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In dit nummer o.a.
“Ferlerne identiteit fan Fryslân”

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

Uitbreiding redactie, even voorstellen
Misschien weet u nog dat er eind december een oproepje in de Makkumer Belboei
stond waarin versterking werd gezocht
voor de redactie. Inmiddels is die versterking er, en wel in de persoon van ondergetekende. Maar wie hebben ze eigenlijk in
huis gehaald? In dit stukje zal ik een tipje
van de sluier oplichten.
Mijn naam is Sjoukje Steinhovden-Kootstra
en ik ben geboren en getogen in de provincie Groningen, in Grijpskerk om precies te
zijn. Ik woon pas sinds april 2017 in Makkum en heb niet de illu-sie ooit een “echte
Makkumer” te worden, maar wél de hoop
dat het schrijven voor de Belboei me zal
helpen met het inburgeringsproces. Het
lijkt me een gouden mogelijkheid om beter
bekend te raken met mijn nieuwe woonplaats en haar bewoners.
Mijn exotische achternaam heb ik te danken aan mijn Noorse echtgenoot, die overigens nog niet in Makkum woont, maar er
al wel regelmatig te vinden is. Hij woont en
werkt nog tot augustus in Dublin, Ierland,
maar daarna komt hij ook definitief hier
wonen. Nadat ik hem jarenlang door heel
Europa gevolgd heb voor zijn werk is het
tijd om de rollen om te keren!
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De reden dat ik vorig
jaar alvast vooruit verhuisde vanuit Dublin
is dat ik (eigenlijk iets
te vroeg) een baan
kreeg aangeboden in
Friesland, en wel bij
Hogeschool Van Hall
Larenstein in Leeuwar-den. Ik werk daar
bij het Student Service Centre, in het team Inschrijvingen.
Dit werk is erg leuk en het contact met de
(deels internationale) studenten maakt het ook
afwisse-lend. Maar zoals we allemaal weten
bestaat het leven uit meer dan werken alleen
en dat is een van de redenen dat ik me gemeld
heb als nieuwkomer bij de redactie van de
Belboei. Prettige bijkomstigheid is dat ik het
érg leuk vind om te schrijven en tijdens mijn
eerste maanden in Mak-kum heb ik al gezien
dat er aan onderwerpen geen gebrek is hier...
Wie weet spreken we elkaar in de nabije toekomst, dan hoop ik dat ik op uw steun mag
rekenen in mijn zoektocht naar nieuws en antwoord op mijn vragen...
Met vriendelijke groet,
Sjoukje Steinhovden-Kootstra

Route Steegjesfair 2018 is bekend!
Waar gaat de Steegjesfair 2018 precies
langs? Dat kunt u nu alvast bekijken op
de routekaart in deze belboei. Tijdens de
Steegjesfair zijn er routekaarten verkrijgbaar bij de Makkumer winkeliers en bij de
gastheren en gastvrouwen op de route.
Door middel van 2500 waxinelichtjes zal
deze route vol vertier op 10 februari voor
het publiek aangegeven worden.

Er melden zich nog steeds mensen met leuke
ideeën aan en van andere plannen weten we
nu zeker dat ze door kunnen gaan. Zo komt er
een manegepleintje op het parkeerterrein achter Feddie de Boer en Kluft en kan men door
de boerderij van Jelle Attema. En in de Van
Doniakerk naast een prachtig concert ook een
grote boekenmarkt.”
Er is altijd iets wat je leuk vindt, waar je be-

Er is vanuit de media al volop belangstelling voor het evenement. Vanochtend heeft
Omrop Fryslân opnames gemaakt voor het
programma Hjoed bij de vioolbouwschool
en de voormalige visconservenfabriek van
Van den Berg. Dit wordt van de week uitgezonden. Op vrijdag 9 februari van 9.30
tot 11 uur komt de Schrijfclub op Radio
Fryslân om te vertellen over hun boek en
het “Lân fan taal” tijdens de Steegjesfair.
“Het zou ons dus niet verbazen als het erg
druk wordt… Aan alle omwonenden doen
wij het verzoek om hun woning, hok of
steeg sfeervol te versieren”, aldus de organisatie. Zijn er nog nieuwtjes? “Jazeker!
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Hulp nodig
met een logo en
Huisstijl?
of liever een
bedrijfsbrocHure
inclusief
fotografie?

kennis maken?
stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl
of bel: 06 2709 1499
middenstraat 14 | makkum

lieverdink-vormgeving.nl

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

It Hof 14
Vraagprijs
€ 419.500,- 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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OVERLIJDEN

Een fijne buur is overleden

GEBOREN

Na een lange periode van afnemende
gezondheid is rustig van ons heengegaan
mijn lieve stoere man, onze zorgzame
papa en allerliefste opa

Lambert Lemmens

Dolblij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje
van Milan

Lambert Lemmens

Lambertus Gerardus Johannes Maria
* 23 juli 1947
Amsterdam

† 4 februari 2018
Makkum

2001 Karin Lemmens - Boll
Sinds 1990 weduwnaar van
Jeanne Lemmens - Voorbij
Makkum :

Karin Lemmens - Boll

Makkum :

Esther en Nico
Hannah

Lelystad :

Rob en Marije
Pim

Lambert is thuis.
It Hôf 24, 8754 KD Makkum
De afscheidsplechtigheid zal worden
gehouden op vrijdag 9 februari om 13.30
uur in de Van Doniakerk, Kerkeburen 37
te Makkum. Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren
vanaf 13.00 uur in bovengenoemde kerk.
Voor een ieder die we vergeten zijn een
kaart te sturen, kunt u dit als uitnodiging
beschouwen.

Tot ons grote verdriet is onze buurman

Gert-Jan en Jellie
Menne en Karin
Karin en familie veel sterkte gewenst.
Na een kort ziekbed is overleden onze
lieve zus/schoonzus

Klaasje
Vleeshouwers-Elgersma

Djarno Feenstra
14:20 uur • 3540 gram • 51 cm
Mama blijft mama
Papa blijft papa,
Maar vind je mij nu niet stoer,
Vanaf vandaag ben ik grote broer!

* Makkum, 3 november 1951
† Zandvoort, 20 januari 2018

Kraamvisite is dolle pret, maar tussen
12:00 en 15:00 uur, duiken wij toch
even met z’n allen in bed!!

De crematie heeft 25 januari in
Haarlem reeds plaats gevonden.
Onze gedachten gaan uit naar Fred en
de kinderen.

André Feenstra Anita van der Helm
en Milan
Tjalkstraat 34, 8754 AP Makkum
06-22660118 / 06-83220806

Heit†- Mem†
Otto†-Siepy
Hanneke†-Piet
Siepie-Klaas
Hiltje†-Hille
Berber		

Anna-Mohammed
Rients-Anneke
Pier-Thong
Nico -Foekje
Cor
En tantezeggers

Correspondentieadres:
Fred Vleeshouwers
Willem kloosstraat 6
2041 BK Zandvoort

Lambert Lemmens
overleden.
Wij wensen Karin, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte om dit
grote verlies een plekje te geven.
De buren van It Hof
Anne Kalkman
Corry, Kees, Tim en Charlie
Marko en Albertina
Marcel en Sylvia
Hans en Imke
Fam Dolman
Menne en Karin
Gert-Jan en Jellie
De heer J.D. Homans
Fam J. Reitsma
De heer J Veen
Nico en Mieke van Vliet
Hans en Leny Gesterkamp
Johan en Wietske
Leon Kooij
Andries en Alie Poepjes
Geert en Wilma Markx
Peter en Nynke
Fam Ruiter
Fam Ruivenkamp
Fam Buxton-Zijlstra

Tonielselskip Skuzum – Piaam spilet:

DE KAT YN DE KELDER

In klucht fan Pol Anrys – fryske oersetting
fan Gurbe Dijkstra

Freed 9 en 16 maart 2018
Sneon 10 en 17 maart 2018
(oanfang om 20.00 oere)

Foarferkeap: woansdei 14 febrewaris 2018
om 19.30 oere yn De Treffer te Skuzum,
€ 7,50 per kaart (mei kofje/tee en koeke).
Max. 4 kaarten p.p.
Dernei binne de kaarten te keap
by Garage Horjus yn Makkum.
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‘Wij zijn
weer open!’

Wij heten u van
harte welkom in onze
verbouwde winkel!

Jumbo, Makkum, Lieuwkemastraat 9
Jumbo

Gratis appeltaart
Tot en met zondag 11 februari 2018 bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen.
Alleen geldig bij Jumbo Kooistra Makkum aan de Liewkemastraat 9.
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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

Plaatselijk Belang Makkum zoekt op korte termijn twee nieuwe bestuursleden! Een penningmeester (m/v) en een secretaris (m/v). Heeft u
interesse? Meld u aan op: info@pbmakkum.nl
Het bestuur werkt aan een nieuwe Dorpsvisie
en daar hebben we u bij nodig. Omdat uw mening telt! In de Dorpsvisie komt te staan wat u
als inwoner van Makkum belangrijk vindt. Een

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 10 februari
14:30 Mulier 1-Makkum 1
12:15 Zeerobben 2-Makkum 2
14:30 Balk 3-Makkum 3
12:45 VVI 3-Makkum 4
11:00 Makkum JO19-1-Harlingen JO19-1
13:15 Makkum JO17-1-NOK JO17-1
09:00 Makkum JO15-1-Joure SC JO15-3
09:00 SJO HJSC JO13-1G-Makkum JO13-1
10:30 Joure SC JO13-5-Makkum JO13-2
09:00 Makkum JO11-1-Oosterlittens JO11-4
10:30 Makkum JO11-2-LSC 1890 JO11-4
10:15 ST IJVC JO11-4-Makkum JO11-3
10:00 Makkum JO9-1-Annaparochie JO9-1
10:00 Makkum JO9-2-S.F. Deinum JO9-1
10:15 Scharnegoutum JO9-4-Makkum JO9-3
13:00 SC Berlikum VR2-Makkum VR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Rene vd Bles
		
Thilda Adema
12.00-15.00 Elma Groen
		
Jannie v Loon
15.00-19.00 Hinke Lemstra
		
Piebe Adema
		
Grietje Freitag
Zaterdag 17 februari
15:00 Makkum 1-VCR 1
12:30 Makkum 2-Wykels Hallum 2
14:30 Makkum 3-CVVO 3
10:30 SJO Bergum JO19-2-Makkum JO19-1
10:30 QVC JO17-1-Makkum JO17-1
9:00 Makkum JO13-2-Nicator JO13-2
9:00 S.C. Stiens JO11-2-Makkum JO11-1
10:00 Arum JO11-1-Makkum JO11-2
9:15 Makkum JO11-3-Oosterlittens JO11-2
8.45 LSC 1890 JO9-1-Makkum JO9-1
9:00 SJO HJSC JO9-3-Makkum JO9-2
10:15 Makkum JO9-3-Harlingen JO9-2G
10:45 Makkum VR1-Harlingen VR2
Kantinedienst
8.15-12.00 Teacke Elgersma
		
Magriet vd Weerd
12.00-15.00 Jellie Poog
		
Anneke Jansen
		
Grietje Tjeerdema
15.00-19.00 Wiepie Adema
		
Siepie Attema
		
Ronnie Bruinsma

eerste aanzet is helaas tot nadere orde verzet,
maar ons doel is om dit in het voorjaar een
vervolg te geven. U wordt hierover verder geïnformeerd.
De jaarvergadering is op 22 maart a.s. 20.00
uur in het MFC gebouw aan de Klipperstraat
21a. Nieuwe inwoners en bestaande inwoners, U bent allen van harte welkom. Kom en
laat hier uw stem horen en denk mee over de
toekomst van uw eigen woonplaats Makkum.
De planning voor plaatsing van de nieuwe
RABO pinautomaat inclusief historische fotoprints van Makkum is medio april. De nieuwe
locatie is op de haven tussen de visafslag en
de milieustraat.
De renovatie van de rotondes zullen in het
voorjaar plaatsvinden met herplaatsing van de
originele tegels en afbeeldingen. Dit project
is tot stand gekomen door de samenwerking
tussen Plaatselijk Belang Makkum, Vereniging
Voor Bedrijven Makkum, Ondernemers Vereniging Makkum en de Gemeente Súdwest-Fryslân.
In zorgcentrum Avondrust bevindt zich een
nieuw volledig ingericht afscheidsappartement waarvan, desgewenst gebruik kan worden gemaakt voor het afscheid nemen van
een dierbare.

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

Cultureel Podium Makkum presenteert:
Makkum Unplugged 17 februari
Op zaterdag 17 februari wordt alweer de 3e
editie van deze leuke avond gehouden. Iedereen met een passie voor muziek, zang, dans,
theater, poëzie, schrijven noem allemaal maar
op kan iets van zichzelf laten zien! Geef jezelf
een kans, help jezelf (of een ander) over de
schroom heen en laat jezelf zien en of horen.
Je kunt iets alleen doen, maar groepjes van 2,
3, 4 of meer zijn ook heel leuk! Als je piano-begeleiding nodig hebt, kan dat. De formule is
weer hetzelfde: de zaterdagmiddag is er gelegenheid om in het kerkje te oefenen, zaterdagavond volgt dan het optreden zelf. Meedoen is gratis, het publiek betaalt € 5,- entree.
Zaterdag 17 februari 19:30 uur. Doopsgezinde
Kerk aan de Bleekstraat in Makkum. Opgave
via koningsmargo@hotmail.com. Geen voorverkoop, kaartjes aan de deur.

Zondag 18 februari WHISKYPROEVERIJ bij It Posthûs. Wegens
succes in voorgaande jaren organiseren wij wederom een
whiskyproeverij. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus
reserveer snel via hendrikbonthuis@gmail.com. Vol is vol.
Kosten bedragen € 45,00 p.p., dit is incl. de proeverij met
bijbehorende hapjes en aansluitend steaks en frites.
Op VALENTIJNSDAG hebben wij een speciaal 3-gangenmenu
voor maar € 27,50 per persoon:
Amuse van het huis
VOORGERECHT
Proeverij met diverse (h)eerlijke regionale producten
HOOFDGERECHT
Steak for two, malse biefstuk uit eigen regio op verse seizoensgroenten, begeleidt met een romige rode portsaus
DESSERT
Frambozen roomijs beneveld met witte chocolade
Dus wil je romantisch en gezellig uit eten op de dag
van de liefde? Reserveer dan snel!
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Doe mee aan ZOUT WEST een rondvarend locatietheater
Stichting ‘Een brug slaan’ organiseert, samen
met Teatergroep Sult en een tiental culturele
verenigingen in het zuidwesten van Fryslân,
waaronder Cultureel Podium Makkum, de varende locatieproductie ZOUT WEST.
Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 wordt in elf
plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De deelnemende plaatsen zijn:
Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg,
Balk, Oudega/Blauwhuis, Makkum, Bolsward,
Workum, Oppenhuizen en Sneek.

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

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

Zoekertjes
Actie kerkenwerk. Heeft u nog spullen voor
de rommelmarkt, die u graag kwijt wil.
Bel dan met 0517-532420 of 06-42863502 en
het wordt bij u opgehaald.
Ik wil graag weer terug naar Makkum of
omgeving (Witmarsum, Workum, etc.).
Heeft of weet u een leuke huurwoning met
tuin (huurtoeslag mogelijk) waar ik kan/mag
tuinieren dan hoor ik het graag.
belldahlia@hotmail.com of 0619218403
Mvg Ann
Kinderkleding gevraagd voor de kleding
verkoop op 10 maart. Tot maat 176.
Inbreng mogelijk tot 9 maart.
Adres kindercentrum Lieuwkemastraat 65.
Verkoop 10 maart 10.00 tot 12.00u
Te koop diverse Auto radio’s, Silver Crast
heeft (Bluethooth, USB, RDS) andere zijn:
Pioneer en JVC. Allemaal €10,- per stuk.
Tel: 06-10468275
Te koop: Diverse nieuwe spellen €5,- en
gebruikte voor €2,50.
Leuk om als kado weg te geven.
Tel: 06-10468275
Te koop: Een lees boekje voor kinderen. Barbie die als popster door het leven gaat. Zeer
in trek bij kinderen € 5,-.
Voor informatie 06-19055289

Het spektakel doet op zaterdag 30 juni Makkum aan. En JIJ kunt meedoen!!!!!! De kern van
dit rondvarende locatietheater wordt gespeeld
door de bekende theatergroep SULT. Vier acteurs nemen ons met humoristische verhalen
mee in een stukje geschiedenis over het ontstaan van Súdwest-Fryslân, het IJsselmeer
en de grote gevolgen voor vissersplaatsen.
Boer Germ heeft andere problemen, namelijk
op het gebied van de liefde. Na wat hulp van
een brugwachter, koppelaarster en een oude
vrijster ziet hij in de verte de vrouw van zijn
dromen in een bootje voorbij varen.
Kiest hij voor land, kiest hij voor water?
Daarnaast kunnen plaatselijke muzikanten,
zangliefhebbers en spelers meedoen in hun
eigen plaats. Op die manier heeft iedere plaats
zijn eigen unieke voorstelling. Het project
wordt afgesloten met een ‘grande finale’ in
Sneek, waar iedereen die op een locatie meegespeeld heeft mee mag doen.
Speel je een instrument, zing je graag of hou je
van acteren? Per locatie kunnen wel 50 deelnemers meedoen van verschillende leeftijden,
vanaf 10 jaar tot 100! Lijkt het je leuk om mee
te doen aan deze fantastische culturele belevenis? Dan zijn we op zoek naar jou / jullie!
Je kunt je individueel opgeven, maar ook als
koor, als muziekgroep, als drumband, als spelersgroep, ga zo maar door. Meld je nu aan via
de site www.eenbrugslaan.nl
Waar koop je kaarten?
Vanaf 1 maart 2018 zijn de kaarten uitsluitend
online verkrijgbaar via de website van www.
teatergroepsult.nl
Alle voorbereidingen zijn te volgen op:
Facebook: @eenbrugslaan, @sultlokaasjeteater, www.eenbrugslaan.nl en Www.teatergroepsult.nl.

Route Steegjesfair
Vervolg van voorpagina

langstelling ook naar uit gaat. Van garnalenpellen tot poetsdoek, van rad van fortuin tot
legotentoonstelling. De steegjes en hun bewoners zijn er, keurig geborsteld door de gemeente, klaar voor.
Nog een kleine rectificatie cq prijsverlaging:
het omroepen van uw evenement door de
dorpsomroeper kost niet 10 maar slechts 5
euro. Graag doorgeven via steegjesfair@makkum.nl

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
1
1
2
3

kg
kg
kg
kg
kg

hamlappen
speklappen
verse worst
bieflappen
gehakt

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25

Agenda
KBO-PCOB,afd. Wunseradiel
UITNODIGING, woensdag 14 febr. is onze
gast: Dhr. Klimstra uit Broeksterwoude,
die wil ons graag wat vertellen over het boek
‘SIBBELTJE’, echt de moeite waard.
Om 14.00 uur in ‘Het Anker’,
Buren 18, Makkum
15 februari: Inloop spreekuur van Seniorweb.
14.00 uur tot 15.00 uur in de bibliotheek.
Op 21 februari om 10.00 uur zal er in
bibliotheek van Makkum een voordracht gehouden worden door een lid van de boekenclub, Addy Reidsma over het
bijzondere boek van Etty Hillesum
‘Het verstoorde leven’. Bij de verschijning
was dit boek al een sensatie en velen hebben
zich in de loop der jaren door haar laten
inspireren. Laat het jou ook inspireren! Je
hoeft het boek vooraf niet gelezen te hebben.
Iedereen is welkom op deze ochtend!

* Deelname is voor eigen risico,
de commissie is niet aansprakelijk
voor eventuele schade en/of letsel.

Het Anker

LÂN FAN TAAL

DE STEEGJES
ROUTE 2018

HERLEEF
DE TIJD
VAN TOEN

RVS de Boer, Bargekop, Sporthal.

Doniakerk, Jumbo, Voetbalveld,

PARKEREN

unieke verzetsschat!

van gebroeders van den Berg, een

En ontdek de oude conservenfabriek

16.30 / 17.30 / 18.30 / 19.30

Achterstraat om:

in de winkel van Venema aan de

Verzamel voor een rondleiding

Stichting Âld Makkum.

door Dhr. Otto Gielstra, van

Opening om 15.45 op De Singel

BELANGRIJKE INFO
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Snertpreek 2018 in Doopsgezinde Kerk
Het was zaterdag, maar de deuren van de
Doopsgezinde Kerk de Vermaning aan de
Bleekstraat stonden op 3 februari tegen 17.00
uur wijd open. Het was tijd voor de inmiddels traditionele Snertpreek. Wie naar binnen
ging werd verwelkomd met muziek door het
jeugdkorps de Notenkrakers onder leiding van
Nynke Jaarsma. Rond 2005 vond de eerste
snertpreek plaats in Makkum. Het idee erachter was destijds om te laten zien dat een kerkdienst niet altijd heel serieus hoeft te zijn, maar
dat het ook vrolijk en luchtig kan. Dat bleek
ook deze keer: de sfeer was ongedwongen
en er was interactiviteit tussen de voorganger
en de bezoekers. Oudste Lieuwe Durksz ging,
toepasselijk gekleed in een groene pij, voor in
de dienst, die deze keer als thema “Herberg”
had gekregen. In zijn openingswoord ging hij
in op de betekenis en de rol van de herberg
in vroeger tijden: er werd onderdak en voedsel geboden aan reizigers. Een herberg is een
plek om mensen te ontmoeten, om samen te
praten en te ontdekken dat mensen niet zo
verschillend zijn als we misschien denken:
we hebben dezelfde zorgen, dromen, angsten
en verlangens. Dit thema bleef gedurende de
hele dienst terugkomen: in de liederen, het
bijbelgedeelte, het twee-minutenverhaaltje,
de sketch door Hidzer Sietzema en Judith
van Lavieren en ook in de preek. Een van de

Kerkdiensten
11 februari 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. J.P. van Olffen Menaem
Jeugddienst / koffiedrinken
18 februari 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
1e 40-dgntijd

jeugdige Notenkrakers had vooraf angstig
gevraagd: “Wat, krijgen we ook een preek?”,
maar hij kon opgelucht ademhalen, want de
heer Durksz was niet heel lang van stof. Tegen 18.00 uur was het tijd voor de snert die
keukenprinses (zo vertelde haar koksmuts
althans) Wijke Sietzema, net als voorgaande
jaren, had klaargemaakt. En die snert was populair: er leek geen eind aan de rij wachtenden
te komen. Net als in een echte herberg was er
trouwens ook gedacht aan de mensen die niet
zo van snert houden: behalve de snert werd er
ook groentensoep geserveerd.
Nadat iedereen voorzien en verzadigd was
werd de dienst afgesloten met een laatste lied
en woorden van opdracht. Maar dat betekende niet dat iedereen naar huis ging: veel mensen bleven nog even napraten, opnieuw net
als in een echte herberg.

“Ferlerne identiteit fan Fryslân”
Yn it ramt fan 2018VERHALEN (Kulturele
Haadstêd Ljouwert/Fryslân) waard op freed
26 jannewaris yn ferskate doarpen en stêden
ferhalen ferteld en foarlêzen. Yn de Mennistetsjerke fan Makkum lies Eddie Oppedijk syn
ferhaal “Ferlerne identiteit fan Fryslân” foar.
Eddie Oppedijk besiket dúdlik te meitsjen dat
de Fryske kultuur en identiteit yn rap tempo
oan it feroarjen is. Hjirfoar lit er in optocht persoan Eabele Alderwets (90 jier) oan it wurd,
dy’t om dizze reden Fryslân ûntflechte. De
âld Makkumer komt nei 22 jier werom yn syn
berteplak. Hy rint mei syn soan troch it doarp.
Teloarsteld sjocht Eabele nei alle feroarings.
Tagelyk wit er ek dat dêr net oan te ûntkommen is. Yn de Mennistetsjerke fynt er wat er
siket. Alles is noch itselde as 80 jier ferlyn en
dan kin er him deljaan.

Let op! Let op! Let op! Let op! Let op! Let op!

Laatste 3 dagen Laagste Prijs
Alle Restanten

Donderdag € 40,Vrijdag € 30,Zaterdag € 20,Ik wil U hartelijk bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen vanaf 1974 tot heden.

Jelle de Boer Schoenen
Plein 2 Makkum

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
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Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

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

Mini One Clubman 1.6i

Fiat Panda 1.2i

Bj 2008
zilvermetallic
airco
lm-velgen
el-pakket
zwart dak
158.000 km

Bj 2012
classic
van 1e eig.
zwart
5-drs
airco
el-pakket
zeer mooi
115.000 km

e 7.445,-

Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

e 4.945,-

