Gids van Makkinga. 2022

Gids van Makkinga
In Makkinga speelt het dorpshuis een grote en belangrijke rol.
Veel activiteiten worden georganiseerd door en/of in het dorpshuis.
Dit zijn de contactgegevens van het dorpshuis:
GrieteNijhûs Liesbeth Zuidervliet (beheer) Oosterhuisweg 3, 8423 TG Makkinga 0516-441315 of 06-23449860
beheerder@grietenijhuis.nl www.grietenijhus.nl/
De agenda van het dorpshuis is zeer compleet www.grietenijhus.nl/onze-agenda .

Deze info gids is bedoeld voor inwoners van Makkinga en geeft een compleet beeld van wat er allemaal te doen is in Makkinga.
Kijk op www.dorpmakkinga.nl/dorpsbelang

Wij realiseren ons dat er altijd hiaten kunnen zijn in de informatie, wanneer u die
met ons deelt kunnen wij de informatie bijwerken.
Graag een berichtje naar info@dorpmakkinga.nl

1

Gids van Makkinga. 2022

Activiteiten op sociaal gebied (contacten opdoen, hobby’s uitvoeren, etc.)
Naam:
Jeugdsoos
‘Haventje

Contactgegevens:
haventje2014@gmail.com
Jonge kinderen op woensdag
middag georganiseerd door
Marianne Sloot tel. 0653719202
Tieners op vrijdagavond
georganiseerd door Herma
Egberts en Gonny de Winkel
tel. 0625125602

Overige informatie
‘Haventje
GrieteNijhûs.

Soort activiteiten
Voor alle jeugd.
Activiteiten doen en
organiseren.

Scala
Jongerenbus

Jelle Huitema (jongerenwerker)
06-25193136
Jacky Latumalea
(jongerenwerker)
06-15427509
scala-welzijn.nl/vrije-tijd-dejongerenbus

Staat op de
parkeerplek van het
GrieteNijhûs.

Kinderen vanaf 12 jaar
komen samen. Een
spelletje spelen, kletsen,
etc.

Jort Bijstra (voorzitter)
info@mopmakkinga.nl

Ploeg mannen/
jongens die de ouden nieuw-viering in
goede banen leidt,
maar ook allerlei
activiteiten
organiseert en
behoeftige
organisaties in het
dorp financieren.
(op aanvraag)

Makkingaaster
Oudejaarsploeg
(MOP)

www.mopmakkinga.nl/
Vanuit het
GrieteNijhûs

Dag/ Tijd
Een keer per maand:
Groep 1 t/m 4 14.00 tot
15.00 op
woensdagmiddag
Groep 5 t/m 8 15.30 tot
16.30 op
woensdagmiddag
Een keer per 2 weken:
Op vrijdagavond 19.30
tot 22.00.
Middelbare school
leeftijd
Donderdagavond in de
even weken 19.00 –
22.00 uur.

Kosten ja/nee
Alleen bij speciale
activiteiten.
Versnaperingen
kunnen gekocht
worden in de
kantine

nee

Georganiseerd
vanuit Stichting
Scala.

Met oudjaar gaan ze
Zie website voor agenda
bijvoorbeeld de deuren
langs om de ouderen een
cadeautje te brengen. 1x
per jaar autocross,
tentfeest, fietstocht, etc.

Verschilt per
activiteit
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Ontmoetingsruim
te

Liesbeth Zuidervliet (beheerder)
06-23449860
beheerder@grietenijhuis.nl
Elkaar ontmoeten www.grietenijhus.nl/

Vrouwen van
Makkinga

Ietje Zwaga van Veenen
Oosterhuisweg 3
Makkinga
06-27082353

Gids van Makkinga. 2022
Georganiseerd door Kom binnen voor een
Elke woensdag en vrijdag nee
werkgroep van
kopje koffie en een
10.00 – 12.00
GrieteNijhûs
praatje. Doe mee met
activiteiten o.a.
klaverjassen,
handwerken
Boekenruilkast aanwezig,
waar je gratis boeken
mee kan nemen om te
lezen
Vrouwen van
Makkinga .

Dames van alle leeftijden Woensdag 1x per maand
in de kantine, 19.45 22.00

Lidmaatschap. 50
euro per jaar en 3,euro per avond

vrouwenvanmakkinga@gmail.com

of ajzwaga@home.nl
Werkgroep
Mittelkaander

Werkgroep van het GrieteNijhûs
Marlies Bouma 0516-441385
Reny Driessens 06-83109662.

Werkgroep
vrijwilligers van
Dorpsbelang
Makkinga,
GrieteNijhûs en
opbouw werker
Scala

Doel: Zichtbare
laagdrempelige
activiteiten organiseren
en sociale cohesie in het
dorp bevorderen en
versterken.

Regelmatig overleg.
Activiteiten komen in de
Kermobri te staan.

Historische
Vereniging
Makkinga

Wiebe Koopmans
0516522109
info@historiemakkinga.nl
archief@historiemakkinga.nl
www.historiemakkinga.nl

Archief van HVM
staat in
GrieteNijhûs.

Historie van Makkinga
verzamelen en in kaart
brengen. 1 x per jaar
wordt er een
jaarvergadering
georganiseerd.

In de hal van het
GrieteNijhûs staat een
kast met historisch
materiaal.

€5,- per jaar
contributie

3

Kermobri
Dorpskrant voor
Makkinga

Correspondent Wemeweg 17
Sandra Schauwen Makkinga
Kermobri@makkinga.org

Gids van Makkinga. 2022
dorpskrant

Elke 14 dagen

6,- per jaar
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Activiteiten op het gebied van Sport.
Naam:
Sportsclub
(SC) Makkinga

Contactgegevens:
Jan de Groot (voorzitter
senioren)
06-53421399
Ronald Jousma (jeugd)
06-54723873
www.sportclubmakkinga.nl/
info@sc-makkinga.nl

Overige informatie
Sportveld
Kantine gebruik.
GrieteNijhûs

Soort activiteiten
Voetbalclub voor
pupillen, junioren en
senioren.

Dag/ Tijd
Zie website voor actuele
trainingsdagen en
wedstrijdschema.

Kosten ja/nee
Contributie
4 t/m 11 jaar € 9,50
12 t/m 17 jaar € 11,00
18 jaar en ouder
€ 16,00
eerste maand mag op
proef.

Supportersvereniging
SC Makkinga

Aafje Bijstra
0516-441724
www.sportclubmakkinga.nl/s
upportersvereniging

Verzorgt o.a. de
kaartverkoop,
programmaboekje,
financiële bijdrage
aan SC Makkinga

Ondersteuning van
Sportclub in de breedste
zin van het woord.

Afhankelijk van het
rooster van SC Makkinga

Neem contact op voor
meer informatie.

Klaverjasvereniging

De heer R. Bosma en de heer
P. Stelma.
06-51528674

Grietenijhûs kantine

Klaverjassen met vaste
groep spelers om
vleesprijzen.

1x per twee weken op
maandagavond 19.3023.00

€ 3.50/5.00 euro per
avond

Open avond

Liesbeth Zuidervlied
06-23449860
Michiel Bosma

Grietenijhûs kantine

Gezellige avond, darten,
na afloop van
voetbaltraining.

Op vrijdagavond vanaf
20.00

Biljartvereniging de
Carambole

Voorzitter:Jenneke v/d Burgh
06-13033692
koendyx@tele2.nl

Vaste groep spelers.

Op dit moment niet
actief

DartClub Makkinga

Appie v/d Broek
06-27345826

Darten

Dinsdagavond
competitie .20.00 u. op
vrijdagavond is ieder
welkom om samen te
darten voor de
gezelligheid

Vindt plaats in de
kantine van het
GrieteNijhûs.
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Koersbal

Leny Cordewener
tel 0516-441817
ibmcordewener@home.nl

HengelSport
Vereniging (HSV) de
Tjonger Makkinga

Harry Lafleur (secretaris)
De Harken 1
8423 VL Makkinga
0516-441746
visverenigingmakkinga.mijnh
engelsportvereniging.nl/

Volleybal Club
Makkinga (VCM)

Sandra Smink (voorzitter)
06-15206774
volleybalclubmakkinga@gmai
l.com
https://www.facebook.com/
Volleybal-Club-Makkinga347265606124688/

MotorSport
Verening (MSV)
Prikkedam

IJsclub Makkinga

Gids van Makkinga. 2022
Vindt plaats in de hal Koersbal
van de
ontmoetingsruimte
van het GrieteNijhûs.

Dinsdagmiddag 13.30u
tot 16.00u

€ 3.50 pp per keer
inclusief een kopje
koffie

Jeugd en
volwassenen.
Mogelijkheid tot het
volgen van cursussen
(wedstrijdcontroleur,
jeugdbegeleider,
ledenadministratie).
Traint in de sporthal
van Appelscha

Zowel wedstrijden als
recreatief.

Zie website voor meer
informatie.

Aanschaf vispas.
onder de 14 en met
één hengel, kun je een
gratis vergunning
krijgen.

Volleybal training en
wedstrijden voor 2e
klasse dames en 2e
klasse heren

Woensdagavond 20.00 –
21.30 uur.
Wedstrijden vanaf
19.00u.

€ 17.50
lidmaatschap/competi
tie
€ 12.50
lidmaatschap/trainen

Wout van der Molen
(voorzitter)
Prikkedam 1a
8423 VC Makkinga
0516-441227
prikkedam.nl/
www.facebook.com/prikkeda
m

Jeugd 5 – 15 jaar
volwassenen

Crossbaan. voor
trainingen. en
wedstrijden.
Voor ongeoefenden en
geoefenden.
Zie site.

Trainingen op zondag.
en woensdagmiddag .

Jeugdcontributie €
100,- per jaar.
volwassenen
contributie € 150,- per
jaar.

ijsclubmakkinga@hotmail.co
m
www.facebook.com/ijsclubm
akkinga

Vereniging zorgt
iedere winter voor de
ijsbaan in Makkinga. (
IJs en weder
dienende)

Organiseert wedstrijden
en koek en zopie
verkoop.

Zie website voor meer
informatie,
openingstijden
afhankelijkheid van het
weer.

Lidmaatschap per jaar

Er is ook een
rennerskwartier om
te hardlopen (hier
mogen geen crossers
op komen)
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RijVereniging DEO
en PonyClub de
ponyvriendjes

Pilates

Gids van Makkinga. 2022
06-23246968
Van 1 april tot en met Paardrijlessen en
06-15120595
30 september worden wedstrijden voor zowel
www.rvdeopcdeponyvriendje de lessen gegeven in
jeugd als volwassenen.
s.net/
de bak aan de
Bentemaden in
Oosterwolde.
Van van 1 oktober tot
en met 31 maart in
binnenmanege De
Flint aan Zuideinde 47
in Fochteloo .
Marije Pothuis
06-17202377
corecursus@gmail.com

Vindt plaats in de Zaal
of ontmoetingsruimte
van het GrieteNijhûs.
.

Lessen in pilates. Een
veilige plezierige intense
manier om spieren te
trainen waardoor je
lichaam in balans raakt.

Dinsdagavond:
19:00-20:00 paarden
20:00-21:00 paarden
Woensdagavond:
18:30-19:30 pony's
19:30-20:30 paarden
Om de week worden
dressuur en springlessen
gegeven.
Donderdagavond
19.15 -20.15u. groep 1
20.15-21.15 u.

Contributie per
kwartaal:
Paarden en pony's
Lessend lid € 85,Niet-lessend lid € 15,(startkaarthouder)
Basislid € 8,Losse lessen
meerijden
binnenseizoen € 10,00
buitenseizoen € 8,00
10 lessen € 100
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Activiteiten op het gebied van Cultuur
Naam:
Mooi Makkinga

Cresendo Makkinga
muziekvereniging

Zangvereniging de
Vriendschap

Toneelvereniging
’t Ontluikend
bloempje

Contactgegevens:
Overige informatie
GrieteNijhûs
Werkgroep van het
Oosterhuisweg 3, 8423 TG
GrieteNijhûs.
Makkinga
mooimakkinga@grietenijhu
s.nl
www.grietenijhus.nl/mooi
makkinga/mooi-makkingaeven-voorstellen
Bestuurvoorzitter
Han Bult 06-27004906
www.crescendomakkinga.nl/
bestuur@cresendomakkinga.nl

Aafje Sloot – de Boer
Ceresstraat 3
Makkinga
0516-441399
a.vandeboer@hetnet.nl
Voorzitter Linda van der
Poll 06-20720286

Soort activiteiten
Dag/ Tijd
Culturele activiteiten
Mooi Makkinga
door vrijwilligers met als
centraal thema
Mienskip/ontmoeting.
smartlappenavond,
lezingen, muziekavonden
etc.

Kosten ja/nee
Verschilt per activiteit.

Zowel jeugd als
volwassenen.
In samenwerking met
www.kunstencoo.nl
Vindt plaats in de
grote zaal van het
GrieteNijhûs

Zeer afwisselende
muziek. Elk jaar een
aantal concerten
o.l.v.dirigent Rolf
Dekker

Vrijdagavond 19.3021.30

Jeugd € 12.50 per
maand
volwassenen € 20,per maand
+ leskosten (via Kunst
en Coo, zie hun
website voor tarieven)

Ontmoetingsruimte
GrieteNijhûs

Dameskoor o.l.v dirigent
Eta Schrijber.

Dinsdagavond 19.3021.30

€ 16 per maand

“Lijkt het u leuk om
ook met toneel bezig
te zijn, dit kan zijn zelf
spelen, maar ook
decor bouwen,
kleding verzorgen,
grimeren, souffleren
enz.” Vindt plaats in
de grote zaal van het
GrieteNijhûs.

Eerste weekend van
maart groots
avondvullend stuk.
vanaf oktober repetities.

1 a 2 keer per week
oefenen op
dinsdagavond/donderda
g avond

€5,- donateur van de
vereniging

In maart potgrondactie
met de ijsbaan.
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Organisaties op het gebied van Welzijn/Gezondheid
Naam:
Dorpsbelang
Makkinga

Contactgegevens:
www.dorpmakkinga.nl/do
rpsbelang
info@dorpmakkinga.nl
Voorzitter Kees Gorter
06-20921122

Overige informatie
DB Makkinga zet zich in
voor de leefbaarheid in
en om Makkinga.
Onderhoudt contacten
met Gemeente.

Soort activiteiten
Dag/ Tijd
o.a. de Vlomarkt, elke
Maart ledenvergadering
laatste zaterdag van de Maart vrijwilligersavond
maand van mrt. tot okt.
Onderhoud van
Hertenkamp,
Dr.Poolbos etc.

Kosten ja/nee
€ 2.50 per jaar
lidmaatschap

Afhankelijk van de
zorgverzekering

Dyslexie & Logopedie
Veelzeggend

0561-618568
info@veelzeggend.nl
www.veelzeggend.nl

Spreekuur in gebouw
van GrieteNijhûs.

Logopedie en dyslexie

Thuiszorg de Friese
Wouden
Oldeberkoop,
Makkinga,
Donkerbroek
Uitvaartvereniging “de
Laatste Eer”

088-5127000
klantadviescentrum@kwa
drantgroep.nl
www.friesewouden.nl/

Spreekuur in gebouw
van GrieteNijhûs.

Bode: mevr. Erna Jansen
uit De Veenhoop
tel: 06-30389594
Inlichtingen: Mevr. A.
Sloot - van der Boer,
0516-441399 of email:
a.vandeboer@hetnet.nl
Inlichtingen over de
begraafplaats: Hotze
Punter 0516-441365

De uitvaartvereniging
regelt de noodzakelijke
formaliteiten, assisteert
bij rouwdiensten,
begrafenisplechtigheden
en crematies.

Thuiszorg vanuit een
team van
wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en
verzorgenden
Verzorgt begrafenissen
en crematies.

Aula aanwezig in het
GrieteNijhûs.

Op afspraak
Sybrine op
maandagochtend.
Chantal vrijdagochtend.
Op afspraak

Afhankelijk van de
zorgverzekering

De contributie
bedraagt € 14,00 per
jaar per persoon vanaf
18 jaar.
Wanneer de ouders lid
zijn, betalen de
kinderen tot hun 18
jaar geen contributie,
Zij moeten wel als lid
worden aangemeld!
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Huisartspraktijk
Timmermans

Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 – 17.00 uur. Tel. 0516-441250.
Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten, dan kunt u voor dringende zaken
terecht bij de huisartsenpraktijk in Oldeberkoop, tel: 0516-451250.
Waarneming
De huisartsenpraktijk in Oldeberkoop neemt voor ons waar in de vakanties,
tijdens nascholingen en op de woensdagmiddag. Het telefoonnummer van de
praktijk in Oldeberkoop is: 0516-451250
’s Avonds, in weekenden en op feestdagen wordt er waargenomen door de
Dokterswacht Friesland (Heerenveen of Drachten), tel: 0900 - 112 7 112

Huisarts met eigen
apotheek

Fysiotherapie

0516-512775
www.fysiotherapieoosterwolde.nl/

Spreekuur in
GrieteNijhûs.

Op afspraak

Afhankelijk van de
zorgverzekering

Pedicure en Wellness

Lonneke van Leeuwen
06-17474140
www.wellnesslangedijke.nl

Spreekuur in
GrieteNijhûs

Pedicure en wellness
behandelingen

Op afspraak

Zie website

06-29409965
pedicureaaltje@gmail.com

Bercoperweg 57
Makkinga

Pedicure
behandelingen

Op afspraak:
dinsdag, woensdag
donderdag.

EHBO
H.E.M.D.: Haule,
Elsloo, Makkinga,
Donkerbroek

Mailcontact:
Ehbohemd@gmail.com

Oefenen en les in de
kantine GrieteNijhûs

Peuterspeelgroep
Boemeltje

scala-welzijn.nl/boemeltje
06-46134658
administratie@scalawelzijn.nl

Vanuit Scala
In het gebouw van OBS
de Stelling.
Oosterhuisweg 7
8423 TG Makkinga

Pedicure Aaltje

Huisarts
Mevr. H. Timmermans:
spreekuur: maandag, ,
woensdagochtend en
donderdag
Waarnemer: spreekuur
dinsdag en vrijdag

Op maandag avond 1x
per 14 dagen

peuterspeelgroep

Afhankelijk van de
zorgverzekering

Zie website

Maandag en donderdag

Ja, neem contact op
voor meer informatie.
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Dorn Therapeut en
Dorn is het pijnvrij
gewichtsconsulent
rechtzetten van de
wervelkolom en van
het bekken

Gezondsheidspraktijk
Elro

Froukje van Duinen
Bercoperweg 40
8426 TS Makkinga
06-23970593
info@gezondheidspraktijke
lro.nl

Kinderopvang de
Kinderkei

info@dekinderkei.nl

OBS de Stelling

Oosterhuisweg 7, 8423 TG
Makkinga
0516 - 441439
info@obsdestelling.nl

Basisschool groep 1 – 8.

Mw. C. Visser
Brink 10
8423TE Makkinga
0516-426503
ktvisser@kpnmail.nl
www.facebook.com/Kerke
nBoijlMakkinga/

De Hervormde Kerk in
Makkinga
Onze kerk vormt samen
met Boijl en Elsloo een
streek gemeente,
Frieslands End.
Kerkelijk werker is
mevrouw S.A. Grit.

Hervormde Kerk
Frieslands End

Kinderopvang 4 - 12
jaar.
www.dekinderkei.nl/locatie In het gebouw van OBS
s/makkinga/
de Stelling.
0561-851066
Oosterhuisweg 7
8423 TG Makkinga

BSO

Onderwijs kinderen
van 4 t/m 12 jaar

Diverse kerkdiensten
en ook activiteiten voor
kinderen (kinderkerk).
Zie website voor meer
informatie.

Op afspraak

Voorschoolse Opvang en
Buiten Schoolse Opvang
Regulier: van 7:30 tot
18:00 uur
Vervroegd: vanaf 7:00
uur
Verlengd: tot 18:30 uur.

Ja, neem contact op
voor meer informatie.

Elke dag tot 14.15 uur.
Vrijwillige bijdrage
Behalve op
woensdagmiddag tot
12:30 uur vrij. De
leerlingen van groep 1 en
2 zijn do- en
vrijdagmiddag om 12:30
uur vrij.

Zie website voor actuele
agenda.

Jaarlijkse vrijwillige
bijdrage.
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Korenmolen De
Weyert

Lyclamaweg 15 b te
Makkinga

en

www.museumenmolenmak
kinga.n/

Museum Oold Ark.

Gids van Makkinga. 2022
Korenmolen waar
Groepen kunnen alle
graan gemalen wordt.
Is een opleidingsmolen dagen terecht op
afspraak.
voor molenaars.
Jan Oosterhof
Tel. 0516441762
Museum Oold Ark.
Geregistreerd museum
van oude
handgereedschappen
en oude beroepen.

Openingstijden:
periode april t/m
oktober: elke zaterdag
van 9.30 uur tot 16.00
uur.
periode november t/m
maart is de molen
geopend van 9.30 uur tot
12.30 uur.
In deze (winter) periode
is het museum alleen
geopend voor groepen
op afspraak.

Entree 3,50 per
persoon, kinderen tot
12 jaar gratis entree.
Een museumjaarkaart
is bij ons niet geldig

Dag/ Tijd

Kosten ja/nee
Zie website

Er kan met pin betaald
worden

Activiteiten rondom Makkinga
Naam:
De Eendracht
Makkinga

Contactgegevens:
info@eendrachtooststellingwerf.nl
www.eendrachtooststellingwerf.nl/

Overige informatie
Hoofddoelstelling van de
Energiecoöperatie is om
leden woonachtig in
Makkinga e.o. te voorzien
van duurzaam opgewekte
stroom en CO2
gecompenseerd gas (dus
“groene” energie) tegen
aantrekkelijke tarieven

Soort activiteiten
Zie website
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