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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

4Provis Bouwkundige Keuringen toernooi 
bij de Mouneboulers Witmarsum
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funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?

Lees verder op pagina 3
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Botterstraat 20

Vraagprijs
€ 248.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

door Jetze Genee

Ruim 80 bezoekers wisten het MFC afge-
lopen 9 juli in Makkum te vinden om deel 
te nemen aan de Tafel van Makkum. Een 
prima opkomst voor een initiatief van de 
gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeen-
te wil met inwoners en belangenpartijen in 
gesprek over onderwerpen die belangrijk 
zijn voor Makkum. 
Een zoektocht naar de ambities die ervoor 
moeten zorgen dat het prettig wonen, wer-
ken en recreëren is en blijft. De locatie ‘Ti-
chelaarterrein’ stond deze avond centraal. 
Dat werd benadrukt door de presentatie 
van Patyna en Elkien. De ouderenzorgver-
lener en de woningbouwstichting gaven 
een doorkijk in de demografische ontwik-
keling en de woningwensen voor de nabije 
toekomst.  

Faber en Wijntjes
Onder leiding van de dagvoorzitter kreeg 
eerst wethouder Erik Faber het woord en 
werd het spoorboekje van de avond door-
genomen. De gemeente staat voor een 
integrale gebiedsgerichte aanpak. Een 
hele mond vol voor het met de inwoners 
realiseren van plannen in de kernen van de 
grote gemeente Súdwest-Fryslân. Naast 
de wethouder had de procesmanager Wim 
ten Klooster van de gemeente een grote 
rol. Zijn taak is het begeleiden van de te 

realiseren ideeën. Als aftrap kreeg voorzitter 
van Plaatselijk Belang Makkum, Ruud Wijntjes 
het woord en na zijn speech overhandigde hij 
wethouder Faber de Dorpsvisie en het actie-
plan met 35 verbeterpunten. “Om nu eindelijk 
te krijgen wat Makkum al lange tijd verdient” 
aldus Wijntjes die prikkelend en een beetje ge-
tergd aangaf dat er veel beloofd is in het ver-
leden, maar weinig is gerealiseerd. Wethouder 
Faber nam de rapporten aan en beloofde de 
wensen mee te nemen. Daarnaast gaf hij mee 
dat de gemeente het graag in één keer goed 
wil doen. Hij doelde daarmee op de inbreng 
van deze avond, gecombineerd met de idee-
en uit de Dorpsvisie. Beide stukken zijn in te 
lezen in de bibliotheek en op de website van 
plaatselijk belang. 

Ideeën genoeg bij de Tafel van Makkum 

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
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl 
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken 

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

OVERLIJDEN

Familieberichten

Us ferstân seit it is goed sa.
Mar wat wy fiele is oars.

Om wat der wie en nea wer komt.

Oan de ein fan har krêften hawwe wy 
myn leave, dappere mem, skoanmem 
en ús leave beppe loslitte moatten

Martha Elsinga-Postuma

* St. Anne, 4 desimber 1929
† Makkum, 14 july 2019

Sûnt 3 augustus 2012 widdo fan
Andries Elsinga.

 Makkum:  Fokje en Thierry 
  Sander
  Marieke en Danny
  Erik en Preah

 Mem, skoanmem fan Greet en Carla

De begraffenis hat yn besletten rûnte 
op 19 july ll. plakfûn te Makkum.

Us tank giet út nei dr. Dierick en nei de 
meiwurkers fan Thuiszorg Patyna foar 
de leafdefolle soarch foar mem.

Skriuwadres:
Harlingerdijk 18, 8754 EC Makkum.

* 17-02-1956 † 10-07-2019

Gerard Sijrier

Johan en Siweng
Max, Bo

Ruby en Klaas
Luna, Boaz

Arna Sijrier-Koole

Voor ons onverwacht moesten we 
afscheid nemen van onze buurvrouw 

Tineke

Wij wensen Loek en de kinderen veel 
sterkte toe.

         De bewoners van
         de Wijting te Makkum.

Als stukjes niet meer passen
dan is jouw puzzel klaar

Met gemengde gevoelens hebben wij, 
na een kort ziekbed, afscheid moeten
nemen van mijn dierbare oudste 
zoon, onze broer, zwager en oom

Theo van Bergen

In de leeftijd van 53 jaar.  
Wij wensen Ilona heel veel sterkte in 
deze moeilijke tijd.

  Heit † en Mem
  Pieter en Wiepkje
  Fons en Antje
  Harmina en Tom
  en kinderen

Theo’s afscheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden in zijn woonplaats 
Zevenaar.
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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

Traditiegetrouw is dit de laatste ledenpartij 
voor de Merke. Bij de jeugd deed vandaag, 
zondag 14 juli jl., ook de Tussengroep mee, de 
nieuwe talentjes van de KVM. Hier werd ge-
kaatst door vier kaatsertjes. Zij kaatsten ieder 
drie keer met steeds een andere maat. Noud 
Oostenveld won al z’n partijen (21 pnt.) en hij 
kreeg de krans omgehangen. Jorn Roorda 
werd 2e (13 pnt.) en greep (staand op het po-
dium) de beker bijna uit de handen van voor-
zitter Warren. Liv Koops had maar 1 puntje 
minder dan Jorn en Sanne Elgersma scoorde 
nog knap 10 pnt. Uitslag: 1e Prijs: Noud Oos-
tenveld, 2e prijs: Jorn Roorda.
Bij de Welpen waren er zeven parturen. Haye 
Tjeerdema & Niek v.d. Eems kaatsten in de 1e 
omloop een hele spannende partij tegen Klaas 
Dijkstra & Mirte Oostenveld. Haye & Niek won-
nen op het nippertje met 5/5 – 6/4 en ston-
den later in de finale tegen Rick v.d. Weerdt 
& Gjalt Roorda. Rick & Gjalt waren vandaag 
onverslaanbaar en zij stonden aan het einde 
van de dag op het hoogste podium met de 
kransen 5/3 – 6/0. Klaas & Mirte stonden in 
de finale van de verliezersronde tegenover het 
partuur van Johan v. Dijk & Jetske Elgersma. 
Klaas & Mirte wonnen met 5/2 – 6/6. Uitslag: 
1e Prijs: Rick & Gjalt, 2e Prijs: Haye & Niek. 1e 
Prijs verl.r.: Klaas & Mirte, 2e Prijs verl.r.: Johan 
& Jetske.

Bij de Pupillen/Schooljeugd waren er twee 
poules van drie parturen. Het partuur van Riki 

Koops & Tymen v.d. Eems won in poule A. Het 
partuur van Leon Smink & Femke Dijkstra won 
in poule B. Zij stonden dus in de finale. On-
danks sterk uitslaan van Tymen en mooi op-
slagwerk van Riki, konden ze het niet winnen 
van Leon & Femke, die uitstekend stonden te 
kaatsen. Het werd 5/1 - 6/2 voor Leon & Fem-
ke. Uitslag: 1e Prijs: Leon & Femke, 2e Prijs: 
Riki & Tymen.

Bij de Dames waren er ook twee poules van 
drie parturen. In poule A hadden Boukje Bos-
ma, Evelien Schakel en Yldau v.d. Logt een 
zware dobber aan het partuur van Maike de 
Witte, Loes Attema en Christina v.d. Weerdt. 
Ze wonnen maar net met 5/4 – 6/4. In poule B 
ging het tussen de parturen van Willy v.d. Vel-
de, Mirte Jansen en Alexandra Harteveld en 
Gerda Sieperda, Silke Bruinsma en Alberdine 
Groen. Met dezelfde bordjes aan de telegraaf 
als in poule A, wonnen Gerda, Silke en Alber-
dine in poule B. De finale tussen deze beide 
poulewinnaars werd gewonnen door Boukje, 
Evelien en Yldau: 5/3 – 6/2. Uitslag: 1e Prijs: 
Boukje Bosma, Evelien Schakel en Yldau v.d. 
Logt, 2e Prijs: Gerda Sieperda, Silke Bruinsma 
en Alberdine Groen.

Bij de Heren werd weer fanatiek gekaatst. Toen 
er om 15.00 uur werd geraced op Silverstone 
door onze Max, bekeken de uitgekaatste he-
ren deze beelden op hun tablet. In de finale 
van de winnaarsronde stond het oudste par-

tuur van vandaag: 120 jaren werden bij elkaar 
opgeteld door Geert Wijma, Ingmar Wijma en 
Berrie Aalders. De tegenstanders waren San-
der Rinia, Alwin v.d. Weerdt en Lars-de-ande-
re-Wijma. 5/3 – 6/2 Werd het voor Geert, Ing-
mar en Berrie. Geert verklaarde later dat “een 
sabbatical van twee jaren tot uitstekende re-
sultaten leidt”. De finale in de verliezersronde 
ging tussen Piter Genee, Harry v.d. Weerdt en 
Wim Roorda en Jan Hiemstra, Leo v.d. Bles en 
Marijn Kraan. Jan, Leo en Marijn gaven goed 
partij, maar de winst was voor Piter, Harry en 
Wim: 5/4 – 6/4. Uitslag: 1e Prijs: Geert Wijma, 
Ingmar Wijma en Berrie Aalders, 2e Prijs: San-
der Rinia, Alwin v.d. Weerdt en Lars Wijma. 1e 
Prijs verl.r.: Piter Genee, Harry v.d. Weerdt en 
Wim Roorda, 2e Prijs verl.r.: Jan Hiemstra, Leo 
v.d. Bles en Marijn Kraan.
De prijzen werden aangeboden door Schilder-
bedrijf Herman Nota en de kransen werden 
aangeboden door Gerritsma Interieurbetim-
mering, Leo Nauta. 

17e Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering, 

zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?

Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs? 
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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.


