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In dit nummer o.a.

Alles over de
Visserijdagen
Makkum 2017

No. 1647 - 6 september 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 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

Achtste editie Visserijdagen, Makkum in het zonnetje
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

foto: Sjoerd Gielstra

door Jetze Genee en Sjirk Wijbenga
Vanaf 2003 zijn de Visserijdagen terug in
Makkum, iedere twee jaar een veelvoud aan
activiteiten en festiviteiten rondom het nautische centrum van Makkum. En iedere twee
jaar zit het organisatorisch beter in elkaar. De
speciale Visserijdagenkrant die dit jaar huis
aan huis verspreid is hielp bij het overzicht
van meerdere dagen activiteiten. De website
www.visserijdagen-makkum.nl is het digitale
spoorboekje en kan nu geraadpleegd worden
voor alle uitslagen, de foto’s en nadere toelichting bij de activiteiten. Teveel om allemaal
mee te pakken, maar voor iedereen en voor
iedere smaak een prachtig aanbod aan activiteiten.
Donderdag
Voor één avond was het Vallaat de Makkumer
concertzaal. Liefhebbers van klassieke muziek
konden het hart even ophalen tijdens dit
sfeervolle grachtenconcert. Toeschouwers
zochten al vroegtijdig een plekje in de straat.
Wie vanaf het water het concert mee wilde
maken werd verzocht om op tijd bij de Vallaatsbrug te zijn. Froukje de Wit met haar
combo vermaakte het publiek met een licht
klassiek programma. Het Grachtenconcert
is een primeur in Makkum en mag volgens
velen bij de volgende visserijdagen niet meer
ontbreken.

De Fiskwiven Pubquiz was de volgende innovatie in het programma. Een pub quiz staat
garant voor een grote deelname van teams
(5 personen per team). 28 tafels vol zorgden
voor een serene rust in de tent wat voor de
toevallige gasten een bijzondere aanblik gaf.
Voor de ervaren pubquizzers was het concentratie en focus wat de boventoon voerde
met tussen de rondes door tijd voor reﬂectie
en een drankje. Een knappe prestatie van
de organisatie om naast standaard vragen
ook bijzonder veel vragen over Makkum op
te nemen. Na 10 rondes met ca. 115 vragen
kon de balans opgemaakt worden. In een
spannende ontknoping bleek Team Genee
een halve punt meer te hebben dan Team
Âld Makkum.
Vervolg op pagina 4

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

MEEDOEN?
Neem contact
met ons op!

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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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, weekends 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:
8, 9 en 10 september:
DentWork tandartsen, tel. 0515-541345
15, 16 en 17 september:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon

Familieberichten
OVERLIJDEN

OVERLIJDEN

De tijd is helaas gekomen,
je blijft in ons hart en in onze dromen.
Brent

Tot ons grote verdriet moeten wij
afscheid nemen van myn leave frou,
onze zorgzame moeder en trotse beppe

Riemke Anna
Yntema - Scheepvaart
Rietje
* Makkum, 5 februari 1945
† Makkum, 18 augustus 2017
21 mei 1969
Hans Yntema
Esther en Jos
Senna, Brent, Maud
Ilja en Rimar
Britt, Mees, Faas, Syl
Suki en Helena
Gyon, Luca, Joël

Wie in je hart zit raak je nooit meer kwijt.

In het bijzijn van haar dierbaren
is rustig overleden

Jetske de Zee-Bangma
Jettie
* Bolsward, 15 december 1930
† Makkum, 22 augustus 2017
Sinds 23 februari 2014 weduwe
van Willem de Zee
Harlingen:

Sietie Roukema-de Zee
Johan Roukema

Nieuwleusen: Wim de Zee
Hennie Snijder
Makkum:

Arie de Zee
Sandra de Zee-Ottenbros
kleinkinderen
en achterkleinkind.

De crematieplechtigheid heeft reeds in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: A. de Zee
De Greiden 3, 8754 KG Makkum

Buren 25, 8754 CX Makkum
De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden.

“Wat je in hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt”
Op 22 augustus moesten we
afscheid nemen van

Wij ontvingen het droevige bericht van het
overlijden van

JETTIE DE ZEE-BANGMA

Rietje Yntema-Scheepvaart

We zullen haar missen.

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Zij was jaren een verdienstelijk lid van onze
bridgeclub.
We wensen Hans en kinderen veel sterkte.

De dames van Dyksicht Avondrust Makkum

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, 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.

Leden en Bestuur
Bridgeclub Makkum

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

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

Onze fitnessmaat Hans heeft zijn vrouw

Rietje Yntema-Scheepvaart
verloren. Wij wensen Hans, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Klaas en Hennie Bakker
Feddy de Boer
Gert-Jan en Tineke Hellendoorn
Jan Jousma
Leo en Margriet Lemmens
Durk en Aukje Tabak
Gerben van der Weerd

IN MEMORIAM
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Familieberichten
JUBILEUM

Uitslagen Visserijdagen Makkum
Kinderoptocht
Wat zagen alle deelnemers er weer prachtig
uit bij de kinderoptocht! En ook de ouders die
meeliepen hadden erg hun best gedaan om
in het plaatje te passen bij de mooie creaties
van de kinderen! Bij aankomst op de grote zijlroede vroeg de jury “Trijn en Pleunie’ dan ook
gelijk of ze nog even wat tijd konden krijgen,
want het was erg moeilijk om een keuze te
maken. Na veel wikken en wegen zijn ze tot de
volgende uitkomst gekomen:

Monkey town Bonus Prijs
(prijs beschikbaar gesteld door Monkey town Franeker)

De gouden koets
Emma en Ruben Kamerbeek,
Sanne Ruivenkamp
Creativiteitsprijs
(prijs beschikbaar gesteld door Kadootje van Mootje)

De Leugenbolle
Janne Tilstra & Ines Kooistra

Kinderen met kar
(prijzen beschikbaar gesteld door SpeELSgoed)
Op 18 septimber 2017 binne ús heit en mem, pake en beppe

Tjerk Jan Hoekstra
&
Akke Zijlstra
60 jier troud
Fan herte lokwinske fan:
Bouke en Joke
Franke
Jan
Grietje en Robbie
pake‐ en beppesizzers
Avondrust
Appartement 111
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum

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

Agenda
Zaterdag 9 en 16 september
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur, de kantine van Mounewetter
Klaverjassen in dorpshuis “De Treffer” te Skuzum:
8 september 2017 / 6 oktober 2017

1e De toeristen
Marije, Jelle en Tseard Elgersma
Jetske, Sanne en Rudmer Elgersma
Ypke, Brecht en Silke Gietema
2e Sterke band
Sinne Dykstra, Yared, Leighton, Wilmer,
Ayolt, Teie Genee
3e Makkum 2.0
Myrthe en Ian Huiskens,
Danica en Lianne Elhorst
4e Straaljager
Wybrandt Jaspers
5e De Metro van Makkum
Esse van der Bles

Fiskwiven pubquiz
1e Team Genee
2e Ald Makkum
3e De Zuiderzeeparels
Bungee roeien
1e Du Pau Bouw 1 met 132.27 meter
in 3 pogingen
SUP race 4 Kids
Jongens:
1e Pyter
2e Benyam
3e Leyton

Meisjes:
1e Dominique
2e Femke
3e Lenthe

Lopende deelnemers
(prijzen beschikbaar gesteld door SpeELSgoed)

1e Tegelvissers
Ties en Lotte Dierick en Benjamin
2e Visserman vangt zeemeermin
Doutsen en Fimme Genee
3e Chinese toerist
Hidde Vijver
4e Neptunes en zeemeermin
Amie en Daniel Adema
5e Zeemeermin op step
Dinand en Lauren Rooy

Mooiste vissersschip
Won 43 van Jan Huisman
Winnende lotnummers Visserijdagen loterij
(alleen nummers waarvan prijzen nog niet zijn afgehaald)

1580 - 6 - 500 - 17 - 924 - 1620 - 7 - 93 - 251 374 - 1419 - 424 - 473 - 775 - 149 - 121 - 438

Visserijdagen Makkum 2017
BEDANKT, TIGE TANK, THANK YOU!!!

Alle fantastische vrijwilligers die zich allen geheel
belangeloos hebben ingezet om de Visserijdagen tot een succes te maken

Onze trouwe en nieuwe sponsoren die dit evenement financieel mogelijk hebben
gemaakt

Alle verenigingen, stichtingen en ondernemers die ons hebben geholpen een programma
voor jong en oud neer te zetten

De bemanning van alle prachtige schepen die naar Makkum zijn gekomen

De vele bezoekers waar we het uiteindelijk allemaal voor doen
Wij zijn trots dit geweldige evenement te hebben mogen organiseren! Het was onvergetelijk!
Het bestuur
van de Stichting Visserijdagen Makkum
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Slagerij Attema Makkum

Visserijdagen Makkum (vervolg pagina 1)

elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
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

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

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Vrijdag
Het vrijdagprogramma start om 13.00 uur met
de Palingrook wedstrijd met echte IJsselmeerpaling en kweekpaling. Een kunst op zich om
de vis na een uitgekiend rookproces goed op
smaak en gaar te krijgen. Nieuw dit jaar is de
kofferbakmarkt op de Workumerdijk. Vanuit
openstaande auto’s en op kleedjes werd een
levendige handel gedreven. In het dorp liep
ondertussen een gids met diverse groepen
langs de mooiste monumenten die Makkum
rijk is. In deze panden hadden diverse lokale
kunstenaars werk hangen en gaf Pieter Portma
een demonstratie Tichelaar-aardewerk schilderen. De originele afmijnklok waar weleer de vis
in de visafslag mee werd verhandeld, is voor
de Visserijdagen verplaatst naar de Waag.
De thuisbasis van stichting Âld Makkum, de
organisator van de monumenten-route. Voor
de jeugd was er deze Visserijdagen sprake
van een overvloed aan keuzes, zoveel verschillende activiteiten zijn er georganiseerd.
Vrijdagmiddag onder andere de HSV Ons
Genoegen-viswedstrijd. Op een professionele
wijze konden de jeugdige hengelaars een lijntje leggen naar het wedstrijdvissen zoals de
HSV leden dat zelf doen. De prachtige houten
Feadship bootjes of Grundels lagen klaar op
de Grote Zijlroede om gepimpt te worden door
de jeugd. In bonte kleuren werden de boten
te water gelaten voor de Pieremachogeltocht
‘Pimp wat Driuwt’ later die avond. Aan het einde van de dag kon iedereen bij het Matinee in
de tent genieten van een drankje en muziek
van Kevin en André.
Neptunes en Zeemeermin
Een van de hoogtepunten van de Visserijdagen
is het bekend maken van het beste geheim
van Makkum, de Neptunes en de Zeemeermin.
De presentatie was dit jaar in het Vallaat waar
een groot ponton met decor klaarstond voor
de bekendmaking. Het geluid van klapperende
wieken deed vermoeden dat de zeegod en
zeemeermin met een helikopter in Makkum
waren gearriveerd.
Even later parkeerde een limousine op het
Vallaat. Donald Trump en zijn vrouw stapten
uit en Trump hield op zijn wel bekende manier
een fel betoog om Makkum weer op de kaart
te zetten. Even later stapten ook Neptunes en

de Zeemeermin uit de limo en Neptunes kon
Trump weer wat “delbêdzje”. “Wy dogge it wol
op ús eigen wize”, liet Neptunes weten.
Aansluitend konden de Pieremachochels en
alle andere drijvende objecten paraderen tussen een mooie haag van bezoekers aan de
Turfmarkt en Grote Zijlroede. De Neptunes en
Zeemeermin genoten van de aandacht in de
snelle roeisloep uit Makkum. Iedere keer weer
een mooi tafereel met tot nu toe ieder jaar
prachtig weer!
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Zaterdag
Zaterdagochtend startte met het luiden van de klok in de hoofdwacht
naast de sluis. Direct aansluitend konden de ouders met de kinderen
aansluiten in de kinderoptocht. Ongetwijfeld al vroeg op gezien de uitdossing van de deelnemers. In een ruime optocht langs o.a. Avondrust, eindigde het geheel op de Grote Zijlroede waar het de hele dag
een eldorado was voor de kinderen. Het Guppy Plein en het Piratendorp vormden samen met de kanoverhuur Friesland een land,- en water spektakel. Springkussens, spelletjes een waterbaan, SUPpen, de
waterballen, varen, zwemmen en plezier maken terwijl de ouders een
tochtje over de markt of een bezoek aan de tent konden brengen. Het
suppen is het rechtopstaand peddelen op een surfplank, een sport die
aan populariteit wint. Kan iedereen met een oude surfplank op zolder
toch weer hip zijn! Voor echt spannende zaken zorgden de leden van
de Makkumer Brandweer die een demonstratie prachtig integreerden in
de kinderspelen, brandje blussen voor jong en oud. Tevens een mooie
showcase om nieuwe leden te werven.
Haven
Het nautisch hoofdkwartier is natuurlijk de haven met de vissersboten,
de sleepboten, de opdrukkers en het bungee roeien. Daarnaast dit jaar
de Flyboards, ofwel de waterjet gestuurde boards waarop de persoon
tot grote hoogte de lucht in gestuwd kan worden. Vrijdags al een demonstratie en op zaterdag kon iedereen een vlucht wagen. Naast alle
boten uiteraard voldoende vis in allerlei aanbod. De garnalenvissers van
Heiploeg boden garnalen aan om zelf te pellen. De vaste visbakploeg
was weer paraat om vele kilo’s rode poon en schar en schol te roken
en te bakken. Een doorlopende drukte zorgde voor prima verkoop wat
ten goede komt aan de stichting. De tent was gezien het prachtige weer
overdag niet zo druk bezocht, wat betekent dat de meeste bezoekers
buiten vertoefden. Enige drukte was er wel rond koffietijd toen de bewoners van Avondrust gebracht werden en ook konden genieten van
alle evenementen versieringen in het dorp, een traditie waarmee ook
de oudere minder valide bewoners van Makkum betrokken worden bij
de Visserijdagen. In de tent doorlopend muziek in alle vormen en bijvoorbeeld ook de veiling van de Feadship Grundels. Voor een prikkie
kunnen een aantal Makkumers zich eigenaar noemen van een echte
Feadship.
Centrum
In het dorp was het niet minder gezellig met een breed aanbod aan
kramen opgedeeld in een nautische,- brocante,- en een kunstmarkt. De
bezoekers liepen tijdens het bezoek aan deze markt divers straat,- en
watertheater tegen het lijf, konden genieten van meerdere shantykoren

of van de Makkumer dames van ABFAB samen met de Harlinger slagwerkgroep Slaanderij. Een bijzondere combinatie die behoorlijk publiek
trok op het Plein. Even uit de drukte kon ook prima met een rondvaart
met it Preamke. Dansles was mogelijk bij Denise Dans, Hennie van
Richt gaf een demonstratie ijs sculptuur maken en Clown Dotje versierde meerdere ouders om hun kinderen op te schminken. Deze editie was
het niet mogelijk om over de koppen te lopen, maar de organisatie mag
terugkijken op een hoog bezoekersaantal.
Vlootschouw
De vlootschouw kon dit jaar niemand zeeziekte brengen doordat de
wind zo goed als weg was. Een bonte stoet schepen met dito bezoekers trok door het Makkumerdiep het IJsselmeer op en terug. Een
prachtig evenement waarbij de vissersschepen centraal staan en zo
hoort het ook op de Visserijdagen. De avond werd muzikaal ingelijst
door louter Makkumer acts en zorgde voor een spetterend slotfeest.
Een mooi einde van geslaagde Visserijdagen waar van begin tot eind de
inzet van vele dorpsgenoten gezorgd hebben voor een regionaal feest
wat een vaste waarde is op de Friese Uit-agenda.
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur.
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
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

Zoekertjes
TE KOOP
Wegens overcompleet ,in z.g.s.t. tafel
model koelkast. € 30. Tel. 0615522255.
Theorieboek bromfiets/scooterrijbewijs incl.
oefen CD editie 2017. € 20,-- nw.pr € 39,50
Tel. 0515 232392
goede golftas inclusief clubs, tees
en 14 ballen. Tegen elk aannemelijk bod.
Info tel. 0610330523.

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig,
stil, onzeker en zit niet lekker in z‛n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraaktaal, sociaal) verloopt langzamer of
anders dan gewenst
• De schoolresultaten (leren lezen,
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig
oefenen
• Er is een diagnose vastgesteld, maar
hoe daar mee om te gaan op school?
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beelddenker, ADHD, PDD-NOS, etc.)
• Er komt niet uit, wat er wél in zit!
De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in
het begeleiden en coachen van kinderen
bij wie leren niet vanzelf gaat.

Niet denken in problemen en belemmeringen, maar kijken en werken vanaf de
basis naar persoonlijke groei, mogelijkheden en zelfvertrouwen!
Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl

2 Cars schilderijen + cd box (5 stuks) liedjes
met een hoepeltje erom.
Samen €3,- Tel. 06-10468275.
GEZOCHT
Hardwerkende man zoekt woonruimte
in Makkum of omgeving.
Tel. 06-10302436

Wij stofferen alles!
Boten, caravans, campers, meubels
en méér
megastoffering.nl | megastoffering@hotmail.com
06-14816588 | megastoffering ook op facebook

Kerkdiensten
10/sep. 9.30 uur
Van Doniakerk - Dhr. C. van Rijn Sneek
17/sep. 9.30 uur
De Vermaning - Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Vredeszondag / Ziekenzondag

Cultureel Podium Makkum
(voorheen Nut Makkum)

Op woensdag 6 september 2017 wordt de 207de
ledenvergadering gehouden in HCR “De Prins”,
Kerkstraat 1 in Makkum. Aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staan
o.a. de volgende zaken:
Jaarverslag 2016-2017, Financiële verslagen
Programma 2017-2018, Bestuursverkiezing
Komt allen!

Bedrijven van Makkum staan op

3-gangen keurzemenu
voor maar  30,=
It Posthûs
ook voor (bedrijfs(borrel), catering,
feesten en partijen!
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WOONRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD

Aanhaken in de Makkumer bibliotheek

tel.: 06-10302436

KAATSVERENIGING MAKKUM
125 JAAR

Elke tweede donderdag van de maand van half 3 tot half 5 wordt er in de Makkumer bibliotheek
gehaakt. Aanhaken en/of restjes wol inleveren kan nog steeds! Op de foto de deelnemende
dames en een aantal dekens die voor het zogenaamde Escher-project van KH2018 gemaakt
worden.

UITNODIGING
VOOR DE FEESTELIJKE RECEPTIE
MEISJES‐ & SCHOOLMEISJES‐
AFDELINGSPARTUREN
De KVM nodigt alle belangstellenden uit om
onze BONDSWINNAARS
Boukje Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra
&
Larissa Smink, Ilse Zwaagstra en Lieke v. Loon
te feliciteren.
Waar: Keatslân De Seize
Wanneer: Vrijdag 15 sept. om 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom
Bestuur KV Makkum

KAATSVER. MAKKUM
ORGANISEERT
DE CAFÉ BAR “DE BELBOEI” PARTIJ +
GEZELLIGE SEIZOENSAFSLUITING
VOOR ALLE VRIJWILLIGERS, SPONSOREN,
LEDEN EN BELANGSTELLENDEN
Zondag 10 sept. a.s. zal samen met de laatste
ledenpartij dit kaatsseizoen feestelijk worden
afgesloten op “Keatslân De Seize”.
De ledenpartij is voor Heren, Dames en Jeugd.
De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen en worden aangeboden door Café Bar
“De Belboei”. De kransen worden aangeboden
door Sanco Projects.
Voor alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan in de kantine, via 06
51 071 052, jeugd@kv-makkum.nl
of via secretariaat@kv-makkum.nl
Voor de jeugd tot vrijdagavond 8/9.
Voor Heren en Dames tot zat.avond 9/9 20.00
uur. Loting in Café Bar “De Belboei”.
Kantinedienst 10.30:
Tine v.d. Veen en Geeske v.d. Eems
vanaf 15.00: Kantinecommissie
Het bestuur nodigt hierbij alle leden,
belangstellenden, vrijwilligers en sponsoren uit
om het huidige kaatsseizoen feestelijk af te sluiten.
Het Bestuur.

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

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)
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Voetbalprogramma
9 september
NOK 1 - Makkum 1
ONS Sneek 2 - Makkum 2
Lwarder Zw JO19-1 - Makkum JO19-1
S.F. Deinum JO17-1 - Makkum JO17-1
Oosterlittens JO15-1 - Makkum JO15-1
Makkum JO13-1 - Workum JO13-1
Makkum JO11-1 - SDS JO11-1
Workum JO9-1 - Makkum JO9-1
Kantinedienst 9 september
Teacke Elgersma/Magriet vd Weerd
Tjitske Altena
Johannes Lutgendorff/Leo Nauta/
Sjef vd Draai

Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

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

14:30
12:15
14:00
14:15
10:30
10:45
9:00
8:45

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00

16 september
Walde De 1 - Makkum 1
Walde De 2 - Makkum 2
Zeerobben 4 - Makkum 3
Makkum JO19-1 - SC Bolsward JO19-1
Makkum JO17-1 - MKV’29 JO17-1
Makkum JO15-1 - QVC JO15-1G
SC Bolsward JO13-1 - Makkum JO13-1
Oud/HJSC/Heeg JO11-1 - Makkum JO11-1
Makkum JO9-1 - SWZ Boso Sneek JO9-1
Kantinedienst 16 september
Hyltje Bosma/Anneke de Jong
Annika van Malsen
Evelien Schakel/Caro Brouwer/
Rene Reinsma

14:30
12:00
13:15
11:00
13:15
9:00
10:30
9:00
10:00

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00

