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Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2019 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

Doarpskrite Makkum presintearret Allo Allo

Door Judith van Lavieren
Een voorverkoop die zo snel ging dat de
Krite er zelf beduusd van was, maar liefst
acht voorstellingen en heel veel enthousiaste bezoekers: de uitvoering va Allo Allo
was een succes op alle fronten. En kan een
scoutinggebouw een sfeervol dorpstheater worden? Ook die vraag moest met een
volmondig ja beantwoord worden.
“Toaniel bliuwt foar my altiten in feest”,
stelt regiseusse Tineke Attema in het voorwoord van het programmaboekje. “It is in
magysk proses werfan’sto noait krekt sizze
kinst hoe’t it ofrinne sil. De wille fan it gearwurkjen, it betrouwen yn elkoar, it hearlike
gefoel nei ofrin en miskien sabeare it orkest
dat eartiids spile. En fansels de minsken in
moaie jûn besoargje. Ja, dát benammen,
in moaie jûn meie bliere minsken, dan is it
feest kompleet.”
Een feestje werd het met Allo Allo. Een
komisch toneelstuk gebaseerd op de televisieserie uit de tachtiger jaren over een
Frans café in oorlogstijd. René Artois, gespeeld door Sjirk Wybenga, is het middelpunt. Niet altijd een stralend middelpunt
want hij heeft zo zijn eigen zorgen: De
vrouwen willen zijn lichaam, het verzet zijn
brein en de nazi’s zijn worst. Hij moet aardig zijn tegen de vele Duitsers in zijn café
en natuurlijk tegen zijn vrouw. Daar heeft
hij niet veel zin in. Het is aantrekkelijker om

aardig te zijn tegen de serveersters Yvette en
Mimi.
De Duitsers moeten niet te weten komen dat
er twee Engelse piloten op zolder zitten.. Het
verzet moet niet te weten komen dat René
een portret fan de Fallen Madonna mei de
grutte boarsten in zijn worst verstopt… Edith
moet niet te weten komen dat hij een verhouding met Mimi heeft. Mimi moet er niet achter
komen dat hij ook wat Yvette heeft. Er hoeft
maar iets aan het licht te komen en René is er
geweest. Naar eigen zeggen is zijn levensverwachting niet langer dan die van een overrijpe
camembertkaas. Het wordt er niet beter op als
Hitler besluit naar Kafë René te komen.
De dwaze misverstanden, zoals bekend uit de
tv-serie, volgen elkaar in rap tempo op. Aan
het begin van het stuk vraagt Edith zich af of
zij en René weer bij elkaar zullen komen… dat
is het geval, met dank aan de Follen Madonna
mei de grutte boarsten.
Lees verder op pagina 4

MAKKUM
Kerkstraat 20
Vraagprijs
€ 444.000,- 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

AGENDA

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)

OVERLIJDEN

Donderdag 21 februari 15.00 uur
Bibliotheek Makkum
Creatief met de 3D pen: Aanmelden kan aan
de balie of via de website. Deze activiteit is
voor kinderen van 8 - 12 jaar. Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen. Kosten: € 2,- voor
leden | € 4,- voor niet-leden

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

De Heer is mijn Herder
Psalm 23
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat
ze voor ons heeft betekend, laten wij u
weten dat van ons is heengegaan myn
ynleave frou, ús leave soarchsume mem,
beppe en oerbeppe

Janna Bruinsma-Gerlofsma
* Pingjum, 9 maart 1929
† Makkum, 13 februari 2019

Woensdag 6 maart 16.00 uur t/m 17.00 uur
Bibliotheek Makkum
Digitaal café: U bent van harte welkom met uw
computervragen. De toegang is gratis. U wordt
verzocht uw eigen (opgeladen) apparatuur
mee te nemen en - indien van toepassing - de
inloggegevens van uw accounts.

21 mei 1952

Stand up Comedy
met Tobi Kooiman en
Felix Heezemans.

Makkum: Joeke Bruinsma
Makkum: Evert en Hoitje
IJlst:

Grietje en Leo

Makkum: Gerrit
klein- en achterkleinkinderen
Kerkeburen 66 D
8754 EB Makkum
De dankdienst voor haar leven heeft op
maandag 18 februari jl. plaatsgevonden in
het crematorium te Sneek.

Verdrietig zijn we door het overlijden van

Mevr. Janna-Bruinsma
Vrouw van onze oud medewerker
Joeke Bruinsma
Loonbedrijf & Kraanverhuur Klaas Haitsma B.V.

Op zaterdag 2 maart a.s. organiseert het Cultureel Podium Makkum een avond met Standup Comedy
Tobi Kooiman won in 2017 de Makkumer Publieksprijs tijdens de AKF avond. Hij is cabaretier en wiskundige en doet verwoede pogingen
om zijn logica toe te passen op het leven. Als
je benieuwd bent waarom dat meestal tevergeefs is, is er maar één optie: kom naar hem
kijken en luisteren. Hij heeft de grootste grapdichtheid op een avond! Felix Heezemans is
een stand-up comedian met misschien wel
een ongezonde dosis irritatie over dat wat op
zijn pad verschijnt – of het nou gaat om rucola
of vervelende telefoongesprekken – maar niemand weet zijn boosheid met zoveel humor te
verwoorden als hij.
Zaterdag 2 maart om 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in Makkum. Voorverkoop bij Speelsgoed, Els van Zeumeren vanaf 16 februari 2019.
Leden 10,- / niet leden 15,-

KAATSVERENIGING MAKKUM UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op
VRIJDAG 8 MAART 2019 in Café-Rest. “ De Zwaan “ te Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA: 1. Opening.
2. Notulen Voorjaarsvergadering 2018 + Verslag “Evaluatie seizoen 2018”.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2018.
5. Financieel verslag 2018.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
7. Begroting 2019.
8. Bestuursverkiezing: Warren v.d. Veen (aftredend en herkiesbaar voor de periode van één jaar),
Piety Hiemstra (aftredend als penningmeester, herkiesbaar als algemeen bestuurslid), Sjoukje
Hoekstra wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester, Jacob (P) v.d. Weerdt (aftredend en
herkiesbaar).
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
9. Vaststellen wedstrijdprogramma 2019.
10. Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
11. “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
12. Behandeling vergaderstukken ALV van de KNKB.
13. Keurmeesters NK mededeling.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
Secretariaat: Kerkstraat 2 A, 8754 CS Makkum. Tel. 0651 071 052 / E-mail: secretariaat@kv-makkum.nl
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Tresoar on Tour

Cultureel Podium Makkum organiseert donderdag 7 maart, in samenwerking met Tresoar uit
Leeuwarden, een interactieve lezing over de
historie van Fryslân en Makkum.
Theo Kuipers van Tresoar (Rijksarchief in
Leeuwarden) houdt een inleiding over wat
Tresoar is en doet. Er is een quiz met vooral
historische vragen over de geschiedenis van
Fryslân. Daarna een quiz met allerhande vragen over Makkum en directe omgeving. Bij
het behandelen van de uitslagen worden de
vragen uitgebreid toegelicht. Voor liefhebbers
van de Fryske- en Makkumer geschiedenis
een niet te missen avond!
Donderdag 7 maart a.s. om 20.00 uur in HCR
De Prins, Kerkstraat 1 in Makkum (beneden)
Leden 5,- / niet leden 7,50

Kom langs!

En word ‘Gast van de Raad’
Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad neemt beslissingen over:

Zorg

Wonen

Groen

Cultuur

Verkeer

Veiligheid

Het college van burgemeester en wethouders gaat met die beslissingen
aan de slag. De gemeenteraad controleert of het college de besluiten op
een goede manier uitvoert.

Kom langs!

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale
‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan
een raadsvergadering.
Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder
het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de
gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond.
Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag
je de raadsvergadering bijwonen.
De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag:
28 februari, 4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via
griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!

Niets missen!?

Ben je benieuwd wat er tijdens een raadsvergadering of commissievergadering wordt besproken? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je
abonneren op de vergaderstukken. Zo mis je niets!

Contact

Volg ons

14 0515 of griffie@sudwestfryslan.nl
sudwestfryslan.nl/onderwerp/gemeenteraad/
Volg de gemeenteraad op:
Twitter: @gemeenteraadSWF
Facebook.com/gemeenteraadSWF

RK DALTONSCHOOL
VOOR BASISONDERWIJS

OPENBARE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

St. Martinus
Vertrouwen, Zelfstandigheid, Samenwerken

De Populier
Van sociaal sterk naar een talentvolle toekomst

De Ark
Elk kind een passende koers

13 maart 2019
Open ochtend basisscholen Makkum
U bent van harte welkom van 9.00-12.00 uur

Op de open ochtend laten wij u de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten van de school.
Wij staan voor u klaar om informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Nieuwe ouders zijn altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de directeur.
In het gesprek geven wij informatie en aansluitend krijgt u een rondleiding door de school.
Met vriendelijke groet,
Dir. Rixt Minnema
Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515 23 24 24
directie@martinusmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl

Dir. Jella van Seters
Loc. coördinator Wilma Wicherink
Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515 23 20 70
populier@gearhing.net
www.obsmakkum.nl

Dir. Greet Stulp
Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 86
8754 ZP Makkum
0515 23 15 61
post@arkmakkum.nl
www.arkmakkum.nl

TE HUUR

Vanaf april 2019:
Bedrijfsruimte 180 m2:
€ 525/mnd. (onbelaste verhuur).
2 overh.deuren van ieder 3,5 x 4 hoog.
Sterke betonvloer, 220/380 elektra
De Munniksplaat 15 te Makkum
06-51242573
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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

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

Doarpskrite Makkum 

Het plezier in het spelen spatte er af bij deze
grote groep met maar liefst zes nieuw spelers.
Naast de sprankeling van het plezier ook de
glans van een voortreffelijke voorbereiding:
zorgvuldig polijsten totdat het écht goed is en
alles soepel loopt en iedereen op elkaar ingespeeld is. Het oog voor detail in het decor, de
kleding, make-up en pruiken en last but not
least de voortreffelijke casting maakten het
helemaal af.
Toos van As die de vals zingende Edith vol

vervolg pagina 1

vuur vertolkt terwijl de gasten stokbrood in de
oren stoppen om dit concert te verdragen. De
workout van Herr Minne Flick in zijn ondergoed met hakenkruis vlak voor de eerste rijen
van het publiek. Michelle met haar RRRRRRRRRRRRRRRRReneeee., de pittige Mimi. De
enthousiaste Italiaanse Marko van der Land.
Er waren nog veel meer grappige en mooie
toneelmomentjes, maar –ik soes dit ien koer!het geheel was vooral zo’n succes door het
voortreffelijke samenspel.

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-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag
uiterlijk vrijdagochtend, voorafgaand aan de verschijning voor
11.00 uur op: belboei@makkum.nl. Aanleveradres indien geen
e-mail voorhanden: 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

Het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum zoekt op korte termijn nieuwe bestuursleden
(m/v) die mee willen helpen met verschillende en uiteenlopende bestaande en/of nieuwe
projecten in Makkum.
Bestuursleden die Makkum, net zoals wij, een heel warm hart toedragen en hun steentje
(expertise) bij willen dragen voor het voor ons allen mooie Makkum.
Overleggen en meepraten over diverse zaken die Makkum aangaan is hierin het sleutelwoord, het kan ook voorkomen om een keer een vergadering of een presentatie bij te wonen
van o.a. (sport)verenigingen, provinciale staten, de gemeente, Doarpswurk of een bezoek
van wethouder(s) of van de burgemeester bij te wonen.
We vergaderen iedere laatste donderdag van de maand in het MFC gebouw om 19.30uur en
behandelen tijdens deze vergaderingen dan de notulen, actielijst, ingekomen gemeentelijke/
provinciale vraagstukken en/of binnengekomen klachten zoals bijvoorbeeld: achterstallig onderhoud, zwerfafval, AED, en vele andere uiteenlopende interessante zaken die Makkum en
dus ons allemaal aangaan.
Interesse? stuur ons dan een @mailbericht: info@pbmakkum.nl
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BURGEMEESTER OP BEZOEK IN MAKKUM
te wijzen. Ook werd gesproken over de binnengekomen reacties betreffende “de zorgen
in Makkum” en vooral “waar we trots op zijn”.

door Sjoukje Steinhovden,
i.s.m. Plaatselijk Belang
In het hele dorp wapperde op woensdag 6
februari de Makkumer vlag uitbundig ter gelegenheid van het kennismakingsbezoek van
burgemeester Jannewietske de Vries. Zij werd
’s ochtends in de gelagkamer van Café Restaurant de Prins met koffie en gebak verwelkomd door de stichting Plaatselijk Belang
Makkum, vertegenwoordigd door voorzitter
Martin de Jong en bestuurslid Ruud Wijntjes.
Namens alle inwoners, belangenverenigingen
en bedrijven van Makkum overhandigde Aaltsje Hendriks van BlomYníen haar een boeket.
Dit was niet zomaar een boeket, maar er was
goed nagedacht over de samenstelling. De
achtergrond en betekenis ervan staan elders
in deze Belboei verwoord.
Na de koffie maakte het gezelschap met de
taxibus van Taxicentrale Van der Bles een
rondrit door Makkum. Chauffeur René van der
Bles kent Makkum als geen ander en in korte
tijd werden verschillende locaties bezocht. Tijdens de rit greep Plaatselijk Belang Makkum
de gelegenheid aan een aantal bestaande
knel- en zorgpunten te benoemen en ook aan

Vanwege het slechte weer werd op het laatste
moment besloten om voor het uitzicht op het
Makkumer strand en uiteraard het IJsselmeer
uit te wijken naar Strandhotel Vigilante. Hier
vertelde Lindsay van Deijk over alle strandactiviteiten en de gezellige drukte tijdens het
hoogseizoen. Ook deelde zij haar zorgen over
de verzanding van het strand met de burgemeester.
Laatste stop tijdens het bezoek was Avondrust. Hier hebben twee bewoonsters, Mevr.
A. Hempenius, met haar 103 jaar de oudste
bewoonster van Avondrust, en Mevr. A. Hasper-van der Laan, 93 jaar en lid van de Cliëntenraad, de burgemeester verteld waar zij nou
“trots op zijn in Makkum”. Mevr. Hasper- Van
der Laan was blij na jaren weer terug te zijn
in Makkum, zij was blij dat de verbondenheid
tussen de Makkumers nog steeds aanwezig is.
Mevr. Hempenius is geen geboren Makkumse,
maar wèl blij in Avondrust te wonen. Ze gaf
aan het wel wat lastig te vinden om tussen de
Makkumers te komen. Beide dames roemden
de activiteiten die Avondrust voor haar bewoners organiseert. Mevr. Hasper-Van der Laan
zei nog wel even tussendoor dat het “vroeger
veel gezelliger was in Makkum”.
Na deze gesprekken overhandigde Plaatselijk
Belang Makkum de burgemeester nog een
cadeau: een uniek fotoboek over Makkum,
samengesteld door Gerben van de Weerd
(GeWeMa). Hiermee was het bezoek ten einde
en het gezelschap zette zijn weg voort richting
Gaast.

Het boeket voor de burgemeester

“Groen en geel zijn de kleuren van Makkum.
Gerbera betekent verbondenheid. Wel een
“aparte” Gerbera, want de inwoners zijn ieder
op hun eigen wijze en door hun eigenheid verbonden met elkaar.
De Katjes vertegenwoordigen het water, de
visserij, waterrecreatie en de scheepsbouw,

groot en klein van Makkum. Groen zijn “de
greiden” om Makkum. Zowel agrarisch als
sportief een wezenlijk onderdeel. De parels
staan symbool voor de H.M.S. Lutine, de
kanonnen van de H.M.S. Lutine staan op de
Schans”.
Aaltsje Hendriks

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 23 februari
12:00 IJVC 2 - Makkum 3
10:00 Makkum JO13-1 - VSV ‘31 JO13-1G
13:15 Zeerobben VR2 - Makkum VR1
Kantinedienst:
9.00-12.00 Michel Nauta/Sjoerd Gielstra
12.00-15.00 Elma Groen
15.00-19.00 Gerlof Smit/Jesse Adema/
		
Jouke abe Tilstra
Zaterdag 2 maart
14:30 SC Berlikum 3 - Makkum 3
12:30 Makkum 4 - QVC 4
12:15 Makkum JO15-1 - TOP’63 JO15-1
10:30 SJO Warga WWS JO9-1 - Makkum JO9-2
11:00 Makkum JO8-1 - DTD JO8-1
15.00 Makkum 1 Oefenen
Kantinedienst:
8.15-12.00 Gjalt Roorda/Rein vd Velde
12.00-15.00 Anika v Malsen
15.00-19.00 Jason Koornstra/Oane de Boer/
		
Hidde de Zee

Inzameling
Oud Papier
door CMV Hallelujah
Op zaterdag 2 maart komt Hallelujah uw oud
papier weer ophalen. Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart komen de leden van
de muziekvereniging vanaf 9 uur langs om
de dozen langs de weg op te halen. Voor de
straten ten Noorden van de 2e melkvaart (dus
vanaf it String, de Jister en de Kamp/ Gearen)
gaan we er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in de containers in de Klipperstraat of ter hoogte van
It Hof te brengen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
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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 zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag
van de maand bij u opgehaald.
Kaatsschoenen Lotto te koop. Nieuw in de
doos, maat 44. € 20,= 06-15064763
t.k.a. 3-zitsbank merk Ektorp van IKEA,
zo goed als nieuw, licht bruin.
Info: 06 28954694.

It giet oan!
Op 21 januari 2019 kwam het voltallige bestuur van de Stichting Kerk en Toren Cornwerd bijeen om de stukken te ondertekenen
voor de start van de restauratie van het van
Dam orgel in de Bonifatius kerk te Cornwerd.
Het orgel is gebouwd door orgelmakers L. van
Dam en Zn. te Leeuwarden in 1865. Naast
het bestuur waren o.a. aanwezig de heer G.
Brouwer van het architectenbureau Kylstra en
Brouwer te Beetsterzwaag, de heer van Dijk
van de Provincie Fryslân en de heer B.Ydema
van orgelbouwer Bakker en Timmenga B.V. te
Leeuwarden en orgel adviseur de heer Jellema. Hiermede kwam een langverwachte wens
in vervulling. Reeds in februari 1981 werd door
adviseur Jan Jongepier een rapport opgesteld
waarbij een aanbeveling werd gedaan voor
restauratie. Helaas door steeds weer andere
prioriteiten, zoals de fundering ,dak en toren
herstel, het aanbrengen van een toiletvoorziening en keukentje, volledige renovatie van het
interieur, warmte, verlichting en geluid, alsmede renovatie van het hekwerk van de begraafplaats, werd de orgelrestauratie steeds doorgeschoven naar een later tijdstip.

Na demontage zal o.a. het frontpijpwerk,
dat aangetast is door vleermuisurine worden
schoongemaakt, alsmede de andere pijpen
groot en klein. Er zitten ongeveer een 1000
pijpen in het orgel! Het orgel is door de lekke windlade en slechte staat van het pijpwerk
niet meer goed op stemming te brengen. Ook
de elektrische windvoorziening zal worden
aangepakt, het aanbrengen van een stemvloer, het maken van nieuwe kromme armen,
etc. Het volledige herstel zal tot ongeveer eind
aug. september 2019 duren. De kerk blijft beschikbaar voor evenementen. Dankzij de aanwezige piano van onze Cornwerder inwoonster
Mevr. Kanako-Inoue zou ook een voltrekking
van een kerkelijk of burgerlijk huwelijk kunnen
plaatsvinden. Dankzij de 50% subsidie van
de Provincie Fryslân, sponsorgelden, en eigen middelen, o.a. uit enkele jaren pacht, is
de financiering veilig gesteld. De totale kosten
zijn begroot op ca € 130.000,00. Het bestuur
hoopt hiermede, dat het orgel na restauratie
weer jaren mee kan en beschikbaar blijft voor
de huidige en latere generaties in Cornwerd en
omgeving.

Nieuws van de Koninginnevereniging
Kerkdiensten
Makkum
24 februari
9.30 K.C. Het Anker
ZWO dienst mw. G. Brouwer
19.00 K.C. Het Anker
plusdienst
m.m.v. The Lighting Stars uit Ureterp
3 maart
9.30 K.C. Het Anker
Heilig Avondmaal ds. J. Van Olffen
Makkum
24 februari
Gezamenlijke viering te Bolsward.
3 maart
9.30 Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
Witmarsum
24 februari
Gezamenlijke viering te Bolsward.
3 maart
9.30 Parochievoorganger.

De Lighting Stars
Op zondag 24 februari om 19.00 uur zal de gospelgroep “de Lighting Stars” uit Ureterp een
dienstvullend programma ten gehore brengen
met het thema “Hoop” in het kerkelijk centrum
Het Anker, Buren 17 in Makkum. Iedereen is
welkom tijdens deze dienst, de toegang is
gratis en na afloop is er tijd om onder het genot van koffie of thee nog even na te praten.

Door Judith van Lavieren
De Koninginnevereniging heeft dit jaar een aantal nieuwe en oude dingen op het programma
staan. De kanonschoten, de aubade, de kinderrommelmarkt en -spelletjes, de muziek op
straat, de modeshow, de bingo en de puzzeltocht blijven. Natuurlijk komt er weer een
nieuw Makkumer Koningspaar.
Maar er zijn ook nieuwe onderdelen:
Een toertocht op de fiets, het varken-schijten,
een demonstratie van de scouting en er wordt
iemand uitgeroepen tot “Makkumer van het
jaar”. Rondom koningsdag wordt in samenwerking met stichting Ald Makkum een foto-

expositie georganiseerd. Deze expositie heeft
als thema ‘Koningsfeesten door de jaren heen.’
Heeft u nog leuke foto’s uit vroeger tijden van
de koningsfeesten? Graag mailen naar info@
ald-makkum.nl. U kunt ze ook gewoon even
brengen in de Waagsteeg 1a dan worden ze
voor u gescand en kunt u ze gewoon weer mee
naar huis nemen. De leukste foto’s worden uitgekozen voor de tentoonstelling.
Het volledig uit vrijwilligers samengestelde
bestuur bestaat inmiddels uit zes personen:
nieuw zijn Durkje Hoeksema en Arjen Doedel,
oudgedienden zijn Christa Duijster, Ynze Salverda, Gerrit Bleeker en Arie Kuipers.

Team Care fietst
e 2.479,- bij elkaar
Team Care heeft zaterdag 16 februari een
spinning-marathon in Makkum georganiseerd.
Dankzij enthousiaste fietsers en instructeurs
is de marathon een groot succes geworden
en is er e 2.479,- bij elkaar gefietst.

Witgoed
Verkoop en reparatie
van uw witgoed

Don de Jong
De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137
dondejong2@hotmail.com
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Autobedrijf Nico Morien sluit na ruim 35 jaar

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

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

Het eerste pand in aanbouw op industrieterreinn ‘Zuidwaard’
Na ruim 35 jaar sluit op 1 maart 2019 AD Autobedrijf Nico Morien voorgoed zijn deuren om
samen met Trees te genieten van hun pensioen.
Op 1 nov 1983 opende Nico samen met Sylvia
hun bedrijf op de Oliemolen in Makkum samen
met Ype Feenstra als monteur. Na 2 jaar verliet
Ype wegens ziekte het bedrijf en kwam Ronald
als monteur zijn broer helpen. Toen het bedrijf
3 jaar bestond opende zij een showroom en
gingen een Sub dealer schap met Skoda aan.
Na een half jaar werd er een garage concept
met AD autobedrijven aangegaan, dit staat voor
een organisatie met Europese marktkennis.
Na 9 jaar groeide het bedrijf op de Oliemolen
uit zijn voegen en er kwamen strengere eisen
op milieugebied dus werd er besloten dat
nieuwbouw noodzakelijk was, dus startte AD
autobedrijf Nico Morien in 1992 als éérste een
nieuw bedrijf op het industrie terrein “Zuidwaard” richting het strand van Makkum. De
bouw begon al zeer spannend want op de
eerste dag moest Nico een auto van een klant
testen en deze raakte in een slip. De auto met

Nico erin, vloog vervolgens over de sloot heen
en kwam precies op het bouwterrein te recht,
de auto is daar blijven staan omdat deze er niet
meer weg te slepen was. De auto is tijdens de
bouw gewoon in gemetseld, daar is een wat
raar muurtje van overgebleven Het gaf ongewild een origineel uiterlijk en tot nu toe maken
toeristen daar nog dagelijks een foto van.
Nadat de bouw voltooid was ging alles voor
de wind totdat Sylvia in 2011 overleed. Ronald hielp Nico tijdens Sylvia haar ziekte om
zijn bedrijf voort te kunnen zetten totdat hij
het zelf weer kon overnemen. De laatste jaren draaide Nico samen met Jason Koornstra
zijn bedrijf maar omdat er geen opvolger is en
de overbuurman Gerard Bleeker aanbood het
bedrijfspand over te nemen hebben Nico en
Trees besloten om het pand te verkopen en van
hun welverdiend pensioen te gaan genieten.
Graag willen ze op deze manieren onze vaste
klanten voor hun klandizie bedanken en hopen
dat zij weer een eerlijk en betrouwbaar adres
vinden voor het onderhoud van hun auto.

VERTROUWD
BIJ U THUIS

✔ Thuiszorg
✔ 24-uurs alarmering
✔ Hulp in de huishouding

www.patyna.nl

Heeft u vragen of bent u op zoek
naar een passende oplossing?

0900 - 1722

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

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

samen
€ 45,00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

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.

WINTERACTIE 30 RIJLESSEN

incl. Tussentijdse Toets en Praktijkexamen voor €1599
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u korte 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

