
M a k k u m e r  B e l b o e i

Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1702 - 16 oktober 2019 

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

4Marching Makkum, streetparade
door het centrum van Makkum
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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

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

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

makelaars  en taxateurs

Een Funda beoordeling:
“Hielden ons heel goed 
van alles op de hoogte!
We zijn erg tevreden.
Dus van ons een...”

1010
Door Sjoukje Steinhovden

Op de avond van 12 oktober 1941 is de 
Canadese piloot Elmer Muttart in de Hali-
fax L9561 vanuit Engeland met nog zeven 
Britse bemanningsleden op weg naar Bre-
men in Duitsland, om daar deel te nemen 
aan een luchtaanval. Boven Harlingen wor-
den ze echter zelf beschoten en geraakt 
door een Duitse nachtjager en het toestel 
vliegt in brand. Muttart ziet al snel in dat 
het vliegtuig niet te redden is en terwijl hij 
probeert het recht te houden geeft hij zijn 
collega’s opdracht om eruit te springen. 
Dankzij hem overleven zij de crash alle-
maal. Het vliegtuig stort net buiten Wons 
neer en de 23-jarige piloot zelf komt om bij 
de crash. Eén van zijn mede-bemannings-

Informatiepaneel vliegtuigcrash 1941 onthuld

leden zegt het later zo: “Hij gaf zijn leven om 
dat van ons te redden”.
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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.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl

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

DANKBETUIGING

GEFELICITEERD

OVERLIJDEN

Familieberichten

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

Djip rekke en oerrompele binne we 
troch jimme bliken fan belangstelling 
tidens mem har sykte.
Safolle kaarten, mei leave berjochten 
en sterktewinsken, dy’t jimme
stjoerden. Mem fûn it prachtig.
Foar ús wie de oerweldichjende
belangstelling tidens it ôfskie fan mem 
ta grutte treast.
Wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin!
Tige tank,

Famylje Ybema

Op 2 september jl. is onze medebe-
woonster

Lonneke Cloo

op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van een slopende ziekte overleden.
Dit ondanks haar moedige strijd
daartegen.
Lonneke is op 7 september jl.
in de Lichtzaal van crematorium 
Amersfoort gecremeerd.
Dat ze altijd omringd mag zijn door 
veldbloemen.

Wij wensen haar familie heel veel 
sterkte.

  Dorpsbelang Piaam

Bedroefd zijn wij door het overlijden 
van oud-lid 

Jelle de Boer

We zullen hem herinneren als
een vriendelijke, innemende en
enthousiaste collega. 
Wij wensen zijn familie en
nabestaanden heel veel sterkte
met dit verlies. 

Ondernemersvereniging Makkum
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................. € 7,00
1 kg schouderkarbonade ....................... € 6,50 
1 kg hamlappen ...................................... € 6,75 
1 kg speklappen ..................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees ................................. € 6,00 
1 kg verse worst ..................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ....................................... € 7,75 
1 kg schnitzel ......................................... € 8,25 
1 kg varkenshaas ................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ............... € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................ € 4,75 
1 kg rundvlees ........................................ € 6,75 
1 kg bieflappen ............... € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ..................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ........................................... € 8,25 
1 kg kipfilet ............................................. € 7,50 
hamburgers  5 stuks .................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks .................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks .................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks .................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks .................... € 4,75 
slavink  5 stuks .................... € 4,75 
1 kg gehakt ..................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Informatiepaneel vliegtuigcrash 1941 onthuld

Vervolg van voorpagina

Precies 78 jaar later waren er weer Canadezen 
en Britten in en rond Wons: deze keer nabe-
staanden van de genoemde bemanningsle-
den. Zij waren uitgenodigd om de onthulling 
van een informatiepaneel aan de Weersterweg 
bij te wonen, dat ervoor moet zorgen dat deze 
gebeurtenis nooit vergeten wordt. Het idee 
voor dit paneel kwam tot stand door samen-
werking tussen de Friese Stichting Missing Air-
men Memorial Foundation (SMAMF, zie www.
luchtoorlogfriesland.nl voor meer informatie) 
en de in Canada woonachtige Nederlander 
Pieter Valkenburg. Hij doet al jaren onderzoek 
naar Canadezen die tijdens de Tweede We-
reldoorlog zijn gesneuveld.

Onder de wapperende vlaggen van Canada, 
Groot-Brittannië en Nederland onthulden wet-
houder Offinga van Súdwest-Fryslân, de heer 
Elgersma van Dorpsbelang Wons en de heer 
Pieter Valkenburg het paneel met informatie 
over wat er die herfstavond in 1941 gebeur-
de. Daarna werd de “Last Post” gespeeld, 
gevolgd door een indrukwekkende minuut 

stilte. Er werden kransen en bloemen gelegd 
door zowel lokale als internationale instanties, 
waaronder de Canadese en de Britse Ambas-
sade in Nederland. Vervolgens werd de familie 
uitgenodigd om als eerste het paneel te be-
kijken. Een schoondochter en kleinzoon van 
één van de bemanningsleden reageerden met 
de woorden “Je weet van verhalen dat het ge-
beurd is, maar nu is het écht”.

Nadat iedereen de informatie en de omge-
ving voldoende in zich op had genomen ver-
trok het gezelschap naar Wons, om ook nog 
even stil te staan bij het oorlogsmonument 
daar. De SMAMF had voor de gelegenheid 
een mooi en informatief programma voor hen 
samengesteld. Eerder die dag hadden ze het 
Hannemahuis in Harlingen al bezocht, waar ze 
volgens één van de gasten een “great presen-
tation” hadden gekregen. Natuurlijk werd ook 
het graf van de omgekomen piloot Elmer Mut-
tart in Harlingen bezocht. “Ze vinden het een 
eer dat wij hier op deze manier aandacht aan 
besteden en daarom maken ze graag de reis”, 
aldus de heer Sietse Kuiper van de Stichting 
SMAMF.

Alle mantelzorgers en hun zorgontvangers uit Súdwest Fryslân zijn van harte welkom 
voor een gezellige middag vol entertainment. Deze middag vindt plaats op woensdag 13 
november van 14.30 tot 16.45 uur, in Nij Mariënacker te Workum.
U wordt ontvangen met koffie en wat lekkers. Ook de borrel zal niet ontbreken.
Marc Vrolijk komt deze middag bij ons optreden met het programma ‘Zingen bij de af-
was’. Dit is een leuke voorstelling, geschikt voor iedereen. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Als u graag wilt komen dan mag u zich opgeven bij Nynke Hilhorst.
activiteitenbegeleiding1.nijmarienacker@patyna.nl 
Lukt het u niet om op te geven, bent u zo ook van harte welkom.
Het adres is Mariënacker 1, Workum.

Uitnodiging voor mantelzorgers
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Zoekertje
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

Kerkdiensten
RK Kerk Makkum
Zondag 17 oktober

uitgenodigd bij andere locaties.
Zondag 24 oktober 09.30 uur

Doopsgezinde kerk, Pastoor A. Bultsma.

RK Kerk Witmarsum
Zondag 17 oktober 09.30 uur

Pastoor A. Bultsma.
Zondag 24 oktober 09.30 uur

Parochievoorganger.

PKN
20 oktober 9.30 uur K.C. Het Anker

Ds. A.H. Cluisstra-Boschloo
11.00 uur Skuzum Friese dienst,

10.30 koffie Ds. T. Hibma, Kimswerd
27 oktober 9.30 uur K.C. Het Anker Friese 

dienst, dhr. H. Giliam, Pingjum
19.00 uur K.C. Het Anker Plusdienst

Minniste Mienskip
zondag 20 oktober 10.00 uur

Plusdienst “Sing Inn”
Zing mee met eigen verzoekjes van u als Plus-
dienst bezoeker op zondag 27 oktober 2019 
om 19.00 uur in k.c. het Anker te Makkum. 
Hallo allemaal! Hierbij willen we jou/u uitnodi-
gen voor de plusdienst van 27 oktober a.s. 

Als commissie hebben we deze keer besloten 
dat u als bezoeker van de plusdienst uw ei-
gen lievelings liedje mag doorgeven. Dit kan 
komen uit de verschillende liedbundels. We 
vragen u tot en met zondag 20 oktober het 
nummer door te sturen per email naar swvrie-
singa@hetnet.nl.
Telefonisch kan ook naar telefoonnummer 
0515-231234.

Wij hopen, samen met u, uw lievelings liedje, 
gezang of psalm te zingen.

U kunt rekenen op muzikale begeleiding. Do-
minee Anneke zal er zijn voor een kleine over-
denking.

Plusdiensten zijn laagdrempelige kerkdien-
sten. Een ieder is welkom! Je leeftijd is on-
belangrijk en na afloop staat de koffie of thee 
klaar! Wij zien je graag op zondag 27 oktober 
a.s. om 19.00 uur in k.c. het Anker. Wij hebben 
er zin in! Jij ook? Hartelijke groet van de plus-
dienstcommissie.

Door Judith van Lavieren

Ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan or-
ganiseert CMV Hallelujah Marching Makkum. 
Aan deze streetparade in Makkum doen zeven 
bands mee. Naast onze eigen drumband en 
lyrakorps zijn dat:
-  Drumfanfare CMV Menaldum (Een drum-

fanfare is een samenstelling van een 
drumband en een fanfare, het is een groep 
musici met ongestemd slagwerk en koper-
blazers. Net als drumbands verzorgen ze 
voornamelijk lopende concerten.)

-  Malletband CMV Oranje Bolsward ( Mallet-
bands worden ook wel Melody Percussion 
Ensembles genoemd, mallet betekent ha-
mer en refereert aan de stokken waarmee 
de instrumenten bespeeld worden.) CMV 
Oranje komt met de hele vereniging naar 
Makkum.

-  Drumband De Marko’s uit Burgum komt 
met colorguards en twirlers 

-  American style drumcorps met blazers 
Conspirito Joure 

-  Showband Hollandia Bolsward 
-  Van Showband Hosanna Harlingen zijn de 

A-band, de jeugdband, de cadetguards en 
de juniorguards van de partij.

 Vanaf 14.00 starten de bands vanaf het scou-
tinggebouw. De route die de bands gaan lo-
pen is als volgt: men loopt eerst richting de 
Buren en de Kerkstraat. Bij de haven gaat 
men linksom de Brouwerssteeg in. Via Val-
laatsbrug en Bleekstraat gaat men rechtsaf 

de Touwenlaan op. Via Estrikwerk, Tichelwerk 
en Turfmarkt gaat het weer richting Markt en 
Plein. Via het Achterdijkje en Slotmakersstraat 
gaat men weer naar het startpunt ( het scou-
tinggebouw). “In het scoutinggebouw is ook 
de nazit”, vertelt tambour-maître Arend Pieter 
Poepjes van de Makkumer drumband. ”We 
hopen dat we daar veel oud-leden mogen ver-
welkomen. 
Remko de Jong van Verkeersregelaars Mak-
kum heeft ons gratis zijn hulp aangeboden. 
Zeven verkeersregelaars leiden het verkeer 
tijdens het evenement in goede banen. We 
vragen bij voorbaat begrip voor de extra par-
keerdrukte die de komst van zo’n grote groep 
bands met zich meebrengt.
De deelnemende bands zullen ook stops in 
het centrum maken, dus stilstaand nummers 
ten gehore brengen. Daarbij zal zeker halt ge-
maakt worden bij ’t Pareltje. De mode-en ca-
deauboutique van Marijke Hollander heeft ter 
gelegenheid van het jubileum van onze mu-
ziekvereniging namelijk een etalage geheel in 
Hallelujah-stijl.
CMV Hallelujah heeft ontzettend veel zin in de 
streetparade en roept iedereen op tijdens dit 
evenement de (Makkumer) vlag uit te steken. 
Een primeur in Makkum waarbij we hopen op 
veel publiek. Zet gerust uw klapstoel langs de 
route”, besluit Arend Pieter.
Meer informatie over het jubileum van Hal-
lelujah, onder andere ook over de voorver-
koop van het concert met Piter Wilkens dat 
’s avonds in het MFC gehouden wordt is te 
vinden op www.hallelujahmakkum.nl 

Marching Makkum, streetparade
door het centrum van Makkum
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 19 oktober 
14:30 Scharnegoutum’70 1-Makkum 1
14:30 Makkum 3-IJVC 3
12:00 Walde De 2-Makkum 4
12:15 LSC 1890 JO19-2-Makkum JO19-1
10:00 Makkum JO10-1-Tzummarum JO10-1
10:00 Makkum JO8-1-Tzummarum JO8-1
Kantinedienst
09.00-12.00 Johan Boonstra
  Michiel Scheepvaart
12.00-15.00 Elma Groen
15.00-19.00  W v.d. Weerd
  Oane de Boer
  Anneke Gall
Zaterdag 26 oktober 
15:00 Makkum 1-Willemsoord 1
12:00 QVC 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-ONS Sneek 3
14:30 Leeuwarder Zwaluwen 10-Makkum 4
14:30 Harlingen JO19-1-Makkum JO19-1
9:00 Makkum JO15-1-LSC 1890 JO15-2
11:00 Makkum JO13-1-Oeverzw. JO13-1G
9:00 SVM JO11-1-Makkum JO11-1
9:00 Makkum JO11-2-Balk JO11-5M
10:15 Makkum JO9-2-SJO Arum ‘64 JO9-2
9:00 Makkum JO8-1-Annaparochie JO8-1
12:15 ST VIOD/WTOC VR2-Makkum VR1
Kantinedienst
08.15 -12.00 Elisabeth v.d Weerd
  G.H. Joustra
12.00-15.00 Elma Groen
15.00-19.00 Rixt v.d Bles / Loes Attema
  Willemijn Jansen

Agenda
JAARVERGADERING

Koninginnevereniging Makkum houdt haar 
jaarvergadering op donderdag 26 oktober.
U bent van harte welkom om 20.00 uur in 

Café Romano.

BEZOEK ONS EVENT
Op 19 oktober rollen we de rode loper uit!

Mannequins zullen vanaf 11.00 uur de nieuwe najaarsmode doorlopend presenteren.
Uiteraard met een passend hapje en drankje.

En rond 14.00 uur worden we getrakteerd door een streetparade van Hallelujah!
Kom ook gezellig langs?

Dan maken we van jouw winkelmoment een feestje!

‘t Pareltje 

Door Judith van Lavieren

De Kinderboekenweek werd dit jaar gehouden 
van 2 t/m 13 oktober. Het thema was ‘Reis 
mee’. In de Makkumer bibliotheek werd op 
woensdagmiddag 2 oktober een openingsac-
tiviteit gehouden.
Studenten van de opleiding onderwijsassis-
tent van de Friese Poort hielpen mee bij het 
organiseren en begeleiden van deze gezellige 
middag voor de basisschooljeugd. Veertig be-
zoekers werden in de bibliotheek verwelkomd.
Zij vermaakten zich prima met kleurplaten met 
een koffer om te vullen, autootjes knutselen, 
schminken, een stoelendans met ballonnen en 

een technische opdracht om een raketje met 
een ledlampje te maken. Uiteraard was er ook 
wat lekkers.
Op de tweede woensdag van de Kinderboe-
kenweek was er voor de jonge kinderen een 
theatervoorstelling van Inkipinki. De Sint Mar-
tinusschool bezocht ’s morgens met de on-
derbouw en bovenbouw nog een door Pleunie 
Oostenveld georganiseerde activiteit met boe-
ken over reizen.
Een datum om alvast in de agenda te zetten: 
op 13 november aanstaande wordt het weer 
supergezellig én spannend in de bieb. Dan 
wordt ’s avonds het voorleeskampioenschap 
van Makkum gehouden.

Opening Kinderboekenweek
in Makkumer bibliotheek
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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.

MATROESJKA is aanstaande zaterdag in Het 
Kasteeltje te zien met haar nieuwe voorstelling 
BRAINWASH. Deze twee energieke dames 
nemen geen blad voor de mond, zingen de 
sterren van de hemel en gaan geen onder-
werp uit de weg. Op youtube is de trailer van 
dit programma te vinden en op de website van 
het Cultureel Podium Makkum is er een uitge-
breide beschrijving te lezen. Datum: zaterdag 
19 oktober 2019. Aanvang: 20:00 uur. Locatie: 
DG Kerk, Bleekstraat 11 in Makkum. Entree: 
Leden CPM 10 euro, niet-leden 15 euro. Voor-
verkoop bij Speelsgoed, Els van  Zeumeren

Cultureel Podium Makkum
presenteert: Matroesjka
met Brainwash

Heb jij altijd al in het donker met een zaklamp 
een museum willen ontdekken? Kom dan op 
25 oktober naar de Coole Kidsnacht in het 
Kazemattenmuseum. Je gaat op reis door de 
geschiedenis. Je moet op zoek naar de hel-
den van de oorlog. Samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes, in het donker, met jullie zak-
lampen. Hoe cool is dat?!
 

Het museum is voor jou (kinderen tussen de 
4 en 12 jaar) en je (groot)ouders open tussen 
17.00 uur en 21.00 uur. Kinderen t/m groep 8 
van de basisschool zijn gratis. Entree volwas-
senen€2.00. Laat wel even weten met hoeveel 
mensen je komt via vrijwilligers@kazematten-
museum.nl.
Tot 25 oktober, vergeet je zaklamp niet!  

Spannend en cool!
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Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

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

Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke advertenties, 
familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden medede-
lingen, 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, tel: 06-15064763.

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:

Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee, Sjoukje Steinhovden
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren

Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.

Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of

tel. 06- 46157152 

ALGEMEEN

21 september had de PeugeotCCclubNeder-
land hun jaarlijkse evenementen dag. De club 
is in 2000 ontstaan na de introductie van de 
206 CC. Een hard top cabrio. Enthousiastelin-
gen die de club oprichten spraken ook al snel 
over evenementen, clubblad en website.

Op de eerste meeting waren een 30-tal ca-
brio’s, de club bleef groeien tot boven de 500 
leden. Het vinden van geschikte accommo-

datie om de dag te eindigen werd daardoor 
wel moeilijker vanwege het parkeren met deze 
grote aantallen auto’s. Dit jaar is het heel leuk 
gelukt om in Makkum bij Beaufort te eindigen 
met een warm en koud buffet. Na ontvangst 
werd vanwege het mooie weer, de uitslag van 
de puzzelwedstrijd bekend gemaakt. Daarna 
was het tijd om het buffet eer aan te doen. Alle 
deelnemers kijken terug op een geslaagde 
dag, ook bij Beaufort.

PeugeotCCclubNederland
jaarlijkse evenementen dag



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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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl 06 2709 1499


