Makkum ontvingen er 
zondag 31 juli familie, vrienden en belang-
stellenden tijdens de jaarlijkse open dag. Het 
was heerlijk weer en het was lekker druk.
“Ik kwam hier al regelmatig”, vertelt Danije-
la Zivkovic. “Dit is het eerste jaar dat ik zelf 
een tuin heb. Het is een ratjetoe van wel 40 
groentes en kruiden. Ik hou van experimen-
teren . Ik ben heel enthousiast  begonnen 
maar weet inmiddels  dat er best veel bij 
komt kijken.” 
Iedereen tuiniert op zijn eigen manier en is 
daar ook vrij in. Zo lang de tuin maar goed 
onderhouden wordt. Voorheen waren over-
wegend mannen lid waren van de volkstuin-
vereniging . Maar het aantal vrouwen groeit 
gestaag. Dat brengt verandering.” Ik zette 
alleen maar bloemen in mijn tuin, dat was 
nieuw hier”, vertelt Aukje Bootsma.
Er is veel aandacht voor biologisch tuinieren. 
De meeste leden gebruiken geen of zo wei-
nig mogelijk bestrijdingsmiddelen. “Daar-
naast let ik er op dat ik bloemen voor de 
bijen heb”, voegt Joke van Erkelens toe. Ik 
krijg van haar een enthousiaste rondleiding 
langs bloemen, aardbeien en minder beken-
de groentes als snijbiet en pastinaak. Onder 
het motto “Al doende leert men”  bekijken 
Joke en haar man wat er wel of niet lukt.” 
Stress komt er niet aan te pas, wel ontzet-
tend veel plezier. Vooral als de kleinkinderen 

meehelpen en dan achteraf zeggen dat ze 
zo’n mooie bijzondere dag hebben gehad”, 
vertelt Joke. 
Willem van der Veer had vroeger een moes-
tuin vlak bij zijn huis. ”Maar daar was ik altijd 
alleen aan het werk. Dit is gezelliger. Hier leer 
je van elkaar of je ruilt planten”. Die gezel-
ligheid wordt enkele ogenblikkenlater in de 
praktijk gebracht wanneer Danijela koffie 
met bietencake presenteert.
De jonge bezoekers mogen hun handjes la-
ten wapperen. Bij Danijela mogen ze bijvoor-
beeld boontjes plukken. En niemand gaat 
met lege handen naar huis. Vele boontjes, 
snijbiet en courgettes worden de bezoekers 
toegestopt. Op dit moment is er een wacht-
lijst voor een plekje op het complex, alle 
tuintjes zijn in gebruik.
Danijela Zivkovic heeft een prachtige foto-
serie gemaakt van de open dag. Deze zijn 
te bekijken op haar facebookpagina Daan 
Daantje.

Open dag volkstuinvereniging Makkum
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Info

Colofon

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)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht 
in de betreffende tandartspraktijk: 
12, 13 en 14 augustus:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
19, 20 en 21 augustus:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- 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
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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: 
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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. 
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

Agenda
Vrijdag 12 augustus: Witmarsum – Cam-
ping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 
uur in de kantine van Mounewetter
Vrijdag 19 augustus: Witmarsum – Cam-
ping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 
uur in de kantine van Mounewetter

Gezocht voor een kunstwerk:
oude kapotte houten bootjes. 

Bootjes die geheel of gedeeltelijk onder water 
liggen, bootjes waar een gat in zit of stukken 
uit zijn, bootjes die niet meer gebruikt wor-

den. Tel. 0515-580581
mail simon.schellevis@home.nl

Te koop:
Houten Vaurien zeilboot met trailer.

Compleet met zeilen en mast voor € 200,-.
Bel Martijn: 06-24707700

Te koop: lattenbodem
1 pers. 90/200cm. 10 euro

2 pers. zwart metalen bed 140/200cm. + 
lattenbodems 25 euro.

Fietsendrager voor 2 fietsen 50 euro.
Tel. 06 1848 8789

Zoekertjes

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen ....... € 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt ............. € 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ........................... € 12,00 
1 kg fricandeau ............................ €   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade ............. € 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel ............................... €   7,50 
2 kg rundvlees ............................. € 12,00 
1 kg verse worst .......................... €   4,50 
2 kg shoarma ............................... € 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen .......................... € 10,50 
1 kg kipfilet................................... €   6,50 
5 slavinken................................... €   4,00 
5 kipschnitzels ............................. €   4,00 
5 zigeunerschnitzels .................... €   4,00 
5 hamburgers .............................. €   4,00 
5 droge worst ............................... €   4,00 
3 kg krabbetjes ............................ € 10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst        € 39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Kerkdiensten Holle Poarte Makkum
Zondag 14 aug. 9.30 uur Voorganger: Dhr. H. 
Fransen mmv Dhr. L. Stellingwerf Accordeon.
Zondag 21 aug. 9.30 uur Voorganger: Dhr. 
D. Tamminga mmv Mevr. A. de Groot Zang 
Organist: Dhr. J. Adema.

Kerkdiensten

Woensdag 10 augustus
Strandbibliotheek. Schip ahoi! Luister naar 
Aadje Piraatje en maak daarna een mooie 
knutsel. Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur. Voor 
deze activiteit moet je je vooraf aanmelden in 
de strandbieb. Meedoen kost € 1,--.
Donderdag 11 augustus
Bibliotheek Makkum. Haak maar aan! Help 
mee om de grootste deken van de wereld te 
haken! Aanvang 14.30 uur.
Zaterdag 13 augustus
Strandbibliotheek. Raak het boek! Luister 
naar het verhaal en probeer daarna zoveel 
mogelijk boeken te raken. Vanaf 4 jaar. Aan-
vang 13.30 uur. Voor deze activiteit moet je je 
vooraf aanmelden in de strandbieb. Meedoen 
kost € 1,--.
Woensdag 17 augustus
Strandbibliotheek. Vriendschapsbandjes 
maken. Maak een vriendschapsbandje voor 
je beste vriend(in) of gewoon voor jezelf. Ma-
terialen zijn aanwezig. Vanaf 6 jaar. Aanvang 
13.30 uur. 
Zaterdag 20 augustus
Strandbibliotheek. Daar komen de piraten! 
Luister naar het piratenverhaal en maak voor 
jezelf een echte piratenhoed! Vanaf 4 jaar. 
Aanvang 13.30 uur. Voor deze activiteit moet 
je je vooraf aanmelden in de strandbieb. 
Meedoen kost € 1,--.
Woensdag 24 augustus
Strandbibliotheek. Vuurvliegjes en tovervisjes. 
Kom een lichtje maken! Vanaf 6 jaar. Aanvang 
13.30 uur.

Herstart competitie
van KV Makkum  
Na een korte vakantiestop gaan de ver-
schillende competities weer van start.

Jeugd: Dinsdag 16 aug. om 19.00 uur.
Let op gewijzigde aanvangstijden voor de 
Heren: Woensdag 24 aug. om 19.00 uur 
en voor de Dames: Donderdag 25 aug. om 
19.00 uur. 
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Door Judith van Lavieren

Pieter Bootsma groeide op in Kornwerder-
zand. Als kind zag hij sleepboten met grote 
schepen van Amels door de sluis gaan. “Daar 
ging mijn kleine jongenshart wel sneller van 
kloppen.” Zijn toekomst zag de jonge Pieter 
toen echter nog in de zeevaart. Hij bezocht 
de zeevaartschool in Harlingen en ging va-
ren. “Varen betekent lang van huis zijn, maar 
tussendoor ook lang thuis zijn.” Om thuis de 
tijd te doden kwam er een sleepboot. En daar 
kreeg hij het zo druk mee, dat hij na 9 jaar zijn 
baan op zee op kon zeggen. Op 15 juli 1991 
startte Sleepbedrijf Bootsma. Hij had het vroe-
ger niet durven dromen maar Pieter is nu zelf 
degene die grote schepen en transporten door 
de sluis sleept.

Sleepbedrijf Bootsma verzorgt bijzonder wa-
tertransport en sleepdiensten. Daarnaast be-
schikt men over een rubberboot die gebruikt 
wordt bij calamiteiten zoals het lostrekken van 
schepen in nood. Onlangs schoot hij nog een  
zinkend schip bij Stavoren te hulp. De lading 
stenen die naar de Afsluitdijk moest werd door 
Bootsma overgenomen en afgeleverd. “ We 
zijn 24 uur per dag oproepbaar voor transport 
en calamiteiten. Wanneer er gebeld wordt zijn 
we weg.” De eerste klus van zijn bedrijf was 
het aanleveren van materialen voor onderhoud 
aan de Afsluitdijk. Nu er vijfentwintig jaar ver-

Vijfentwintig jaar Sleepbedrijf Bootsma

streken zijn staat er weer een grote opknap-
beurt voor de Afsluitdijk op stapel waar Boots-
ma veel werk voor gaat doen.
Binnenkort transporteert Bootsma voor Bos-
kalis een drijvende leiding van 850 meter on-
der de spuisluis van Kornwerderzand. Dat zijn 
speciale klussen waar heel wat voorbereiding 
aan vooraf gaat. “Je voert overleg met Rijks-
waterstaat, er moeten de nodige vergunnin-
gen aangevraagd worden en er moet een plan 
van aanpak komen. Hoe ga je met een trans-
port van die lengte door de Waddenzee.” 

Het vijfentwintig jarig bestaan van zijn bedrijf 
wordt in september gevierd met een feest voor 
genodigden. “Die genodigden zijn de mensen 
die me door dik en dun gesteund hebben. 
Want zonder de juiste mensen om je heen lukt 
het niet. Wanneer je een goed netwerk hebt 
waaruit je kunt putten kun je een goed resul-
taat afleveren.”
Prachtige foto’s van het materieel en de in-
drukwekkende werkzaamheden van Sleepbe-
drijf Bootsma kunt u bekijken op de website: 
www.sleepbedrijf-bootsma.nl
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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

U wilt toch ook gevonden worden op

Keurige mountainbikes 
in alle soorten en maten.
Voor de beginner maar ook 
voor de gevorderde sporter, 
kom eens langs of bekijk ze 
op de site: www.riniafietsen.nl 

Collectie 2016 is binnen van Cube!

Cube reaction GTC Pro
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Geitenfokvereniging “De Werkmanskoe” orga-
niseerde op zaterdag 23 juli j.l. haar traditione-
le kringkeuring in Witmarsum. Rond koffietijd 
stroomde de Arumerweg vol met veetrailers, 
waar al met al een vijftig Toggenburgers, Bon-
te en Witte geiten uitgeladen werden. Dit trok 
veel bekijks en het publiek kwam dan ook 
massaal naar het kampje bij M. v/d Witte. Het 
geheel resulteerde in een nostalgisch tafereel: 
het weer was mooi, het veldje gevuld met 
mekkerende geiten, enthousiasme en  span-
ning onder de fokkers en veel gezelligheid 
rondom de ring.

De keurmeesters H. Hoekstra en D. de Jong 
waren  zeer te spreken over de kwaliteit van de 
geiten en lammeren. Hier en daar zou een en-
keling wat meer ontwikkeld mogen zijn, maar 
de echte typerende kenmerken van de dieren 
waren goed aanwezig. Er werden dan ook veel 
eerste premies uitgedeeld.
Net als voorgaande jaren waren er veel kinde-
ren aanwezig en voor hen was er dan ook een 
speciale ronde waarin alle aanwezige jeugd, 
ook uit het publiek, een lam of geit mochten 
voorbrengen. Dat dit een zeer geliefde ‘rubriek’ 
is, blijkt wel uit het feit dat er bijna meer kin-

deren dan geiten waren. Dit prachtige tafereel 
werd voor iedereen beloond met een prachti-
ge medaille en een groot applaus. Daarna was 
het tijd voor de laatste rondes, waarin bepaald 
werd wie er per rubriek met de titel van kam-
pioen of reservekampioen naar huis zou gaan. 
Vooral de rubriek “Beste Uier” en het kiezen 
van de beide dagkampioenen leverde span-
ning op. Tijdens deze rondes werd langzaam 
duidelijk dat dit jaar de witte melkgeiten toch 
wel het beste in vorm waren en zij bemach-
tigden dan ook deze drie felbegeerde titels. 
De geit met het beste uier kwam van Comb. 
Baarda uit Witmarsum en Dhr. Willem Nauta 
uit Sexbieurum had de andere twee toppers 
op stal staan, de dagkampioen bij de geiten 
en bij de lammeren.
 
Uitslagen:
Bonte lammeren:  Kamp. Sita 53, G. Strikwer-
da (Burgwerd); Res.Kamp. Doanjumer Dout-
sen, P. Strikwerda (Dongjum)
Witte lammeren: Kamp. Inèz 2, W. Nauta 
(Sexbieurum); Res.Kamp. Minou 5, J. Nauta 
(Wijnaldum)
Toggenburger lammeren: Kamp. Lotje 28, J. 
de Jong (Achlum); Res.Kamp. Sarina 19, D. 

Brinksma (Kimswerd)
1 Jarig Bont: Kamp. Sita 48, G. Strikwerda 
(Burgwerd); Res.Kamp. Sita 52, G. Strikwerda 
(Burgwerd)
1 Jarig Wit: Kamp. Melissa, W. Nauta (Sex-
bierum); Res.Kamp. Gernsterper Wilma 46, 
Comb. Baarda (Witmarsum)
1 Jarig Toggenburger: Kamp. Lola 8, J. de 
Jong (Achlum); Res.Kamp. Sarina 37, D. 
Brinksma (Kimswerd)
2 Jaar en ouder Bont: Kamp. Sita 34, G. Strik-
werda (Burgwerd); Res.Kamp. Hieke 34, J. de 
Boer (Itens)
2 Jaar en ouder Wit: Kamp. Gernsterper Wil-
ma 37, Comb. Baarda (Witmarsum); Res.
Kamp. Lotte 72, J. Nauta (Wijnaldum)
2 Jaar en ouder Toggenburger: Kamp. Sarina 
80, D. Brinksma (Kimswerd); Res.Kamp. Sari-
na 79, D. Brinksma (Kimswerd)
 
Beste Uier: Gernsterper Wilma 46, Comb. 
Baarda, Witmarsum
 
Dagkampioen Geiten: Melissa, W. Nauta, Sex-
bierum
Dagkampioen Lammeren: Inèz 2, W. Nautoa, 
Sexbierum

Witte geiten uitblinkers op keuring “De Werkmanskoe”

Dhr. W.Nauta en zijn kleindochter Inèz de Haan met de kampioenen van de dag: Melissa en Inèz 2. Foto H. Meekma.
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Deze misschien wel beste klucht uit de Middeleeuwen werd in 2004 (Hooglandse Kerk) en 2005 (Weddesteeg) opgevoerd tijdens het Rembrandt-
festival in Leiden. Sinds 2009 wordt deze klucht elk jaar gespeeld, maar dan op rijm conform het origineel! Inhoud: De man beklaagt zich dat hij 
wordt geslagen door zijn vrouw. De buurman heeft wel een tip voor hem. De man maakt eerst nog bezwaren, maar het plannetje lijkt te werken. Lijkt, 
want de vrouw luistert later hun gesprek af en wil beide mannen een flink pak slaag verkopen. Haar goede voornemens zijn op slag verdwenen…

Straattheater LKC: Minnestrijd/Nu noch (19 augustus)
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Wijngaarden Textiel en Mode
Bleekstraat 16 - Makkum 

Wijngaarden 
Textiel en Mode

Opruiming
Alle Zomer dames T-Shirt
 Zomer dames pantalon

met band en elastiek in de taille

V.V. Makkum

Zaterdag 20 augustus
15:00 Makkum 1 QVC 1
12:30 Makkum 2 Zeerobben 3

Dinsdag 23 augustus
18.45 Makkum 1 Hielpen 1

Woensdag 24 augustus
18.45 Oeverzwaluwen 2 Makkum 2 
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Kaatsvereniging Makkum
organiseert mooie partijen
Zondag 14 augustus a.s. organiseert de KV 
Makkum de “MAKELAARDIJ KINGMA EN 
WALINGA PARTIJ”. Het is een Ouder kind 
kaatspartij met een luchtbal! De prijzen erete-
kens en waardebonnen worden aangeboden 
door Mak. Kingma en Walinga. Het begint om 
11.00 uur. Opgeven voor deze partij kan t/m 
zaterdagavond 13 aug. Uitsluitend via jeugd@
kv-makkum.nl. Kantinedienst v.a. 10.30 uur: 
Geartsje Haijtema en Grietje Amels. Vanaf 
15.00 uur: Loes Attema, Rixt v.d. Bles en Wil-
lemijn Jansen.
Zaterdag 13 augustus a.s. wordt deze nieu-
we partij gehouden. Het begint om 13.00 uur 
op “Keatslân De Seize”. De prijzen (waarde-
bonnen) worden aangeboden door Gebr. Ho-
geboom Staalconstructiebedrijf. De kransen 
worden aangeboden door Aluwave Alumini-
umbouw. Opgave vóór zat. 13 aug. 10.00 uur 
via: secretariaat@kv-makkum.nl, 06-51 071 
052 of in de kantine. Kantinedienst: v.a. 12.30 
uur: Paula Helfrich en Japke Smit.
Zondag 21 augustus a.s. organiseert de KV 
Makkum de “CAFÉ-PETIT REST. BEAUFORT 
PARTIJ”. Het is een Vrije Formatie Partij voor 
2-tallen ! Vanaf 14 jaar. Eén persoon dient lid 
te zijn van de KVM. De prijzen (dinerbonnen) 
worden aangeboden door Café-Petit  Restau-
rant Beaufort. Het begint om 11.00 uur. Opge-
ven voor deze partij kan t/m zaterdagavond 20 
augustus in de kantine of bij het secretariaat: 
06 51 071 052  //  secretariaat@kv-makkum.nl. 
Kantinedienst v.a. 10.30 uur: Tinet Tigchelaar 
en Lena Wijbenga. Vanaf 15.00 uur: Hermien 
de Witte, Annelies Groen en Fonny Smink.

Lekker onbezorgd de hond(en) uitlaten op de 
dijk achter Makkum? Niet als men allerlei rot-
zooi laat slingeren op de dijk en bij het water 
(tussen de stenen). Kapotte flesjes, stukken 
glas, blikjes bier, snoeppapiertjes en andere 
troep laten ze gewoon slingeren. En wie ruimt 
het op? Wij, als hondenbezitter(s), omdat wij 
willen voorkomen dat onze viervoeters er zere 
‘voeten’ aan overhouden... Maar daarnaast is 
het ook een gevaar voor (kleine) kinderen en 
alle andere dieren die hier leven! Plaats in ieder 
geval een paar prullenbakken bij de bankjes; 
misschien dat dit het hardnekkige probleem 
iets verhelpt. En zo niet, andere maatregelen 
treffen. Want het is niet alleen milieuvervuiling, 
maar ook nog eens gevaarlijk...!

Ingezonden

Door Judith van Lavieren

De openluchtrepetities van de mannen van de 
Leugenbolle zijn weer gestart. Dinsdag 2 au-
gustus werden eerst de kelen gesmeerd met 
een beerenburgje. Daarna was het oefenen 
geblazen: elk jaar staat er weer een nieuw lied 
op het programma. Dit keer hoort daar zelfs 
een dansje bij. Op het leugenbollepopfestival 
van26 augustus aanstaande beklimt het illus-
tere mannenkoor dan weer het podium.
Waar de mannen vorig jaar nog zongen over 
de geschiedenis van de Makkumer vlaggen-
mast op de haven behandelen ze dit jaar de 
kenmerken van de echte Makkumer. Uit be-

trouwbare bron heeft uw verslaggever verno-
men dat tijdens het optreden in elk geval de 
Makkumer sjaals gedragen worden die de he-
ren vorig jaar van JF Creatief cadeau kregen. 
Over de rest van de outfit is men nog in be-
spreking. Ook schijnen de heren allemaal een 
Russische artiestennaam te gaan gebruiken.
Van plankenkoorts hebben ze geen last. Ze 
maken zich niet druk, maar doen het “Rus-
sisch aan”.
De heren (en passerende Makkumers en toe-
risten) waren erg tevreden over de eerste re-
petitie. De komende weken zal er ongetwijfeld 
weer vaak gezang in de Leugenbolle te horen 
zijn.

Mannen van de Leugenbolle 
zingen weer uit volle borst
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Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-21:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag
0-17:30 
00 uur
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.
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El Capstock met Runewold’s vliegende Hollander! Magie is overal te vinden, waar ook ter wereld. Runewold heeft dan ook alle wereldzeeën beva-
ren met zijn “vliegende Hollander”. Hij heeft de wonderlijkste verhalen van zijn reizen opgetekend om te delen met het publiek. Al vaart hij door tot 
in de eeuwigheid, hij vaart er wel bij. 

Straattheater LKC: El Capstok (12 augustus)

Het doopsgezinde Schuilkerkje, Grote Buorren 
Pingjum (www.doopsgezindemonumenten.
nl), houdt op zaterdag 10 september OPEN 
HUIS voor de inwoners van Pingjum en om-
geving. Bezoekers kunnen die dag mee doen 
met een oud en toch zeer actueel doopsge-
zind gebruik. Door het maken van een simpel 
‘steekje’ draagt men bij aan een ‘troostdeken’ 
bestemd voor vluchtelingen. 
Inwoners en andere belangstellenden worden 
uitgenodigd om ook bij de voorbereiding te 

helpen. Op ma 8 augustus,  za 20 augustus en 
za 27 augustus is iedereen welkom bij het in 
elkaar naaien van de lapjes-deken. Info en op-
gave: theatholen@hotmail.com  0517 579630

In het kader van het Tsjerkepaad 2016, is 
het Schuilkerkje, alsmede de Victoriuskerk te 
Pingjum, waar de loopbaan van Menno Si-
mons begon, iedere zaterdagmiddag in juli en 
augustus, open voor publiek. Vrijwilligers he-
ten u van harte welkom.

Doopsgezinde Schuilkerkje houdt een Open Huis



pag. 12 - MAKKUMER BELBOEI - 10 augustus 2016

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Zoekertje

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

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

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

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!


