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No. 1703 - 30 oktober 2019
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

Jubilerend Hallelujah ontvangt
mooie gift van ’t Pareltje

Tijdens de streetparade ter gelegenheid
van het 125-jarig jubileum van CMV Hallelujah mocht onze Makkumer drumband
als gastheer het spits afbijten.
Als eersten marcheerden de jubilarissen
de Kerkstraat in en hielden halt ter hoogte
van mode en cadeauboutique ’t Pareltje.
Marijke Hollander vierde het feestje van
de muziekvereniging van harte mee. Ter
gelegenheid van het jubileum had zij een
week voor de streetparade haar etalage
al in muziekstijl ingericht en de hele dag
werden klanten getrakteerd op wat lekkers. Het was een drukte van belang en de
steeds wisselende outfits die mannequins
Ineke en Josiena vanaf elf uur showden
werkten inspirerend op de aanwezige dames.
Tegen tweeën verplaatste ieders aandacht
zich echter naar buiten. In de verte kon-

digde de drumband zijn komst aan met de
bekende trom en lyrageluiden. Marijke Hollander wachtte samen met vele andere belangstellenden de drumband op. Zij feliciteerde tambour-maître Arend Pieter Poepjes van
harte met het jubileum en overhandigde hem
een prachtige gouden envelop. Hallelujah was
ontzettende blij met de gulle gift voor de muziekvereniging.

SNEEK

GAAST, ZEEDIJK
perceel natuur
Vraagprijs

€ 18.500,- 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)

BEDANKT

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

Lieve mensen allemaal heel hartelijk
dank voor de vele kaarten, bloemen,
appjes en bezoekjes bij mijn verblijf in
het ziekenhuis en thuiskomst.
Het was super, bedankt.
Gr. Dries Roorda

Zaterdag 2 november
haalt Hallelujah het oud
papier weer op
Op 2 november wordt door muziekvereniging
Hallelujah het oud papier in het gebied ten
zuiden van de tweede Melkvaart weer opgehaald. Op deze zaterdag kan al het papier dat
is verzameld weer gedeponeerd worden in de
containers. Deze staan ter hoogte van It Hof
en aan de zijkant van het oude Tichelaargebouw op het Estrikwerk. U kunt ons helpen
door het papier zo mogelijk zelf in de containers te deponeren, bij voorbaat hartelijk dank
voor uw hulp.

100 jaar Dorpsbelang
Ferwoude, daar zit
een verhaal in
Kom en luister op zondag 10 november naar
de verhalen van zeer talentvolle dorpsbewoners die zich hebben ingezet om jou een
fantastische middag te geven op zeer unieke
plekken die ons dorp rijk is. Welke dorpsbewoners dat zijn? Dat blijft nog even een geheim. De verrassing is het ‘Beeldend verhaal’
Mis het niet want je krijgt er spijt van… We
sluiten de middag af met overheerlijke soep en
verse broodjes, maar graag wel even opgeven
vóór woensdag 6 november per mail penningmeester@ferwoude.eu. Er is ook vegetarische
soep, wel even melden.

Mooie verhalenavond
Op 15 november zijn er volop verhalen te
horen in Friesland. Heeft u wat anders die
avond? Dan krijgt u een herkansing op 29 november in Witmarsum. In woonvorm September(voormalig gemeentehuis van Wûnseradiel)
vertellen een aantal mensen uit Witmarsum en
omgeving een spannend, emotioneel of persoonlijk verhaal. Ook is er ruimte voor muziek.
Kortom, een heerlijk relaxed avondje uit, waar
u heerlijk achterover kunt leunen onder het
genot van een kopje koffie, thee of fris, wat
voor een zacht prijsje te koop is. De entree is
gratis. Niets wat u nog tegenhoudt toch? Tot
de 29ste! Aanvang 19.30 uur.
Christa Bruggenkamp, Tjittie Koopmans, Margriet Faber en Coby Yntema

Sinterklaas
Speelgoedactie
Dit jaar is er weer een speelgoedactie van de
voedselbank Bolsward en omliggende dorpen,waar Makkum ook onder valt. Kinderen
van ouders die gebruik maken van de voedselbank willen we ook een leuke Sinterklaas
avond bezorgen. Hiervoor hebben we veel
speelgoed nodig in de leeftijd 0 t/m 12 jaar.
In de weken voor Sinterklaas gaat er een
groep vrijwilligers bezig om paketten samen
te stellen voor de kinderen. Het vaste team
van vrijwilligers zal er weer naar streven om,
met cadeaus voor de kinderen en lekkers voor
het hele gezin ieder weer een mooie Sinterklaasfeest te bezorgen. De actie is te volgen
via de facebookpagina: Sinterklaas-Speelgoedactie-Bolsward. We houden ook een
speelgoedinzameling in Makkum. Vrijdag 8
november tussen 19.00 uur en 20.30 uur in de
Peuterspeelzaal, Lieuwkemastraat 65, Makkum. Mocht dit niet lukken dan kunt u ook het
speelgoed inleveren bij Harmke Adema, Markt
20 of Marijke Kuperus, Grote Zijlroede 5.
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Cultureel Podium Makkum presenteert:

Rock ’n Roll met HAYFEVER
In samenwerking met De Zwaan, organiseert
het Cultureel Podium Makkum op zaterdag
9 november een dampend avondje Rock ’n
Roll met de band Hayfever. Heerlijk met zijn
allen los gaan op herkenbare muziek. Het zal
een moeilijke opgave zijn om de voeten in bedwang te houden en stil te blijven staan. Hayfever brengt een ode aan de swingende jaren
'50 Rock&Roll en hippe jaren '60 beat muziek.
Dit zorgt voor een gevarieerd repertoire waarbij de grootste hits worden gespeeld. In stijl
komen is leuk, maar zeker niet verplicht.
Zaterdag 9 november, 21:00 uur.
De Zwaan, Plein 1 te Makkum
Wie tussen 20:30 en 21:00 komt, betaalt geen
entree, daarna 5,00

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

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

NIEUWSBRIEF: Het bestuur van PBM is voornemens om haar leden bij belangrijke onderwerpen aangaande Makkum via aparte een nieuwsbrief te gaan informeren. Wilt u onze
nieuwsbrief ontvangen, dan vragen wij u om even uw @adres even door te geven via; info@
pbmakkum.nl.
DORPSVISIE 2019: Afgelopen dinsdag 22-10 is de Dorpsvisie 2019 mede namens de vele
vrijwilligers uit Makkum die hier sinds eind 2017 aan meegewerkt hebben officieel uitgereikt
aan wethouder Erik Faber. Zie berichtgeving hierover in deze Belboei uitgave.
ENQUETE SPORTDORP MAKKUM: Sportdorp Makkum is bezig met het realiseren van
een multifunctioneel sport & spelterrein in Makkum. Men wil het aanbod afstemmen op de
behoefte van de inwoners. De enquête (link) staat vermeld op de Facebook pagina’s van;
Sportdorp Makkum en het PBM.

Recordopbrengst voor het
Maisdoolhof Witmarsum
WITMARSUM – Dit jaar was het al weer voor
de twintigste keer dat een doolhof werd gerealiseerd. Vanwege het jubileum was het doolhof
maar liefst twee keer zo groot! Het maisdoolhof te Witmarsum heeft maar liefst 3.315 euro
opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag. Nog nooit heeft het
doolhof zoveel opgeleverd! Het vorige record
stond op 2.850 euro.
De Ronald McDonald Kinderhoeve is een vakantieplaats voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze gezinnen is
het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een
rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de
hoeve is voor deze kinderen en hun ouders,

broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap
plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes.
Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met
begeleiding hun vakantie willen vieren, terecht
in de hoeve. Het mooie bedrag van 3.315 euro
zal worden besteed aan het realiseren van een
tuin waar kinderen met een (meervoudige) beperking kunnen spelen.
Het stukje land voor het doolhof wordt beschikbaar gesteld door aardappelhandel S.
Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragehandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en
oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het
mogelijk dat het doolhof al weer voor de twintigste keer geopend werd.

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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Kerkdiensten

Dorpsvisie Makkum 2019 officieel uitgereikt

RK Kerk Makkum
Zaterdag 02-11 19.00 uur, Allerzielen uitgenodigd te Witmarsum,Pastor N. ten Wolde.
Zondag 03-11 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
Zondag 10-11 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
RK Kerk Witmarsum
Zaterdag 02-11 19.00 uur, Allerzielen
Pastor N. ten Wolde.
Zondag 03-11 09.30 uur,
uitgenodigd te Makkum.
Zondag 10-11 09.30 uur, Parochievoorganger.
3 nov. 9.30 K.C. Het Anker
Kerk-school-gezinsdienst onderbouw
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
6 nov. 19.30 K.C. Het Anker Dankdag
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
10 nov. 9.30 K.C. Het Anker Friese dienst
Dhr. H. Giliam Pingjum
Minniste Mienskip
vrijdag 1 november 19.00 uur - Gespreek
vrijdag 8 november 18.00 uur - POTLUCK

Digitaal café in
de bibliotheek
Elke woensdagmiddag, van 14.30-15.30 uur,
zitten ze voor u klaar in de Bibliotheek: vrijwilligers en/of een bibliotheekmedewerker
voor het digitaal café. Vraagt u zich wel eens
af hoe een bepaalde app werkt, hoe die foto’s nou toch bewerkt moeten worden, waar u
uw bestanden kunt terugvinden? Iedereen die
vragen heeft op digitaal gebied, óf die graag
nieuwe ideeën opdoet over het gebruik van
bijvoorbeeld de smartphone of tablet, is van
harte welkom. In het digitaal café werken Bibliotheken Mar en Fean en SeniorWeb Zuidwest Friesland samen. Er is dus ook informatie te halen over de cursussen en workshops
die SeniorWeb kan bieden. Het digitaal café
kan nog wel wat meer vrijwilligers gebruiken.
Bent u een beetje handig op digitaal gebied en
heeft u wat tijd beschikbaar op de woensdagmiddag? Dan is dit misschien iets voor u. U
kunt zich aanmelden via de mail, of loop even
binnen in de Bibliotheek. We komen graag met
u in contact! SeniorWeb Zuidwest Friesland
(aant.mulder@ziggo.nl / Bibliotheek Makkum
(e.vanwier@bmf.nl)

Op dinsdag 22 oktober vond in het gemeentehuis in Sneek de officiële uitreiking van de
Dorpsvisie Makkum 2019 plaats. Penningmeester Nelleke Oostenveld en voorzitter
Ruud Wijntjes van het Plaatselijk Belang Makkum (PBM) overhandigden het zorgvuldig opgestelde full color boekwerk officieel aan wethouder Erik Faber.
De Dorpsvisie 2019 is tot stand gekomen door
de inzet van vele vrijwilligers uit Makkum, die
er samen met het bestuur van PBM sinds eind
2017 onder leiding van de heer Eddy Lania
van Doarpswurk aan gewerkt hebben. Onze
dank gaat ook uit naar Gerben van de Weerd
die uniek historisch fotomateriaal van Makkum
beschikbaar heeft gesteld.
In de nieuwe Dorpsvisie komen belangrijke,

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

breed gedragen onderwerpen aan de orde,
zoals wonen, zorg, veiligheid, economie,
openbaar vervoer, jeugd, recreatie en toerisme, scholen, parkeerbeleid, duurzaamheid,
natuur, voedselvisie, (sport)verenigingen, cultuur en onderwijs.
Het PBM hoopt uiteraard dat er met de inhoud
van deze Dorpsvisie en met de andere, eerder afgegeven plannen (o.a. een kopie van het
“Kompas van Makkum” en twee nieuwe sport
en spel-plannen, waar veel heel goede ideeën
voor Makkum in staan) echt iets gedaan gaat
worden.Of dit ook echt gebeurt blijft voorlopig
de vraag.
De Dorpsvisie 2019 staat online op de website
van PBM (www.pbmakkum.nl) en is kosteloos
te downloaden. Binnenkort ligt er in de bibliotheek ook een zogenaamd inkijkexemplaar.

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.
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Theatervoorstelling Kerk van klei
Vanaf 9 november kleurt de koepelkerk in
Witmarsum een aantal avonden groen. In de
kerk vindt de theatervoorstelling Kerk van Klei
plaats. Verenigingen uit Pingjum en Witmarsum hebben de handen ineengeslagen om
deze bijzondere voorstelling van de grond te
krijgen.
De voorstelling is een mix van theater, muziek,
koorzang en beeldende kunst. Aan de voorstelling doen acteurs, zangers en beeldend
kunstenaars uit de hele regio mee. Grote videoschermen brengen het landschap de kerk
in. Kleurrijke kostuums, verlichting en videobeelden veranderen de kerk tijdelijk in een onderwater wereld.
Kerk van Klei gaat over het dorpsleven in
Friesland en haakt aan bij de actualiteit. De
voorstelling begint met een vergadering van
Dorpsbelang over de toekomst van de dorpskerk. De kerkgemeente kan het gebouw niet
langer onderhouden. Dorpsbelang heeft een
spreker uitgenodigd die vol overgave vertelt
over het landschap en de natuur als nieuw
geloof dat mensen kan samenbrengen in de
kerk. Gaande weg verandert haar lezing in
een kleurrijk ritueel waarin samenzang een belangrijke rol speelt en de fantasie de vrije loop
krijgt. Het publiek wordt uitgenodigd om mee
te zingen, om te reageren en om persoonlijke ervaringen en verhalen over het landschap
te delen. Na afloop brengt het koor een ode

aan het land rondom ons. Kerk van Klei wordt
zo een kleurrijke en muzikale zoektocht naar
onze band met landschap en naar de grond
waarop wij staan.
De voorstellingen vinden plaats op 9, 10, 15
en 16 november. De voorstelling begint in de
Hoekstien, van Aylvaweg 37 te Witmarsum en
gaat daarna verder in de Koepelkerk.
Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.kunstachterdijken.nl.

Coole Kidsnacht in het Kazemattenmuseum
Spannend en cool! Met deze oproep werden
ouders en kinderen uitgenodigd deel te nemen
aan de Coole Kidsnacht in het Kazemattenmuseum op 25 oktober j.l.
En het werd een groot succes. 79 ouders en
95 kinderen hebben in het donker een reis
door de geschiedenis gemaakt op zoek naar
de helden in de oorlog. Het was voor kinderen
en ouders spannend om met je zaklamp de
weg te vinden naar de ingang van de Kazematten.
In elke kazemat staat een persoon uit de geschiedenis van de meidagen 1940 centraal.
Aan de hand van afbeeldingen op het opdrachtformulier kon men de achternaam vinden van deze personen en hun namen invullen
op het formulier.
Een aantal letters uit deze achternamen vormden samen het woord ‘’heldendaad’’. De laatste letter werd gevonden door het bedienen
van het imposante zoeklicht in het zoeklicht
Kazemat. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de stelling Kornwerderzand
dat het zoeklicht bij nacht is gebruikt. Het is
zeker voor herhaling vatbaar.
U hoeft echter niet tot volgend jaar te wachten
voor een activiteit in het Kazemattenmuseum,
want al op vrijdagavond 15 november a.s. van
19.00 – 22.00 uur kunt u naar de “Verhalenavond” komen. Er worden in de Kazematten
dan 3 spannende waar gebeurde verhalen
verteld.

Guus Boers vertelt over zijn grootvader Kapt.
Christiaan Boers, die in de meidagen van 1940
het bevel over de Stelling Kornwerderzand
had.
Nynke de Vries geeft aan: “Op de verhalenavond op 15 november met het thema “Als
stenen konden spreken” mag ik – hoe passend – in een van de Kazematten vertellen uit
mijn boek “Sesi”, Dit is een oorlogsrelaas van
en jonge Friese vrouw voor haar broer in Nederland-Indië. Die Friese vrouw was mijn men.
Ik ga u vertellen hoe in Pingjum, dorp vlakbij
de Afsluitdijk, de bouw van de Dijk zorgt voor
werk en Hollandse gasten, maar ten tijde van
de oorlog ook voor de nodige spanning”.
Hinke Veldhuizen zal vertellen over: "Zo is het
leven op de Kievit",
Hinke Veldhuizen vertelt het verhaal over de
gebeurtenissen, ten tijde van de oorlog, op
Kievitshorne, de boerderij van Sjoerd Reitsma, gelegen tussen Witmarsum en Wons. "De
boerderij was een broeinest van terroristen,
maar dan de goede" schrijft Reitsma in zijn
dagboek. Onderduikers, wapendroppings,
trainingen, overvallen en vluchten... en dat
alles om te helpen. "Natuurlijk, dat is mijn
plicht". Hinke haar opa vond tijdens de oorlog als onderduiker een veilig onderkomen op
deze boerderij. Samen met Reitsma en vele
anderen hebben zij in deze regio gestreden
voor onze vrijheid.
Van harte welkom. Graag even opgeven als u
komt via secretaris@kazemattenmuseum.nl.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 2 november
14:30 SVM 1-Makkum 1
15:00 Blauw Wit ‘34 4-Makkum 2
15:00 Makkum 3-SC Bolsward 3
12:30 Makkum 4-ONS Sneek 5
12:30 Akkrum JO19-2-Makkum JO19-1
10:45 Makkum JO15-1-QVC JO15-1G
09:00 SJO RVLC JO13-2-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO13-2-SJO WWS JO13-1
10:00 Urk JO11-2-Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO11-2-CVVO JO11-5M
10:45 Makkum JO10-1-vv Nijland JO10-1
10:15 Makkum JO9-1-QVC JO9-1
09:00 SJO DFC JO9-3-Makkum JO9-2
09:00 Makkum JO8-1-Franeker SC JO8-1
13:00 ST Wardy VR2-Makkum VR1
Kantinedienst
8.15-12.00 Michel Nauta
		
Karin Wijma
12.00-15.00 Elma Groen
15.00-19.00 Siepie vd Eems
		
Rene Reinsma
		
Sando vd Meer
Zaterdag 9 november
15:00 Makkum 1-Oeverzwaluwen 1
12:30 Makkum 2-Joure SC 4
12:30 IJVC 2-Makkum 3
12:30 Makkum JO19-1-Franeker SC JO19-2
10:30 Oeverzw. JO15-1-Makkum JO15-1
10:30 Makkum JO13-1-ST IJVC JO13-1
10:00 Nicator JO13-2-Makkum JO13-2
10:30 Joure SC JO11-4-Makkum JO11-2
9:00 Makkum JO10-1-TOP’63 JO10-1
9:00 Makkum JO9-1-Oeverzwaluwen JO9-1
10:15 Makkum JO9-2-SC Bolsward JO9-4
12.45 Geel Wit JO8-1-Makkum JO8-1
14.30 MakkumVR1-VCRVR1
Kantinedienst
8.15-12.00 Francis Koornstra
		
Jannie v Loon
12.00-15.00 Tjitske Altena
		
Sien Bosch
15.00-19.00 Hayo Attema
		
Piebe Adema
		
Klaas v Malsen

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
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Orgel van kerk in Cornwerd kan weer 15

Publiek en genodigden tijdens de inwijding van he
De restauratie van het orgel in de Bonifatiuskerk in Cornwerd is afgerond. Het muziekinstrument uit 1865 kan na de vakkundige
restauratie opnieuw 150 jaar mee, was de
boodschap vrijdagavond 25 oktober bij de
ingebruikname van het herstelde kerkorgel.
Het Van Dam-orgel in Cornwerd bevond zich
door weer en wind al jaren in zeer slechte
staat. Het binnenwerk was broos, de messing draden stonden op knappen en de kast
was flink aangetast door houtworm. Zelfs
het stemmen van het instrument berokkende schade, schetste restaurateur Bert Yedema van Orgelmakerij Bakker & Timmenga uit
Leeuwarden.

De eerste plannen voor restauratie van het Van
Dam-orgel in de beeldbepalende kerk langs
de Friese IJsselmeerkust werden 28 jaar geleden al gesmeed. ,,Helaas ontbrak het toen
aan de geldelijke middelen, terwijl onze organist Klaske Reitsma met de nodige kunstgrepen het orgel nog steeds wist te bespelen”, zei
voorzitter Wieger Postma van Stichting Kerk
en Toren Cornwerd.
Bovendien had het stichtingsbestuur aanvankelijk andere prioriteiten. De Bonifatiuskerk,
een rijksmonument, moest eerst water- en
winddicht worden gemaakt. Ook kwamen er
een toilet, een keukentje en tochtdeuren in.

Het Van Dam-orgel in Cornwerd. Foto’s: Ad Fahner.

Daarna volgde het restaureren van het interieur en de monumentale toren. Het herstel van
het Van Dam-orgel vormde het sluitstuk van
dit meerjarenplan, waar scheidend voorzitter
Postma uit Makkum zich 22 jaar voor inzette.
Onder meer dankzij subsidie van de Provincie
Fryslân en giften van sponsors ging de restauratie van het Van Dam-orgel in februari van
dit jaar van start. Bijzonder noemde Postma
een gift van 10.000 euro uit de nalatenschap
van de heer Polak uit Den Haag, die als joods
vluchteling in de Tweede Wereldoorlog een
veilig onderduikadres kreeg op de boerderij
De Eenhoorn van de familie Mensonides.
Een orgel van Van Dam is in Friesland en Groningen niet uniek, de firma bouwde er velen.
Maar het orgel van Cornwerd behoort met bijna duizend pijpen en twee klavieren wel tot een
van de grootste van zijn soort. De restauratie
ervan duurde een halfjaar en dat is bijzonder
snel. Al het binnenwerk is gedemonteerd en
opgeknapt, zodat het muziekinstrument weer
klinkt zoals orgelbouwer L. van Dam het in
1865 had bedoeld. In augustus kon het orgel
opnieuw worden gestemd en kon de schilder
het schilderwerk voltooien.
Organist Theo Jellema begeleidde het restauratieproces als adviseur. Hij speelde vrijdagavond een aantal klassieke werken om het
gerestaureerde Van Dam-orgel feestelijk in te
wijden, in aanwezigheid van onder anderen
gedeputeerde Sietske Poepjes van de Provincie Fryslân.
Maar voordat Jellema dat deed, had hij een
belangrijk en praktisch advies aan de huidige
beheerders van de kerk om het monumentale
orgel voor de komende generaties in optimale
conditie te houden. ,,Een orgel kan niet goed
tegen verwarming. Mijn advies is dan ook om
bezoekers liever te kleden met een warme
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50 jaar mee

et gerestaureerde orgel. Foto’s: Ad Fahner.
borstrok in plaats van de verwarming vijf
graden hoger te stoken”, zei Jellema.
Organist Klaske Reitsma nam vrijdagavond
als eerste plaats achter de gerestaureerde
klavieren. Zij speelde Psalm 150, een toepasselijke keuze aangezien het orgel 154
jaar geleden met hetzelfde psalm ook werd
ingewijd. Dat gebeurde destijds door organist Wytze Hellinga, die naast onderwijzer
ook veertig jaar organist was in Cornwerd.
Een schilderij met zijn afbeelding hangt na al
die jaren nog steeds naast ‘zijn’ orgel.

Adviseur Theo Jellema bespeelt het gerestaureerde orgel. Foto: Ad Fahner.
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Oproep Gemeente
Súdwest-Fryslân
Hé inwoner van onze gemeente, help jij ons
mee? Wij willen graag van je weten wat jij vindt
van de staat van onderhoud in onze gemeente. Bijvoorbeeld van de wegen, bruggen en
gebouwen. Je kunt je mening geven in deze
enquête: https://bit.ly/33DofJx.
De uitkomst van deze enquête gebruiken wij
bij het opstellen van de onderhoudskaders die
we in 2020 aan de gemeenteraad voorleggen.
Alvast bedankt voor je hulp!
Wil je een melding doen van schade in jouw
omgeving, buurt of dorp? Doe dat hier: https://bit.ly/2Zvrwso. Dan kunnen we jouw melding in behandeling nemen.

Op dinsdag 5 november houdt de
Vrouwenvereniging Makkum haar bazar
in “Het Anker”, aanvang 3 uur. U kunt dan
raden, lekkere gebreide sokken kopen enz.
Pauze van 6 - 7 uur. Daarna het rad.
Tot slot de uitslag van de verlotingen.
Komt u ook even meedoen?

Afgelopen schooljaar MAD weer actief
Het afgelopen schooljaar is MAD (Makkum
Actief en Duurzaam) weer actief geweest:
We zijn o.a. bezig geweest met:
De Populier om samen met de ouders, kinderen en onderwijzers een schooltuin bij hun
school te realiseren.
Cultureel Podium Makkum waarmee we een
zeer geslaagde Openlucht Filmtheater maakten op de natuurspeelplaats. Het is ook de bedoeling van deze plek om daar film, muziek,
toneel, dans of wat ook te maken/tonen. Ideeën zijn altijd welkom.
De kinderen en onderwijzers van De Ark en de
Sint Martinus om wat groente enzo te verbouwen en om lekker in de natuur bezig te zijn.
Louis Hagen die een prachtige prullenbak op
de natuurspeelplaats heeft neergezet. Hier
hebben wij part noch deel aan gehad, maar
heeft ie op eigen innitiatief gedaan en op het
moment dat het heel nodig was. Dank je hartelijk, Louis!
Jongeren van Makkum met wie sommigen
van ons proberen te communiceren en de
gemeente te pushen om hen een eigen plek
te geven. Moet gezegd dat dit met vallen en
opstaan gaat. Sommige van de jongeren zijn

plezierig en voor rede vatbaar. Anderen maken er een rommeltje van op o.a de tuin achter
Avondrust en op de Natuurspeelplaats. Dat is
niet de bedoeling jongens (en meisjes), dus
hou daar mee op.
Ik zal verder wel het één en ander vergeten
zijn, maar het stukje moet ook niet te lang
worden.
Michèle van Braam namens MAD.

AANBIEDING 30 RIJLESSEN

incl 1 Tussentijdse Toets + 1 Praktijkexamen voor €1660
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

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

Colofon

Najaarsconcert Rijssens Mannenkoor
in Martinikerk Bolsward
Bolsward – Rijssens Mannenkoor, onder leiding van zijn dirigent Jaap Kramer, geeft op
zaterdag 2 november een najaarsconcert in
de Martinikerk te Bolsward. Aan dit concert
werken verder mee: Jan Lenselink op vleugel, Marco den Toom op orgel en tenor Jacob
Schenk.
Rijssens Mannenkoor is een veel gevraagd
koor. Dit jaar is het koor opgetreden in onder
andere Gouda, Tiel, Urk en Straatsburg. Het
concert in de schitterende Notre Dame van
Straatsburg was op uitnodiging van CDA-Europarlementariër mevrouw. Annie Schreijer-Pierik. Zij is ook beschermvrouwe van het koor.
Voor een groot internationaal publiek met
veel Europarlementariërs werd een prachtig
concert gegeven, dat beloond werd met een
staande ovatie van het dolenthousiaste publiek. Dit najaar staan er concerten gepland in
Doesburg, Eemsmond en Rijssen. Gemiddeld
geeft het koor ongeveer 10 concerten per jaar.
Door een duidelijk eigen geluid en een breed
repertoire van musical, populaire, klassieke
en geestelijke muziek, mag het koor zich verheugen in een grote publieke belangstelling.
Dirigent Jaap Kramer weet zijn koor door zijn
bezielende leiding elke keer weer opnieuw te
stimuleren tot bijzondere prestaties.
Jan Lenselink, Marco den Toom en Jacob
Schenk treden als solisten op. De vaste begeleider van Rijssens Mannenkoor, Jan Lenselink, zal ook deze avond niet ontbreken. Niet

alleen zijn schitterende spel, maar ook zijn onnavolgbare wijze van spelen, zijn een genot
voor het oor en het oog. Marco den Toom viert
dit jaar zijn 25-jarig jubileum als musicus en is
zelfs benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is een zeer bekend organist, die
zowel nationaal als internationaal veel concerten geeft. Ook is hij dirigent van een aantal
koren en componeert hij veel muziekstukken.
Jacob Schenk is een veelzijdig musicus, die
een aantal koren dirigeert en daarnaast ook
regelmatig als solist zijn medewerking verleent
bij concerten. Kortom: 3 professionals van
naam, die samen met Rijssens Mannenkoor
garant staan voor een prachtig concert. Reden genoeg voor muziekliefhebbers dit niet te
willen missen.
Het concert begint om 19.30 uur, de deuren
van de kerk gaan open om 19.00 uur. Kaarten
voor dit concert kosten € 10,00 in de voorverkoop en €12,00 aan de kassa van de kerk.
Voorverkoopadressen zijn: Sigarenmagazijn
Landskroon Dijkstraat 12 Bolsward, tel:515573396 / Gyspert Japicxhûs Wipstritte 6 Bolsward, tel:0515-577204.
Rinia fietsen Kerkstraat 4 Makkum, tel:0515232111 / Primera Sneek Singel 10, tel:0515431353.
Ook kunt u kaarten online bestellen via www.
rijssensmannenkoor.nl. Hier kunt u ook alle informatie vinden over het koor en concerten die
binnenkort worden gegeven.

Yes, we zijn het weer geworden

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

Afgelopen 8 oktober was de 6e editie van de
ZwembadBranche Dag in Utrecht. Aan het
eind van deze dag worden de ZwembadBranche Awards uitgereikt. Ook zwembad Mounewetter was genomineerd. En wel in 2 categorieën, te weten openlucht zwembad van het
jaar en klantvriendelijkheid. We mochten een

Gouden Zeepaardje mee nemen voor openluchtzwembad van het jaar met een cijfer 9,1.
Voor klantvriendelijkheid eindigden we op de
derde plaats, ook met een cijfer 9,1. We zijn
er bijzonder trots op dat we weer beste openluchtzwembad zijn geworden. Alle stemmers
heel erg bedankt.
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Jubileumconcert muziekvereniging Hallelujah
Hallelujah jeugdkorps “De Notenkrakers

door Sjirk Wijbenga
Ruim 200 bezoekers waren zaterdagavond
aanwezig in de sporthal Maggenheim tijdens
het jubileumconcert door het harmonie- en

Straatparade trekt
veel publiek
door Sjirk Wijbenga
Een zaterdag vol muziek in Makkum. Dat gebeurde 19 oktober n.a.v. het 125 jarig jubileum
van de muziekvereniging Hallelujah Makkum.
’s Middags een Straatparade en ’s avonds een
jubileumconcert door het harmonie- en jeugdorkest. Het weer was perfect voor de parade.
Ondanks dat het fris aanvoelde is het de hele
middag droog gebleven en af en toe kwam er
een waterig zonnetje om de hoek kijken. Zes
showbands waren uitgenodigd door het bestuur van de jubilaris.
Vanaf 14.00 starten de bands om de 5 minuten bij het Scoutinggebouw. In een kleurrijke
optocht, sommigen gewapend met veel vlaggen, marcheerden de bands door de straten
van Makkum. De drumband van Hallelujah
Makkum ging voorop, nu nog in de oude uniformen. De actie voor nieuwe uniformen is nog
in volle gang. De overige deelnemers waren de
Drum- en showfanfare Hallelujah uit Menaam,
de Marko’s uit Burgum en Conspirito uit Joure.
Bolsward was vertegenwoordigd door twee
bands: Showband Hollandia en de malletband Oranje. Showband Hosanna Harlingen
sloot de rij. Het centrum van Makkum stroomde vol met publiek dat zichtbaar genoot van
muzikale acts van de bands. Sommige bands
maakten er een gezellige boel van en liepen
dwars door de menigte. Veel populaire nummers werden gespeeld waarop het publiek
enthousiast reageerde en uit volle borst meezong. Na afloop van de parade werd er in het
Scoutinggebouw nog even nagepraat. Vanwege het grote succes van de parade zal dit evenement vrijwel zeker een vervolg krijgen.

jeugdorkest van Hallelujah. Beide orkesten
staan o.l.v. Nynke Jaarsma. Hallelujah opende met de bekende Toccata, arr. van Jan de
Haan. De Toccata werd drie keer gespeeld.
Eerst de trompet- en trombone sectie, daarna
het orkest en daarna gezamenlijk. Na het openingswoord van de voorzitter kwam wethouder van de gemeente Súd West Fryslân Stella
van Gent met een cadeautje. Zij bood namens
de gemeente Hallelujah een cheque aan van €
500,--. Het harmonieorkest vervolgde het concert met misschien wel het beroemdste koorwerk dat er is, het “Hallelujah” uit the Messiah
van Händel. Opzwepende Ierse volksmuziek
was vervolgens te horen in “Lord Tullamore”.
Speciale gast voor dit concert was Piter Wilkens. Piter is een Frysk artiest met een breed
oeuvre waarmee hij zowel de jeugd als het wat
oudere publiek aanspreekt. Hij is inmiddels
geliefd en gelauwerd als troubadour en niet
meer weg te denken uit de Friese muziekwereld. Zijn sfeervolle teksten, soms rauw en dan
weer poëtisch, zijn uit het dagelijks leven gegrepen. Hij zong uiteraard solistisch maar de
gezamenlijke nummers met het orkest sprongen eruit. Met begeleiding van het orkest zong
Piter “Noch in rûntsje”, arr. van dirigent Nynke
Dijkstra. Het orkest vervolgde met de “Wed-

Bariton saxofonist Ette-Anna Dijkstra.

ding Dance” (titel spreekt voor zich) en “Just a
Closer Walk” een traditionele begrafenismars
uit New Orleans. Dit nummer opent langzaam
en gaat halverwege over in Dixieland plezier
met extra aandacht voor klarinet (Rixt van der
Bles), trompet (Aart Postma) en trombone (Johan Kooistra). Voor de pauze werd er nog even
een gezellig sfeertje gemaakt. Piter Wilkens
zong met orkest begeleiding “Greideroas” en
de polonaise werd ingezet bij “De beerenburch
is myn sjirurch” . Na de pauze trad het jeugdorkest op. Want het motto is: “Zonder jeugd
geen toekomst”. Een enthousiaste groep jonge muzikanten lieten een swingend programma horen. Het harmonieorkest vervolgde het
concert met “Grutsk” van de Fryske componist Jan de Haan. De melodie van het Frysk
folksliet is hier in verwerkt. Vervolgens sleepte
baritonsaxofonist Ette Anne Dijkstra, met begeleiding van het orkest, het publiek mee in de
wereld van de Sugar Blues.
Na “Arcade” arr. J.Vliex schitterde het orkest
nog eenmaal met de mars “Fortuna”, een
compositie van dirigent Nynke Jaarsma, gebaseerd op het Makkumer Volkslied. Gezamenlijk met Piter Wilkens werd dit sfeervolle
jubileum concert afsloten met de bekende
Fryske lietsjes “Knoopkes” en “Blaasmuzyk”.

VORMGEVING
ART-DIRECTION
CONCEPTING
DTP/PREPRESS
WEBSITE
FOTOGRAFIE
VIDEO
FREELANCE
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl

06 2709 1499

Vanaf februari zijn onze
openingstijden gewijzigd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vijdag
Zaterdag

9.00 - 18.00
Kapsalon gesloten

(de schoonheidssalon en pedicure
zijn op afspraak geopend)

9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 21.00
9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik
op afspraak

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

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

