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In dit nummer o.a.
Een echt damesteam
bij VV Makkum
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No. 1667 - 13 juni 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 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

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

Concert Hallelujah in Avondrust Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

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

Door Judith van Lavieren
Op maandagavond 25 juni geeft christelijke
muziekvereniging Hallelujah een concert in
Avondrust. “Zo langzamerhand kunnen we
wel spreken van een traditie”, aldus vrijwilliger Marcel Knijff. Begonnen als afsluiter aan
het eind van het seizoen voor de gezellige
avonden die een groep vrijwilligers in Avondrust organiseert en inmiddels al weer heel
wat jaren vaste prik.”
Ook dit jaar komt Hallelujah weer. Het con-

Ouder / Kind kaatspartij
Op vrijdag 25 mei jl. een fantastische avond,
tijdens de Makelaardij Kingma en Walinga Ouder / Kind Partij. Bij de tussengroep
5 partuur op de lijst. 1ste prijs Mirte Oostenveld & Mirjam Adema. 2de prijs Marrit &
Simon de Witte. Bij de Welpen 12 partuur
op de lijst. 1ste prijs Rick & Harry van der
Weerdt. 2de prijs Lieke & Ulke Tuinier. 3de
prijs Anne Osinga & Jurre Rinia. 1ste prijs
verliezers Klaas Dijkstra & Lolkje Abma. 2de
prijs verliezers Haye & Reimo Tjeerdema.
3de prijs verliezers Inge & Geeske Roorda.
Bij de Pupillen/Schooljeugd 9 partuur. 1ste
prijs Tijmen & Menno van der Eemas. 2de
Prijs Lenthe Groen & Bram Elzinga. 3de prijs
Leon & Fonny Smink. Anke & Rudy Bruinsma
wonnen een prijs voor het mooist verkleed.
Stimuleringsprijzen waren voor Jorrit de
Haan, Gjalt Roorda, Jesse Roorda.

cert wordt gegeven in het restaurant van
Avondrust en begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro, dit is inclusief een kopje
koffie of thee. De vrijwilligersgroep en de
muziekvereniging hopen op een goedgevulde zaal.
Hallelujah is ‘in vorm’. Op 2 juni reisde de
muziekvereniging af naar Schiermonnikoog
om hier mee te doen aan het concours. Alle
inspanningen op de repetities van de afgelopen maanden betaalden zich hier uit: na een
zeer gezellige dag speelde het harmonieorkest de sterren van de hemel en behaalde
een persoonlijk record van 87 punten en een
tweede prijs.
Hallelujah heeft de afgelopen weken benut
om weer nieuw repertoire in te studeren. Dus
naast het temperamentvolle concoursstuk
Puszta zijn er weer veel mooie stukken te
horen. Dit alles natuurlijk onder leiding van
dirigente Nynke Jaarsma.

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
MAKKUM

Trasmolen 10
Vraagprijs
€ 269.500,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

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)

DANKBETUIGING

Wy wolle op dizze wize tanksizze foar
it waarme meilibjen en de oerweldigjende belangstelling nei it ferstjerren
fan myn leave man, ús heit, skoanheit
en pake

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

It hat ús tige goed dien.

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
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.begrafenisverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
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.
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
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

Jentje Oostenveld
Maaike Oostenveld-Berga
bern en bernsbern.
Makkum, juny 2018

Agenda
Donderdag 14 juni
Creatief Café is voor iedereen, jong en oud,
want mooie dingen maken is nog leuker als
je het samen doet. Je kunt er terecht om te
haken, breien, tekenen of maar net waar je op
dat moment zin in hebt. Neem je eigen materialen mee. Elke tweede donderdag van de
maand ben je van harte welkom. Vanaf 14.30
uur in de bibliotheek.
Zaterdag 16 juni
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Zondag 17 juni
Minniste Mienskip Makkum, Fryske
Sangtsjinst û.l.f. Âldste br. Lieuwe Durksz. It
frouljuskoar De Greideklanken ûnder lieding
fan Philippus Hingst sjongt lieten fan Fedde
Schurer. Wy bigjinne om 10.00 ûre yn de
Doopsgezinde Tsjerke oan de Bleekstrjitte.
Zaterdag 23 juni
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine.
Elke zaterdag t/m 1 september
Gezellige familie bingo op
Recreatiepark De Holle Poarte in de Piramide
begintijd 20.00 uur.

Kerkdiensten
17 juni 9.30 uur Van Doniakerk
Drs. J.L. de Haan St. Annaparochie
24 juni 9.30 uur K.C Het Anker Jelmer Voet
Heerhugowaard Jeugddienst / koffiedrinken
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 17 juni Voorganger: dhr. H. Fransen
m. m. v. dhr. L. Stellingwerf Accordion.
Zondag 24 juni Voorganger: mevr. G. Brouwer
Organist: dhr. J. Adema
m.m.v. Theo v/d Logt Zanger

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

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
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Huisman Dak & Zinkwerken Ledenpartij zondag 3 juni

ren. Enkele partijen eindigden op de stand van
5/5 en tijdens de twee laatste partijen werden
de prijzen pas verdeeld. 1e Prijs: Boukje Bosma, Sanne Idsinga en Mieke Tilburgs (21 pnt.).
2e Prijs: Indy Tuinier, Mirte Jansen en Yildau
v.d. Logt (16 pnt.).
Bij de Heren werd als vanouds veel strijd geleverd. Er was één grote poule met vijf parturen!
en een verrassende ontknoping waarbij de
gedoodverfde winnaars (Jorn, Harry en Simon
J.) in hun laatste partij ten onder gingen en
helaas buiten de prijzen vielen. 1e Prijs: Tjitte
Folkertsma, Sietse Lenters en Siebren Hoekstra (23 pnt.). 2e Prijs: Jan Ruurd Amels, Germ
v.d. Meer en Karel Roorda (22 pnt.).
De prijzen werden aangeboden door Huisman
Dak & Zinkwerken.

Bij de Welpen werd er in twee poules van drie
gekaatst. In poule A wonnen Lieke Tuinier en
Niek v.d. Eems hun twee partijen. Zij kaatsen
de finale tegens de winnaars van poule B, Rick
v.d. Weerdt en Ilse Amels, die ook twee partijen hadden gewonnen. 1e Prijs: Lieke & Niek
(Finale gewonnen met 5/3 – 6/0). 2e Prijs: Rick
& Ilse. Bij de gecombineerde categorie Pupillen/Schooljeugd was er een poule van vier
parturen. Het partuur van Elke de Witte & Jesse Roorda won al hun partijen, de krans was
voor hen! Een mooie 2e prijs was er voor het
partuur van Nienke Tjeerdema, Wendy Adema
en Yrsa Dijkstra, die vandaag twee partijen
wisten te winnen. 1e Prijs: Elke & Jesse (21
pnt.) 2e Prijs: Nienke, Wendy en Yrsa (17 pnt.).
Bij de Dames was er een poule van vier partu-

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)

Slagerij Attema Makkum
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
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,25
1 kg hamlappen........................................ € 6,50
1 kg speklappen....................................... € 5,75
1 kg shoarmavlees................................... € 5,75
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 € 42,50
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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Bruniapartij voor de
61e keer verkaatst!

Op zaterdag 9 juni werd voor de 61e keer de
Bruniapartij in Exmorra verkaatst. Grote dank
aan onze sponsor familie Brunia, zij zijn onze
vereniging al die jaren al trouw. Dit jaar hadden we bij de deelname fors concurrentie van
kaatsers uit onze dorpen die meedoen bij de
KNKB. Zowel de jongens als eersteklassers
konden daarom niet aanwezig zijn. Ondanks
dat waren er zes partuur en werd er in twee
poules van drie gekaatst waarbij het partuur
van Gijsbert Knol (Bolsward), Hans van Swinden Koopmans en Bart Ypma (beide Exmorra) alle partijen in poule 1 wonnen. In poule
2 wonnen Arjen Radix ( ), Menno Sweering
(Folsgare) en Johan Bekema (Bolsward) ook
alle partijen. De finale beloofde een spannende te worden en dat werd het ook. Op de
stand 5-5 2-6 wonnen Arjen, Menno en Johan
de 61e Bruniapartij. Zij wonnen alle drie partijen en hun namen komen dit jaar op het grote
Brunia bord in de kantine. Arjen Radix werd
tot koning uitgeroepen. Gefeliciteerd! 1. Arjen Radix Goenga, Menno Sweering Folsgare
en Johan Bekema Bolsward, 2. Gijsbert Knol
(Bolsward), Hans van Swinden Koopmans en
Bart Ypma (beide Exmorra).

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

Nieuwe bestuursleden
Graag heten wij de 2 nieuwe bestuursleden Mevr. Joke Bries en de Heer Johannes Herder
van harte welkom en wensen hen alle succes met hun toekomstige werkzaamheden binnen
PBMakkum.
Dorpsvisie
Een ‘dorpsvisie’ is van onschatbare waarde voor ons mooie Makkum. Als wij (PBM) (nog)
meer voor Makkum willen betekenen in de toekomst dan hebben we een duidelijke en breed
gedragen visie nodig. De vorige dorpsvisie dateert uit 2008 en is op veel punten niet meer
actueel. Reden te meer om een nieuwe visie te gaan ontwikkelen. Op 28 juni a.s. gaan de
vrijwilligers die zich hiervoor bij ons hebben opgegeven een start maken.
Openbare ruimten
Buiten de meldingen die via de gemeentelijke website worden opgegeven, door u, bereiken
ons nog steeds klachten van inwoners over de staat van bijv. straten, trottoir, defecte lantaarnpalen etc. etc. Een aantal klachten zijn reeds eerder tijdens de jaarvergadering direct
doorgegeven aan de aanwezige afvaardiging van de Gemeente. Graag vernemen wij de nu
nog aanwezige of niet verholpen problemen/klachten liefst met een foto en een duidelijke
omschrijving van de klacht, de betreffende straat en het huisnummer op ons emailadres:
info@pbmakkum.nl met als onderwerp: Openbare ruimten.
Pinautomaat
De plaatsing van de pinautomaat heeft (zoals eerder gemeld) vertraging in de procedure opgelopen. Hierdoor zal de plaatsing van de pinautomaat later in het seizoen worden.

Makkum bedankt!
De tweede editie van het Kunstweekend Makkum Art is een geweldig succes geworden.
De reacties van het publiek waren uiterst positief. Met meer dan 4000 bezoekers werd de
verwachting duidelijk overtroffen. Ook de aanwezigheid en interesse van de landelijke pers
mag zeer positief genoemd worden. In totaliteit hebben de deelnemende kunstenaars met
een grote diversiteit in kunstdisciplines , een
breed publiek gevonden. De positieve reacties die binnenkomen, maken duidelijk dat de
deelnemende kunstenaars op een voortreffelijke manier hun kunstwerken en werkwijze
aan de bezoekers van het kunstweekend hebben laten zien.
Makkum Art onderscheidt zich van andere
kunstevenementen door geen kunst- of kleedjesmarkt te zijn, maar kunst van topniveau in
monumentale panden en verscholen tuinen
tentoon te stellen. Vrij toegankelijk voor een
breed publiek. Dit was niet mogelijk geweest
zonder de steun van onze locatiehouders, de
beheersters van de Sporthal, de kosters van
de verschillende kerken en hun naaste medewerkers, De Stichting Oranjewoud, Koninklijke
Tichelaar, Stichting Ald Makkum, Natuurboerderij It Kolkje en de Openbare Bibliotheek.
Vrijwilligers hebben enthousiast meegedacht
en meegeholpen met de voorbereidingen en
op de dag zelf en nadien met opruimen! Mede
dankzij hun enorme inzet voor- tijdens en na
het kunstweekend, kunnen we terugzien op
een zeer geslaagd evenement. Ontzettend bedankt hiervoor! Ook de basisschoolleerlingen

willen we hartelijk bedanken voor hun prachtige kunstwerken, welke te zien waren op het
Bonthuispad. En natuurlijk niet te vergeten,
Het Makkum Quartet, voor hun prachtige muziekuitvoering en Els Speelsgoed en Meekit
voor de leuke kinderworkshops.
Ook willen we langs deze weg de sponsoren
van het Kunstweekend Makkum Art hartelijk
bedanken. De Gemeente Súdwest Fryslân,
Het Ondernemersfonds, Designland, De Vries
Feadship, De heer P. J. Tichelaar, Sopkafee De
Flevo, Restaurant It Posthûs, Scala Cleaning,
Borstel Cleaning, Stichting It Preamke, Mark
de Witte Bouwadvies en ontwerp, Blom Ynien,
Gasterij Hennie fan Richt, Hotel De Prins,
Smink schilders- en afwerkingsbedrijf, Bouw
en timmerbedrijf Pijpker en Gros financiële
partners hebben dit evenement financieel en
materieel mogelijk gemaakt.
Hartelijk bedankt allemaal voor jullie steun.
Zonder jullie was het niet gelukt om dit kunstweekend neer te zetten!

Schoonmaakhulp gezocht
per direkt
De uren zijn variabel.
Het betreft campingsanitair, stacaravans,
caravans, en een groepsacommodatie in
een woonboerderij, ook in de winter.
Reakties a.u.b. naar: info@sotterum.nl.
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DURF/Kunstroute tijdens
Tsjerkepaad Witmarsum
De kerken in Witmarsum zetten hun deuren al een week voor de officiële start
van Tsjerkepaad open. Op 23 juni a.s.
is namelijk de start van de kunstroute in
het kader van het project DURF. Gedurende 4 weekends kunnen belangstellenden terecht in de kerken van Witmarsum, maar ook in woonhuis September,
het Arkje tegenover de RK-kerk en in
de korenmolen De Onderneming. Op al
deze plekken kan men kunst bekijken
van plaatselijke (amateur)kunstenaars,
met ze in gesprek gaan en soms ook zelf
nog iets maken. De concert/tentoonstelling Muziek en Beeld op 5 mei j.l. was
zeer inspirerend om het in kunsttaal te
zeggen. Een mooie belevenis met z’n allen in het kerkgebouw.
Een kunstroute is echter anders, de
mensen kruimelen naar binnen, één voor
één, maar wie weet volgen er geïnspireerde gesprekken….
Nog steeds gelden de waarden van het
gezamenlijk iets doen in eigen dorp, durf
hebben in het uiten van jezelf in een
kunstwerk, met iets nieuws komen en
pogen jezelf en anderen verder te brengen.
De locaties zijn dichtbij elkaar en te belopen. Witmarsumers kunnen zich over
dorpsgenoten verwonderen. Er is een
brede variatie aan kunst en kwaliteit is
aanwezig. Vele kunstvoorwerpen hebben een persoonlijke boodschap die
aanspreekt. Iedereen zou moeten zien
hoeveel plezier en belang men heeft in
het maken van kunst! Er komt een gids
en op de locaties zijn mensen aanwezig
om uitleg te geven.
De opening is op zaterdag 23 juni 14.00
uur in de Koepelkerk te Witmarsum.

Avondvierdaagse 2018
Door Judith van Lavieren
Ruim 270 deelnemers aan de Avondvierdaagse finishten donderdag 31 mei bij het MFC. De
editie van 2018 was warm, maar verliep heel
goed. Helaas moest de organisatie de tweede
avond afgelasten wegens noodweer. De organisatie van de Makkumer Avondvierdaagse
volgde daarmee het advies van de landelijke
Avondvierdaagse. De avond werd overigens
gewoon meegeteld en iedereen kon donderdagavond dus zijn medaille in ontvangst nemen.
Wandelaars konden kiezen voor de vijf of de
tien kilometer. Nieuw dit jaar bij de tien kilometer was de ‘autocrossroute’ langs het
crossveld van 23 juni aanstaande. Dit alles in
goede samenwerking met de boer en duidelijk
aangegeven door pijlen die door de landelijke
organisatie ter beschikking waren gesteld. De
routes stonden dit jaar voor het eerst op de
site. Op plattegronden kon men daar de routes bekijken. Ook nu is de site nog de moeite
waard om te checken: er staat een bijzonder
leuk fotoverslag op. Kijk daarvoor op www.
avond4daagse-makkum.nl.
Jelle de Hoop liep de Avondvierdaagse voor
de veertigste keer! Dat moest natuurlijk gevierd worden. Hij ontving bij aankomst bloemen van Karin de Jong en werd muzikaal
onthaald door Hallelujah. Geertina Bijlsma
overhandigde hem de recordmedaille. “Behalve Jelle de Hoop waren er meer deelnemers
met veel ‘dienstjaren’”, aldus Geertina Bijlsma. “Het was een positieve avondvierdaagse,

mede door de inzet van de Verkeers Regelaars
Makkum en Hallelujah.”
De warme slotavond kon desgewenst afgesloten worden met een lekker koud ijsje van
Kelderhuis.

Kuijpers neemt Leviuz uit Makkum over
Technisch dienstverlener Kuijpers neemt met
ingang van 1 juni Leviuz B.V. uit Makkum, over.
Het Friese bedrijf met ruim 30 medewerkers
richt zich op de engineering en fabricage van
procesinstallaties en RVS leidingsystemen in
de zuivel- en voedingsindustrie.
Leviuz fabriceert en installeert leidingwerk en
equipement voor procesinstallaties voor opdrachtgevers uit de food- en zuivelindustrie.
Het bedrijf beschikt over een groep ervaren
en uiterst vakkundige medewerkers voor de
skidbouw en prefabricage en installatie van
leidingsystemen, 3D engineering en projectmanagement. “De specialisten van Leviuz vormen een krachtige versterking voor Kuijpers
in een regio waar we kansen zien voor onze
industrie dienstverlening. De sfeer tijdens de
eerste persoonlijke kennismaking met het
team van Levuiz was goed! Ik kijk uit naar een
goede en prettige samenwerking met onze
nieuwe collega’s” aldus Aukje Kuypers, algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw
van het Jaar 2018.
Leviuz gaat onder de vlag van Kuijpers Industrie verder vanuit de bestaande locatie in
Makkum. Huidig directeur eigenaar Hielke Cuperus blijft tot eind 2018 actief betrokken bij
het bedrijf. Hij krijgt door de overname ruimte om invulling te geven aan zijn persoonlijke
ambities maar niet zonder zíjn Leviuz in goede

handen achter te laten. “Kuijpers is voor mij de
ideale overnamekandidaat. Het familiebedrijf
heeft veel aandacht voor mens en techniek
en heeft een mooie staat van dienst binnen de
procesindustrie. Ik zie het als een kans voor
mijn team om vanuit Makkum een waardevolle bijdrage te leveren aan de groeiambitie van
Kuijpers in het noorden van Nederland en heb
veel vertrouwen in onze samenwerking.”

125 jaar Rinia Fietsen
en Hoeksema Kapper
Van onschatbare waarde was de inzet van alle
mensen die hun talenten hebben ingezet, wat
ons jubileum feest tot een grote hoogte heeft
gebracht.
Bedankt alle mensen die langs zijn geweest en
die met ons mee genoten hebben van deze
bijzondere middag.
De prachtig aangeklede tuin, met dank aan
Anjo en Joke Idsinga , van onze oud notaris,
de heer en mevrouw Wallis de Vries, was een
prachtig decor, waar een mooi programma
plaatsvond dat door Tineke Attema op rolletjes verliep.
Onze dank aan allen is zeer groot!
Timen Rinia en Durkje Hoeksema
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Rommelmarkt/fancyfair PKN Makkum

Vanaf heden hebben we een

NIEUWE MENUKAART!
NIEUWSGIERIG?
Reserveer dan snel op 0515-231153

Dit jaar is op 26 mei weer de rommelmarkt,
fancyfair georganiseerd door de PKN Makkum. Er was weer veel ingeleverd, waardoor er
voor elk wat wils te koop was. Bij het draaiend
rad kon er een gokje gewaagd worden en voor
de kinderen was er een grabbelton.
Op het entreekaartje kon een high tea worden
gewonnen. De winnaar hiervan was De heer

Westra uit Sint Jacobiparochi. Het goede doel
was dit keer med air. Een organisatie in Afrika, die medisch geschoolde mensen door de
lucht laat reizen en daardoor sneller hulp kan
verlenen. Griet Brouwer had een stand met informatie hierover. En er konden pollepels voor
het goede doel worden gekocht. Door de vele
sponsoren en vrijwillgers is het een succes geworden. Hiervoor allen heel erg bedankt.

Feestelijke opening Deelwinkel

Elke dag dat we open zijn hebben we
borreluur van 15:30 - 17:00 uur.
Vele drankjes voor halve prijs!

Kaatsvereniging Makkum
organiseert Pearkekeatsen
De Keatsatelier J. Scheepvaart wilde Pearkekeatspartij wordt dit jaar in een nieuw jasje
gestoken. Op woensdag- en donderdagavond
27 en 28 juni vinden de voorrondes plaats. Bij
de opgave is het mogelijk om een voorkeur
voor de 27e of 28e aan te geven. Op vrijdagavond 29 juni zullen de beslissende partijen
en de finales gehouden worden. Aangezien
het een WILDE PARTIJ is, hoef je geen lid te
zijn van de KV Makkum. Er wordt uiteraard
gekaatst met kaatsballen van Keatsatelier J.
Scheepvaart. Het kaatsen begint om 19.00 uur
op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat
te Makkum. De prijzen worden aan geboden
door Keatsatelier J. Scheepvaart. De kransen
worden aangeboden door Slagerij Bruinsma.
Opgeven kan t/m zondag 24 juni 20.00 uur
in de kantine of bij het secretariaat 06 51 071
052 / secretariaat@kv-makkum.nl. Nadere informatie volgt op onze website www.kv-makkum.nl en Facebook.

Door Judith van Lavieren
De Deelwinkel aan de Buren 1 is op vrijdag
1 juni feestelijk geopend. De gasten werden
op het plaatsje achter de Deelwinkel hartelijk
ontvangen met koffie en gebak, accordeonmuziek en de grapjes van clown Kees.
Mevrouw Domhoff verwelkomde de gasten op
de formele opening. De deelwinkel is een initiatief van de drie lokale kerken en vormt een
gezamenlijk diaconaal centrum in Makkum.
Het is de bedoeling dat de Deelwinkel een
soort huiskamer voor en door alle Makkumers
wordt. Waar je terecht kunt voor ontmoeting,
een kopje koffie of thee, een luisterend oor,
maar ook voor advies bij hulpvragen en voor
deskundige verwijzing. Voor die laatste functie
wordt samengewerkt met vrijwilligersorganisaties van het dorp, medewerkers Welzijn van
de gemeente Súdwest-Fryslân.
Mevrouw Domhoff bedankte pastor Nelleke
ten Wolde, Kees van Kordelaar, het parochiebestuur en alle andere vrijwilligers. Zij benoemde in haar welkomstwoord ook het motto van de Deelwinkel: Van delen wordt je rijker.
In de nieuwe deeleconomie ook wel verwoord
als: delen is het nieuwe vermenigvuldigen.
Het centrum is genoemd naar de Deelwinkelfunctie maar is nadrukkelijk geen kledingof voedselbank. Er kunnen ( kleine ) spullen
gebracht en meegenomen worden maar daarbij gaat het NIET om kleding en meubilair. Daar
ontbreekt de ruimte voor en het is ook de niet
de bedoeling op enigerlei wijze te concurreren
met de plaatselijke middenstand of horeca.
Sinds woensdag 2 mei is de Deelwinkel open.

De openingstijden zijn op woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond, leeftijd of levensovertuiging. Er zijn al
een aantal gastheren en gastvrouwen, maar
er worden nog mensen gevraagd die 1 of 2
middagen in de maand beschikbaar willen zijn
om bezoekers te ontvangen. Gastvrouwen en
gastheren staan er niet alleen voor, er is ook
altijd een professionele kracht aanwezig.
Handige klussers zijn op dit moment bijzonder
welkom om de laatste zaken in de Deelwinkel af te maken. Op dit moment wordt verder
gezocht naar mensen die haken en breien uit
kunnen leggen en dingen kunnen repareren.
Na haar toespraak nodigde mevrouw Domhoff
iedereen uit om clown Kees te volgen naar
de voorzijde van de Deelwinkel. Clown Kees
verrichtte hier, na wat gezoek naar het juiste
gereedschap, de officiële openingshandeling.
Samen met mevrouw Ten Wolde knipte hij
het rode lint dat voor de voordeur gespannen
was, door.
De gasten konden toen een kijkje nemen ín
de Deelwinkel. Naast een gezellige huiskamer,
een deelwinkeltje, keukentje en kapelletje is
er ook nog een apart spreekkamertje. Aan de
wanden van de huiskamer prijken drie kunstwerken gemaakt door de Makkumer basisscholen.
Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt een
kijkje gaan nemen op de Buren 1. Voor meer
informatie of wellicht om u aan te melden als
vrijwilliger met een specifiek talent kunt u ook
bellen met Nelleke ten Wolde 06-12308151.
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Zoekertje

Een echt damesteam bij VV Makkum

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 zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
GEVRAAGD: Wij zijn op zoek naar een (liefst)
ervaren en enthousiaste tuinhulp voor enkele
uren per week. Verdiensten in overleg. Bel of
app naar: 06 207 605 99.
Sparta electrische fiets in zeer goede staat
type GLSDL 148, damesmodel, € 395,=
Tel: 0515-230209
TE KOOP: 2 Bedbodems voor ledikant van
140 bij 200 cm. met midden steunen.
In goede staat t.e.a.b
A. Beverwijk, tel. 0515232192

Adema-huisorgel
Kerkeraad en college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum maken kondigen
hierbij aan: de officiële overdracht en feestelijke ingebruikneming van haar nieuwste
aanwinst: een Adema-huisorgel, gebouwd
rond 1860.
Eén en ander vindt plaats op 16 juni aanstaande, ’s middags om 14.30 uur (inloop
vanaf 14.00 uur) in de Johanneskerk te
Burgwerd.
Het Adema-huisorgel is afkomstig uit de familie Noordmans, en was onder andere in
het bezit van de bekende theoloog Oepke
Noordmans (1871-1956). Na diens overlijden is het meer dan 50 jaar onbespeeld
gebleven en liep het bovendien ernstige
schade op bij een inbraak. Na het overlijden van Oepke Noordmans’ laatste levende
zoon, Johan Noordmans, wist dr. Jan Dirk
Wassenaar het orgel uit de nalatenschap
op te kopen. De Protestantse Gemeente
Burchwert-Hartwert-Hichtum heeft het orgel van hem overgenomen en met hulp van
fondsen en sponsoren, met name uit de
familie Noordmans, laten restaureren door
orgelbouwers Hoekjen (kast) en Pels & Van
Leeuwen (binnenwerk).
De gemeente hoopt het orgel te gebruiken
voor kleinschalige liturgische bijeenkomsten
in het koor van de kerk, en beschikt nu over
twee schitterende historische instrumenten:
één uit de barok, en één het Friese Reveil.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom
bij dit bijzondere moment. U doet degenen
die deze middag organiseren een groot plezier als u uw komst uiterlijk woensdag 13
juni aankondigt bij de secretaris van de orgelcommissie: liuwe.westra@mensa.nl.

Door Magdalena Attema
Uniek kun je wel zeggen. Het eerste half jaar
van het seizoen was het zoeken, wennen,
aftasten. Maar de meiden vormden door de
training en wedstrijden een echt team. Ook de
onderlinge sfeer bij de ouders was goed. Iedere ‘uit’ wedstrijd, reed er een stoet van ouders
naar de tegenpartij. Na de winterstop nieuwe
rondes en nieuwe kansen. De meiden hadden
hun eigen jel: “Jel jel jel, we winnen dit wel”. De
tegenstanders waren of een jongens team, of
een gemengd team. De jongens altijd lachen,
pff meiden... De eerste wedstrijd werd gewonnen! Girl power! En de jongens waren stil... En
zo tot aan de zomer iedere wedstrijd winnen.

Machtig mooi vonden de meiden, coach, trainer, sponsor en ouders het. Dit moest gevierd
worden! De sponsor Autobedrijf Kamstra regelde de truck, en de ouders de versiering,
het spandoek werd ontworpen bij Thuishuis
Doerak, en de bloemen, medailles en het kado
voor de Coach Jeroen Adema werd door ouders geregeld. Zaterdag 2 juni was de laatste
wedstrijd, ze waren al kampioen, maar de
girl power bleef van kracht. Na een prachtige overwinning, een woord van Jeroen en het
uitdelen van bloemen en medailles gingen de
meiden op de truck door Makkum. Eenmaal
aangekomen bij vv Makkum, stonden de patat
en frikandellen klaar met de feestmuziek. Al
met al een geslaagd seizoen!

Notenkrakers en AMV-ers in concert
Door Judith van Lavieren
Muziekvereniging Hallelujah heeft naast het
harmonieorkest en de drumband een boeiend
en bloeiend jeugdorkest. Kinderen die een
blaasinstrument bespelen of drumles hebben mogen al na een jaar les meedoen in het
jeugdorkest. Alweer heel wat jaartjes geleden
kreeg het jeugdorkest van Hallelujah een eigen
naam: De Notenkrakers. Ieder jaar laten ze van
zich horen tijdens het nieuwjaarsconcert van
Hallelujah en de Snertpreek in het Kasteeltje.
Daarnaast staan er jaarlijks verschillende “losse” optredens op het programma. Zo langzamerhand is het ook traditie geworden om aan
het einde van het schooljaar een concertje te
geven in de oefenruimte van het MFC. Dit is
enerzijds bedoeld om ouders, broers en zussen mee te laten genieten van de muzikale
vorderingen, anderzijds is het ook een gelegenheid om te laten zien wat het jeugdkorps
te bieden heeft voor eventuele nieuwe leden.
Naast de gezamenlijke stukken zijn er ook diverse solo’s voorbereid waarin de instrumenten apart te horen zijn. Wie er over denkt om
zelf een instrument te gaan bespelen is dan
ook speciaal uitgenodigd.
Op donderdagavond 14 juni hopen de kinde-

ren van de Notenkrakers veel publiek te mogen begroeten. Ze geven het concert samen
met de jeugd die AMV-lessen volgt. Dit zijn
lessen Algemene Muzikale Vorming, die een
soort vooropleiding vormen voor het volgen
van muziekles op een instrument. Het begint
om kwart voor 7 in de oefenzaal van de Notenkrakers en kost helemaal niets!
Na afloop van het concert is er mogelijkheid
om onder begeleiding van de Notenkrakers
instrumenten uit te proberen. Daarnaast is er
gelegenheid om vragen te stellen over muziekles, huur van een instrument via muziekvereniging Hallelujah en het lidmaatschap van de
Notenkrakers.
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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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

