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Superzondag in Makkum
25 novemer

Volop beauty-mogelijkheden in Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Kapsalon Nynke is verhuisd, flink uitbreid en gaat verder als Kapsalon Nynke-Beauty.
Voortaan kunt u naast de verzorging van uw haar
ook terecht voor tal van andere behandelingen
op het gebied van uiterlijke verzorging. Want
vanaf 6 november werkt Nynke Boonstra onder
één dak samen met een aantal zelfstandigen
Onder het dak van kapsalon Nynke-beauty zijn
de volgende specialisten gevestigd; Een visagiste,
pedicure, nagelstyliste / manicure, schoonheidsspecialiste een coach die aan uw persoonlijke
groei werkt en een masseuse die zich bezighoud
met shiatsu, voetreflex en Dorn therapie. En
natuurlijk Kapsalon Nynke. En voor eventuele
gewenste plastische ingrepen kan men voor een
consult terecht bij een plastische chirurg. Tevens
behoren behandelingen met injectables en botox
ook tot de mogelijkheden. Om de huid een teint
te geven, kan er ook nog gebruik gemaakt worden
van de zonnebank of van airbrush tanning.
Afspraken kunnen op elkaar worden afgestemd,
zodat u een aantal uurtjes kunt genieten en volop
aandacht kan schenken aan het weldoen van uw
lichaam Ook zijn er diverse arrangementen te
boeken, waarvoor u de website kunt raadplegen.
Het is zelfs mogelijk om uw haar en make-up te
laten stylen en daarna een fotoshoot te doen bij
een echte fotograaf. Maar natuurlijk kan er ook
worden gekozen voor één behandeling. Ook
mannen kunnen voor verscheidene behandelingen
terecht bij Kapsalon Nynke-beauty.
“Wij willen inspelen op de alledaagse hectiek in

het leven“ aldus Nynke Boonstra. Sinds 1998 is
Nynke werkzaam als kapster in Makkum. Haar
kapsalon is gevestigd geweest in verschillende
panden in de Kerkstraat in Makkum. Nynke breidde
diverse malen uit en werd steeds wat groter en
bekender. Nynke is naast de eigenaresse van de
salon ook nog werkzaam als examinator op de
kappersvakopleidingen van de Friese Poort in
Leeuwarden en Emmeloord. Ook werkt Nynke
als technisch adviseur op het gebied van knippen
en kleuren bij het team van Indola Cosmetics.
Als technisch adviseur geeft zij daar trainingen
en ondersteuning in kapsalons door het hele land
en werkt ze vaak mee aan beurzen en aan shows.
Kapsalon Nynke-beauty is gevestigd aan de
Kerkstraat 8 in Makkum. In het pand was voorheen de Coop supermarkt gevestigd en het pand
heeft dan ook een enorme metamorfose ondergaan. Tijdens de open dag op zondag 25 november,
waarbij de burgemeester aanwezig zal zijn om
diverse nieuwe winkels in de Kerkstraat feestelijk
te openen, bent u natuurlijk van harte welkom bij
ons. U kunt dan voor meer informatie, afspraken
en tevens al voor kleine behandelingen bij ons
terecht. Ook worden er op die dag waardecoupons
uitgedeeld. De opendag is van 12.00 tot 17.00
uur en er zullen buiten ook nog enkele leuke
activiteiten plaats vinden
U bent van harte welkom bij kapsalon Nynkebeauty, Kerkstraat 8, 8754 CS te Makkum. Voor
een afspraak belt u naar; 0515 232989. Via de
website kunt u online afspraken maken via
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Makkum, Blokmakersstraat 14

Tot de kerst wordt de vraagprijs iedere 2 weken
met € 5.000,- verlaagd!!! Volledig verbouwde,
karakteristieke vrijst. woning aan vaarwater.

Actuele vraagprijs zie kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks 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
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk Dentwork
Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Familieberichten
Voor uw blijken van belangstelling en meeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Grietje Louwsma - Miedema
zeggen wij u hartelijk dank.
Het heeft ons zeer goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen en
Pastor G H Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – Van Doniakerk. 19.00 uur
Voorganger: Pastor G H Visser
Makkum – R.K. Parochie, 10.00 uur
Gezamenlijke viering te Bolsward
Witmarsum – R.K.Parochie, 10.00 uur
Gezamenlijke viering te Bolsward

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Makkum 1 in de beker
tegen Harkemase Boys

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Makkum – Gevarieerd programma met winkelopeningen en naaldhakkenrace voor programma
zie in deze krant

Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Zondag 25 november:

Dinsdag 27 november:

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Makkum – Bekervoetbal
Makkum 1 – Harkemaseboys 1 aanvang: 14.30 uur

2de moledei Sudwestfryslan van 11:00 - 16:00 uur

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Makkum – Sintwilledei van 13.30 tot 15.30 uur,
voor programma zie in deze krant

Makkum – Koopzondag van 11.00 tot 17.00 uur

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Zaterdag 24 november:

Makkum, november 2012

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Agenda

PLUS dienst op zondagavond 25-11 om 19.00 uur
in Van Donia kerk
Het thema van deze avond is: Ik heb te weinig!
Dat kan een te weinig aan van alles zijn. Grote
kans dat de meesten hierbij denken aan materiële
of stoffelijke zaken. Ik heb te weinig geld, te
weinig inkomen, te weinig...…
In deze PLUSdienst richten wij ons speciaal op:
te weinig durf, moed of invloed. En dat heeft
natuurlijk alles te maken met heel je bestaan. Het
heeft ook een grote uitwerking op je geloof en je
geloofsleven. Daar willen we het vanavond over
hebben: Ik heb te weinig! Dát, maar ook of en
wat we daaraan zouden kunnen doen! Welkom
iedereen, na afloop is er thee of koffie

Nadat Makkum 1 in de strijd om de Knvb beker
al diverse tegenstanders heeft uitgeschakeld,
begint nu het echte serieuze werk voor de voetbalvereniging. Op zaterdag 24 november a.s.
ontvangt Makkum 1 de Harkemase boys als
tegenstander op sportpark De Braak te Makkum.
`Dit is een tegenstander waarvoor ik de jongens
in ieder niet hoef te motiveren. Wij hebben in deze
wedstrijd niets te verliezen en alles te winnen.
De druk ligt dan ook bij Harkemase boys. Wel is
het van belang dat de jongens niet te veel onder
de indruk zijn van de tegenstander maar het lef
hebben om vrij uit te voetballen`, aldus trainer
Janco Croes.
Wij hopen natuurlijk op een fijne en sportieve
wedstrijd waarbij de clubkleuren met hart en ziel
worden verdedigd. Feit is wel dat Makkum in
zo’n kraker de hulp van de supporters ook heel
goed kan gebruiken en dat de supporters dan ook
als een 12e man achter het elftal staan. Het
bestuur roept iedereen dan ook op om zaterdag
a.s. Makkum 1 te ondersteunen !! Aanvang wedstrijd: 14.30 uur
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Preventie tips van de politie
voor woninginbraken
Tip 2. Gebruik goed hang-en sluitwerk. Meestal
is dat niet het probleem, maar vergeet men het
goede hang- en sluitwerk te gebruiken. Ga eens
buiten uw woning staan en speel het spel dat je
de sleutel kwijt bent. Probeer dan samen met een
buurman of kennis, die er wat verstand van
heeft, om in uw afgesloten woning te komen. U
ontdekt op deze manier de zwakke plekken.
Voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar deed CBS De Ark mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. Nadat iedereen op De
Ark had genoten van het heerlijk, vers brood van
bakkerij Kluft, gingen de kinderen van groep 1
een paar dagen later bakker Kluft persoonlijk
bedanken met o.a een slinger van zelfgemaakte
boterhammen.
Het Nationaal Schoolontbijt wil benadrukken dat
een goed ontbijt als start van de dag onmisbaar is.
Wel, op de dag van het schoolontbijt was dit,
mede door bakkerij Kluft, helemaal TOP!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Yoghurt, 1 liter..................................1.29
Versunie Jong Belegen Gesneden Kaas, 150 gram............1.49
Schouderham...............................per pakje 25

cent korting

Wasa Knäckerbrodt Goudbruin.....................per pakje 75 cent

Opbrengst collecte
Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Nederland die van 5
t/m 10 november j.l. in Makkum werd gehouden,
heeft een bedrag opgeleverd van € 1248,61. Dit
is weer iets meer dan in 2011.
Hartelijk dank aan, zowel de gulle gevers, als de
19 collectanten.

Glorix Bleekmiddel Regular, 750 ml..................................1.39
Zaanse Slasaus, 750 ml.....................................voor maar 1.25
Aanbiedingen geldig van do. 22/11 t.e.m. wo. 28/11

De coördinatoren,
Marga Huisman en Pietsie v.d. Weerd.

Maandag Vlugklaar

Donderdag t/m zaterdag

5 Halen / 4 Betalen

Boerenkool + Worst
400 gram

Dinsdag Verse Worst
Profiteer van 22 t/m 24 november
van dit smakelijke voordeel

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2,95
2,75
2,75
2,95

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen
+ Hachee
300 gram

Per portie

5,25
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Het debuut van Maaike Boonstra-Poog

Door Judith van Lavieren

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
Maaike Boonstra-Poog toont haar boek en de originele tekeningen.

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00

Makkum – Maaike Boonstra-Poog heeft afgelopen
week haar debuut gemaakt als schrijfster van een
prentenboek voor kinderen. Dinsdag 13 november
kwam haar boek “De gouden greep” uit. Dat
Maaike goed kan tekenen en schilderen is in
Makkum natuurlijk allang geen geheim meer,
haar werk is op dit moment te bezichtigen in
“Het Anker”.

2 kg speklappen .......................... € 10,50

Maaike kwam op het onderwerp voor haar
prentenboek door een droom die ze jaren geleden
had over de verbouwing van een school. Maaike
is zelf werkzaam op OBS “Het Noorderlicht” in
Harlingen. Toen ze haar collega’s over de gekke
voorvallen in haar droom vertelde, merkten die
op dat er een prachtig verhaal van te maken was.
Het duurde nog wel een tijd voor Maaike er mee
aan de gang ging. Langzaam smeedde ze de
elementen uit haar droom aaneen tot een kinderverhaal. Ze ging eerst bezig met de tekeningen.
Er staan 21 tekeningen in het boek waaraan ze
ongeveer een jaar gewerkt heeft. De prenten zijn
eerst met potlood opgezet en vervolgens uitgewerkt met aquarel en kleurpotlood. Omdat het
voor kinderen bestemd is heeft ze anders gewerkt
dan dat ze met het schilderen van schilderijen
gewend is. De prenten hebben minder details
dan haar schilderijen en ze vond het van belang
dat er herkenbare (Makkumer) elementen op
voorkwamen. Zo kan de oplettende Makkumer
lezer(es) een hijskraan die bij De Vries stond
herkennen. Ook de Makkumer vlag en een

drumband die opvallend op de onze lijkt komen
in het boek voor. Aan het geschikt maken van de
tekst voor kinderen heeft ze veel aandacht
besteed. Zo probeerde ze de tekst en prenten zelf
uit bij haar eigen groep 4 in Harlingen. Ook zoon
en dochter Henk en Dieuwke , allebei studerend
aan de Pabo, presenteerden haar boek-idee aan
groepen kinderen. Uiteindelijk was alles zover
uitgewerkt dat Maaike een uitgever voor haar
boek ging zoeken. Dat werd uitgeverij freemusketeers.
Maaike staat met een kraam op de kerstmarkt
om haar prentenboek te promoten. Wie het
boekje graag eerder wil kopen kan terecht bij
boekhandel Coufreur of bij Maaike zelf. Zij is na
half 5 bereikbaar op telefoonnummer 0515232439. Bestellen via www.freemusketeers.nl
kan ook. Het boek kost 14,95 euro. Sinterklaas
zal vast ook de Boekenpiet naar de boekhandel
sturen om een stapel aan te schaffen.
“Een school staat op instorten. De directeur
krijgt een zak met geld van de burgemeester. Hij
belt de aannemer en vraagt hem om een nieuwe
school te bouwen. “Maak er maar wat moois
van!” roept hij enthousiast door de telefoon.
Maar of dat wel zo’n goed idee is….. Gelukkig
zijn de kinderen er ook nog.” Deze tekst staat te
lezen op de achterkant van het mooi uitgevoerde
prentenboek. Ontdek zelf hoe het afloopt in “De
gouden greep” van Maaike Boonstra-Poog.

Klaverjasclub
Elke dinsdagmiddag wordt er met veel enthousiasme gekaart door een aantal bewoners en een
groep ouderen uit het dorp. Op dinsdag 20 oktober
hebben wij het seizoen 2011 – 2012 afgesloten
met de prijsuitreiking. De uitslag is:
mevr. M. Blom
44.452 punten
dhr. J. Salverda
43.303 punten
mevr. M. Brandsma
43.280 punten
mevr. B. van Amelsvoort
42.870 punten
mevr. W. Witteveen
42.582 punten
dhr. M. Cuperus
42.345 punten
mevr. J. Lukien
42.180 punten

dhr. J. van Os
mevr. A. Hasper
dhr. H. v.d. Weij
dhr. K. van Amelsvoort
mevr. J. Feenstra

41.451 punten
41.257 punten
40.873 punten
40.346 punten
38.927 punten

Na de prijsuitreiking hebben wij genoten van
een heel goed verzorgd diner in het restaurant.
Met dank aan de kok en de gastvrouw. Als er nog
mensen zijn , die willen klaverjassen, kom dan
op dinsdagmiddag even langs in het restaurant.
Mieke van Vliet

1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

5-GANGEN KERSTDINER
À € 39,75 P.P.
RESERVEER NU VOOR
1E EN 2E KERSTDAG

Voor de kinderen
is er een kindermenu, speelhoek
en knutselen onder begeleiding.

Voor het menu, kijk op
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam
0515-231707
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Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in Makkum

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Makkum – Zaterdag 17 november heeft Sinterklaas
om ongeveer half drie voet aan wal gezet in
Makkum. Sinterklaas en zijn Pieten werden opgewacht door een grote schare kinderen en hun
ouders en grootouders, spreekstalmeester Jetze
Genee, wethouder van de gemeente SúdwestFryslân mevrouw Akkerman en muziekvereniging
Hallelujah. Ondanks zijn drukke werkzaamheden
afgelopen weekend stemde de Goedheiligman in
met een exclusief interview met de Makkumer
Belboei. Het gesprek vond plaats ten huize van
Douwe Pals. Hij had Sinterklaas namelijk uitgenodigd om bij hem thuis even uit te rusten en tot
zichzelf te komen.
“Het is altijd een mooi moment als Makkum
weer in zicht komt. Op het Achterdijkje zagen we
de eerste kinderen al staan en ook op de steigers
bij de sluis stonden allemaal mensen. Toen ik
van boord stapte en al die verwachtingsvolle
gezichtjes achter de hekken zag raakte ik gewoon
een beetje ontroerd door zo’n warm onthaal”,
vertelt Sinterklaas. “We hadden tijdens een
werkvergadering in Spanje besloten dat de
Pieten allemaal een mobiel mochten hebben.
Wij moeten natuurlijk ook met de moderne tijd
meegaan. Maar toen we aankwamen waren alle
Pieten met hun mobiel bezig en vergaten ze de
kinderen! Jetze Genee heeft in samenwerking
met een kordate agent de Pieten tot de orde
geroepen en hun mobiel in laten leveren.”
“Op weg naar het Plein kwam ik al die oude
bekenden uit Makkum weer tegen. Gelukkig kon
ik veel kinderen een hand geven en vragen hoe
het met ze ging. De prachtigste tekeningen heb
ik dit jaar weer ontvangen. Ik bewaar ze allemaal
en op een rustig momentje, terug in Spanje, kan
ik met al die tekeningen heerlijk nagenieten. Ik
wil graag nog even doorgeven dat het taartje met
het Zwarte Pietenchocolaatje dat ik gekregen

Door Judith van Lavieren

heb, me heerlijk gesmaakt heeft en dat mijn
paard erg van alle wortels genoten heeft.” “Op
het Plein stond er een prachtige stoel voor me
klaar op het podium. De Pieten deden inmiddels
gelukkig weer gewoon lekker gek. Ik werd daar
officieel welkom geheten door mevrouw Akkerman.
Op het podium hadden we nog wel een ongelukje. De computer met alle mails uit Makkum
ontplofte en even zaten we in een dikke rookwolk! Gelukkig lukte het om de computer weer
te repareren. En ik schaf natuurlijk nooit het
Grote Boek af. Old-school maar zeer volledig en
betrouwbaar!”
“Mijn volgende stop was in het Anker. De jongste kinderen van Makkum hebben hier prachtig
voor me gezongen, begeleid door mevrouw
Corrie Koornstra. Nadat ik nog even met de
kinderen gepraat heb, ben ik doorgegaan naar de
Prins. Van mijn Pieten heb ik gehoord dat ze
daarna nog erg gelachen hebben om Toverpiet
met zijn gekke bevries-en- ontdooi streken.”
“De “Meet and Greet” in de Prins was erg gezellig. De Pieten daar hadden erg veel geleerd van
studenten van de opleiding Drama. Wilt u in de
Belboei mijn complimenten aan hen doorgeven?” “Tenslotte bracht ik nog een kort bezoek
aan Skippers . De hoogste groepen van de basisschool vermaakten zich hier met een bingo.”
“Maar als u mij nu wilt excuseren. Er zijn nog
heel wat schoenen die ik dit weekend moet vullen en ik wil nog wat bestellingen plaatsen bij de
Makkumer middenstand. We zien elkaar weer op
Sintwilledei op 24 november. Ik hoop alle kinderen dan te ontmoeten bij het Sinterklaasspel. De
ouderen zie ik die dag ook . Ik verheug me bijzonder op de ontvangst in Avondrust.” Wanneer
Sinterklaas de deur uitstapt draait hij zich nog
een keer om. “Wilt u in de krant zetten dat ik
ontzettend blij ben dat ik weer in Makkum ben?”
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Bij de Binderij....
Welko
m

zondag 25 november

van 12.00 tot 17.00 uur

25% korting
n

Geniete

ffie
De ko ar
kla
staat
(op=op)

Gratis attentie

Bijzonder bloemwerk
November & December Actie

Superzondag
Zondag 25

kans op workshopwaardebon
voor 4 personen

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Op zondag 25 november
zijn we open
van 12 tot 17 uur.
U kunt dan gezellig sinterklaasinkopen
doen, de kinderen kunnen
Knutselen bij Speelsgoed en dat alles
omlijst door de vrolijke muziek
van Nolstalgia, die zingt op de Markt!

Openingstijden deze week:
Zo 25 nov: 12 tot 17 uur
Bij in
leve
Ma 26 nov: 13 tot 18 uur
15% k ring van d
Di 27 nov: 9 tot 18 uur
ez
orting
op ee e adverte
nt
Wo 28 nov: 9 tot 18 uur
n artik
Allee
el naa ie
ke
n geld
ig op uze
Do 29 nov: 9 tot 18 en 19 tot 20.30 uur
r
zonda
g 25 n
Vr 30 nov: 9 tot 18 en 19 tot 20.30 uur
ovem
ber.
Za 1 dec: 9 tot 17 uur

Zondag 25 november
Een koop/doe dag van 12.00 tot 17.00 uur!
Er wordt van alles georganiseerd.
Zelf organiseren wij een snel brei wedstrijd. U kunt niet breien?
Dat maakt niet uit, wij leren het u in 2 minuten, juist dan heeft
u het grootste voordeel. U kunt, als u weggaat, breien en u
maakt nog kans om een waanzinnige prijs te winnen!
Nostalgia, ons super mooi koor, hier uit Makkum, komt 2 keer
optreden die middag, bij ons op de Markt, is dat mooi of super mooi!

Gerrie`s Hobby Húske

Markt 25 754 CM Makkum Tel. 0515-442929
E-mail: info@g-h-h.nl Website: www.g-h-h.nl

’t Pareltje maakt het shoppen voor Sinterklaas nog leuker
Gelukkig, zei Sinterklaas, in Makkum crisis, wel nee.
Bij ’t Pareltje rekenen ze af zonder BTW.
Vier dagen lang kunnen we cadeautjes en andere zaken.
Kopen zonder dat we door onze centen heen raken.
21% korting op het gehele assortiment
Van woensdag 21 november t/m zaterdag 24 november
deze korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen
Mode & Cadeauboutique
’t Pareltje… net even iets anders
Kerkstraat 29 Makkum 0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

12.00-17.00

Koopzondag met

13.00-14.00

Grootse opening

13.00-17.00

Duurzaam Doops

14.00-15.00

Modeflitsen Kerk

15.00

Naaldhakkenrace
in de PC Hooftstr

Met Nostal
en de Sint m

I.V.M. de koopzondag en
25 november graag uw auto
Dat geldt voor: Markt/Ple

Alvast on
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g in Makkum
november

t Sint en Piet

sgezind Kasteeltje

straat

e
raat van Friesland (Kerkstraat)

alle andere activiteiten op
o niet in centrum parkeren.
ein/Kerkstraat/Bleekstraat

Zondag 25 november
in de Kerkstraat
“opendeurendag”
bij de BOER accountant
& belastingadviseurs
Onderwerpen:
- Eigen woning en actualiteiten
- Auto zakelijk en privé
- (Online) boekhouden
Start 14.30 uur en 15.30 uur
Kerkstraat 16, Makkum (FR)
Telefoon (0515)232850
www.deboeraccountant.nl

nze dank!

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Tijdens koopzondag 25 november
10% korting op het gehele
kerstwenskaarten assortiment
20% korting op het gehele
PiP assortiment
Decemberzegels ook verkrijgbaar

door Burgemeester H. Apotheker

gia, DJ KC
met z’n pieten

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

zondag 25 november
GROTE OPENING

heid zit
Schoon en,
n
b
n
va in
alleen
gen het
wij bren
buiten!
r
maar naa

Met heel veel aktiviteiten!
Maak deze dag kennis met ons nieuwe concept
van 12.00 tot 17.00 uur
Kapsalon | Manicure | Nagelstyliste | Pedicure
Massage | Voetreflex | Shiatsu | Schoonheidssalon
Zonnestudio | Plastisch chirurg
Kerkstraat 8
8754 CT Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl
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Wist u dat...
we voor de modeflitsen over de rode loper een
dalmatiër zoeken, wie weet er één? 0515 233016
Onze trompettiste Myrthe Heger in juni haar D
diploma had gehaald;
Dat dit nog steeds een vermelding met foto
waard is;
Dat zij probeert elke maandag vanuit haar studiestad Groningen op de repetite te komen!
Wij elke maandag repeteren in dorpshuis 'It Bynt'
te Wons van 19.30 uur tot 21.45;
Ons 'eigen' muziekstuk 'Roll of Honour' zelfs in
het verre Korea gespeeld wordt;
Datzelfde muziekstuk ook verplicht werk is in
de 4de divisie bij het Gouden Spijkerfestival!
Onze muziekvereniging volgend jaar 90 jaar
bestaat!?
SeniorWeb nog steeds cursussen geeft in Makkum?
deze cursussen voor 50 plussers gemaakt zijn?
op 26 november de nieuwe cursussen starten?
u ook nog mee kunt doen?
opgave kan via de website? www.seniorwebzwf.nl
u tijdens de feestelijkheden komende zondag 25
november uw portret kunt laten tekenen bij
Watson & Co door Frâns, dat de tekenaar daar
ook in de nieuwe expositieruimte zijn andere
werk exposeert
Sinterklaas daar kunst van Frâns koopt onder het
motto: "Crisis bestendig, waardevast, slijtvast,
dus ik grijp m'n kans en koop werk van Frans!"
Frâns ook op zaterdag de 24ste portretten tekent
tijdens de Art-Super in Hemrik en zijn werk ook nog
te zien is bij Museum Møhlmann in Appingedam.
de opbrengst voor afd. friesland van de dierenbescherming 449.99 euro , is en 7 collectanten
hebben dit prachtige bedrag verzameld.

PCOB / KBO
Uitnodiging voor een lezing door Gabriël Vriens
over Boerderijbouw in Friesland. In Kerkelijk
Centrum “Het Anker” Makkum op woensdag 28
november 2012 van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De kop – hals – romp - boerderij is een kenmerkend onderdeel van het Friesche landschap.
In deze lezing wordt aan de hand van dia’s verteld over hoe dit boerderijtype is ontstaan en wat
de kwaliteiten van dit type zijn. Verder wordt er
ook gekeken naar de andere boerderij types die
deels verdwenen zijn door de komst van het
kophalsromptype.
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Familiebedrijf “Rinia Fietsen”

Door Doutzen Ouderkerken

De oudste fietswinkel van Nederland!

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Makkum - Wat opvalt bij het betreden van de
verbouwde winkel van Rinia Fietsen is de open
ruimte en sfeer. Dat geldt ook voor de werkplaats,
welke geplaatst is in het hart van de winkel. Open
en dus voor de klant goed zichtbaar. Het ontwerp
voor de nieuwbouw voor de binnenkant van de
winkel is door de familie zelf bedacht. Het ontwerp voor de buitenkant van de winkel is door
een architect getekend, maar met daarin verwerkt
eigen ideeën. De verbouw is mede mogelijk
gemaakt door een subsidie vanuit ‘Plattelânsprojekten’. Een delegatie van Provincie Fryslân,
initiatiefnemer van Plattelânsprojekten, heeft onder
leiding van Wim van Gorkum dinsdag 13 november
een bezoek gebracht aan de verbouwde Rinia
Fietsen. Zij waren zeer positief en onder indruk
over de verbouw. Rinia Fietsen gaat voor groen!
Het bedrijf werkt met ‘groene’ producten en
materialen. De komende tijd wordt een speciaal
verwarmingssysteem aangelegd en er worden
nog solar panelen geplaatst op het dak. Het
Makkumer bedrijf ‘Sietzemabouw’ is hierbij
nauw betrokken.

éen van de 2 zonen vertelt: “Ik bin officier fan de
Koopvaardij, der wie noait sprake fan west dat ik
it bedriuw oernimme soe, gjin druk ofsa. Doe
krieg ik in tillefoantsje fan thús, dat se dwaande
wienen om it bedriuw fuort te dwaan, te ferkeapjen, omt der gjin opfolger wie. Doe hearde ik
dat en doe tocht ik dat fyn ik hielendal net leuk.
Dat makke wat yn my los. Yn it folgjende ferlof,
dat ik thús wie, ha it foarstel dien om it bedriuw
oer te nimmen”. Zo gezegd zo gedaan. Dit alles
speelde zo’n 3 jaar terug. Timen heeft ondertussen
al een aantal cursussen achter de rug is en is bij
een aantal fietsenmakers in de leer geweest.
Regelmatig is hij ook te vinden in de winkel van
zijn ouders. Het grootste gedeelte van de verbouw is door Timen gedaan, aldus Theo Rinia.
Als de plannen doorgaan is het bedrijf vier
generaties lang in handen van de familie Rinia
en daarmee is het bedrijf ook de oudste fietsenwinkel van Nederland! De andere zoon, Zenon,
is zijdelings bij het bedrijf betrokken. De website
van Rinia Fietsen is onder zijn beheer en verder
de reclame activiteiten rondom de verbouw.

Een stukje historie is hier op zijn plaats. Op 1 mei
in het jaar 1893 is Tjeerd Rinia de grootvader
van Theo Rinia het bedrijf gestart aan de
Pruikmakershoek. Het huidige pand aan De
Markt 7 is door Tjeerd Rinia in het jaar 1905
gekocht. Oorspronkelijk was het pand een
slaapplek voor de nonnen van de Sint Martinus
Parochie. Een aantal jaren later is het bedrijf
overgenomen door de vader van Theo, ook
Tjeerd geheten. Vanaf 1978 runt Theo Rinia
het bedrijf. ‘Yn 1981 ha Theo en ik de lapen
gearsmiten’, vertelt Yvon de Roode. Vier kinderen,
2 zonen en 2 dochters, kregen ze samen. Timen

Rinia Fietsen anno 2012, hoe ziet dat eruit in de
tijd van recessie. Het meest verkocht worden de
lifestyle- en de electrofietsen. Een fiets oppimpen
naar eigen smaak is echt van deze tijd. Door de
recessie ligt er meer druk op de werkplaats.
Mensen knappen nu eerder hun fiets op. Rinia
hoopt, dat Rinia Fietsen wat meer een regio functie
krijgt. Ik wil dit artikel besluiten met woorden die
op één van de wanden van de winkel staat te
lezen: “You can’t buy happiness, but you can
buy a bike and that’s pretty close!” Rinia Fietsen
een bedrijf waar de familie trots op is, maar ook
waar Makkum trots op kan zijn!

I.V.M. de koopzondag en alle andere activiteiten op
25 november graag uw auto niet in centrum parkeren.
Dat geldt voor: Markt/Plein/Kerkstraat/Bleekstraat
Alvast onze dank!
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Woonwinkel Watson & Co 1 jaar in Makkum!
voorzijde, het oudste gedeelte van de boerderij is
in originele staat gelaten, maar wel voor zien van
prachtige krijt-verf kleuren uit Watsons eigen verf
lijn. Inmiddels is de stoffenkamer ook gereed,
barstensvol gevuld met ruiten, stippen & strepen,
waardoor ook de liefhebbers van leuke stoffen
met een knipoog naar vroeger royaal bediend
worden. Er is een workshop ruimte gecreëerd,
waar allerhande workshops gegeven worden en
sinds enige weken is er ook 50 m2 beschikbaar
voor exposities! De eerste tentoonstelling van
werken van Frans Faber is inmiddels al vrij te
bezoeken….

‘t Bruist alweer een tijdje in de prachtige boerderij
aan de kruising Touwenlaan / Bleekstraat! ‘t Moet
Makkum en omgeving inmiddels wel opgevallen
zijn dat er al weer geruime tijd ondernemers
activiteiten plaatsvinden en wel in de vorm van
een woonwinkel! ‘t Echtpaar Jose & Marco
Roodzant viel als een blok tijdens een strandbezoek aan Makkum vorig jaar Augustus, voor
dit prachtige imposante pand, en waren in no time
enthousiast over de mogelijkheden …
Deze maand zitten ze er al weer een jaar, en wat
is er een hoop gebeurt! Er zijn verscheidene showkamers gemaakt in de voormalige werkplaats, de

Kortom ‘t bruist weer zoals al eerder vermeld, en
zeker ‘t weekend van 24 & 25 November, dan
wordt Watsons verjaardag groots gevierd! 24
November is ‘t Sintwilledei, natuurlijk zijn wij
ook open, en kunt u terecht voor allerlei leuke
kadoartikelen voor de komende feestdagen …
25 November pakken we groots uit, dan zijn we
open en verzorgen o.a. Bloemkunstenares Tina
de Jong een demonstratie kerstkransen maken, is
kunstenaar Frans Faber persoonlijk aanwezig in
zijn expositie ruimte, en portretteert op verzoek!
Jose Roodzant geeft een demonstratie PTTpostzak-tassen maken en laat nog meer prachtige
naaldkunst zien! De burgemeester verwachten
we ook nog gaandeweg de dag…. En natuurlijk
ziet t hele pand er extra feestelijk uit en hebben
we leuke aanbiedingen op onze meubels, verlichting & cadeau artikelen…

Oproep
aan u doen om u aan te melden als vrijwilliger
om zo nu en dan als buschauffeur op te treden.
We rijden 6 ritten per dag. De start is altijd in
Makkum ,vandaar mijn oproep in eerste instantie aan de Makkumers. (liefhebbers uit de andere
dorpen cq steden zijn ook van harte welkom).
Mocht u hier een beetje vrije tijd aan willen
besteden, dan kan ik u melden dat er per rit

ongeveer 2 uurtjes mee gemoeid zijn. Dit moet
toch kunnen. Op dit moment hebben zich door
diverse omstandigheden een 4 tal chauffeurs
moeten terugtrekken, vandaar deze (nood) oproep.
Mocht u nog nadere informatie willen , dan kunt
u altijd terecht bij de volgen bestuursleden, hr
J.Westerbeek, Grote Zijlroede 28, 8754 GG
Makkum, tel. 0515-232642, hr F.Harkema,
Buren 38, 8761 PC Ferwoude, tel.0515-541729
( Ritten coordinator )
In afwachting van uw hopenlijk positieve reacties,
wens ik u namens het bestuur alvast een tot
horens of ziens, met vriendelijke groet,
Feddy Harkema,
E.mail : feddy-harkema@kpnplanet.nl
PS, Medio december gaan we over naar ARRIVA
en krijgen dan een nieuwe bus.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Tussenwoning Schokkerweg 7
te Makkum. Woonoppervlakte 85 m²
2 verdiepingen / 3 slaapkamers
Huurder moet bereid zijn
een contract te tekenen.
Voor meer informatie tel. 0515-577585

De openingstijden zijn woensdag t/m zaterdag
10-17 uur en elke laatste zondag van de maand
van 10-16 uur! Kunt u niet wachten tot de winkel
open is. Er is ook een web-site: www.wats-on.nl.
Doe es een dagje Makkum!

Buurtbus Makkum – Hindeloopen
Wie kent hem niet, dit dagelijks (alleen werkdagen) rijdend middel van openbaar vervoer
door de dorpen Makkum, Skuzum, Piaam,
Gaast, Ferwoude, Workum (stad), it Heidenskip
en Hindeloopen (stad) en weer retour. Namens
het bestuur van de buurtbus richt ik mij tot u als
inwoners van Makkum en directe omgeving.
Wat is er loos ? Als bestuur willen we dit vervoer
graag in ere houden. Het vervoer wordt verzorgd
door diverse chauffeurs op vrijwillige basis. Ik
wil dan ook een dringende

Te huur aangeboden
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TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

De Wijting 29, MAKKUM

Voetbalprogramma
Zaterdag 24 november
Makkum 1 - Harkemase Boys

14:30

SDS 2 - Makkum 2
IJVC A1 - Makkum A2
Makkum C2 - QVC C1
Makkum D1 - SJO JVB D1
Makkum F1 - SJO JVBF3
Oosterlittens MC1 - Makkum MC1
Makkum F2 - YVC f3

12:30
10:45
9:00
10:45
12:30
10:15
12.30

Uitslagen vv Makkum

In prijs verlaagd!
Verrassend ruime woning met
5 slaapkamers. Achtertuin op het zuiden.

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

n
me eve
ik
g
a
M
llen...
voorste

Dokter Hupkens is plastisch chirurg
gespecialiseerd in esthetische verjonging
van het gelaat. Hij legt zich toe op
behandelingen met injectables en
ooglidcorrecties. Deze behandelingen zijn
zeer effectief en vragen weinig hersteltijd.

Behandeling met injectables kent twee soorten;
1 rimpels rondom en boven de ogen kunnen het best behandeld worden met Botox.
De spieren worden enigszins verzwakt waardoor de huid minder kan rimpelen.
2 rimpels van de wangen en rondom de mond kunnen het best behandeld worden
met fillers. Een voorbeeld hiervan is hyaluronzuur van het merk Restylane. Dit is
wereldwijd een van de meest gebruikte filers en kent nagenoeg geen bijwerkingen.
Door opvulling van de lijnen worden deze als het ware “weggeduwd”. De behandeling
is pijnloos dankzij een speciale techniek die Dokter Hupkens sinds velejaren toepast.
Ooglidcorrectie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt 20 minuten.
Na 1 a 2 weken verdwijnt de zwelling en is het resultaat zichtbaar. Dokter Hupkens
zal tijdens een consult met u bespreken of u hiervoor in aanmerking kunt komen.
Zondag 25 november aanwezig.

www.kapsalonnynke-beauty.nl
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Makkum 1 - Nijland 1
Makkum 2 - Rood Geel 2
Makkum 3 - Bolswardia 3
Makkum A1 - SJO JVB A1
Irnsum A1 - Makkum A2
Makkum B1 - Annaparochie St. B1
Makkum C1 - RES C1
Lemmer C1 - Makkum C2
CVVO D2G - Makkum D1
Makkum D2 - Sparta'59 D2
Workum E1 - Makkum E1
Makkum E2 - RES E3
NOK E2G - Makkum E3
Makkum E4 - IJVC E3
Nijland F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Blauwhuis F2
Foarut VR1 - Makkum VR1

2-2
2-4
1-1
2-1
11 - 0
0-5
0-3
1-6
1-3
2-5
0-5
1-2
2-0
2-2
1-3
1-8
1-4

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

30 november UNICEF-(kerst)kaarten in de
bibliotheek van Makkum
Driedelig hoekbureau incl. computerdeel:
195x220x75 (lxbxh), Kleur: Beuken + in hoogte
verstelbare zwarte bureaustoel Eén koop: € 125,Tel. 0616496345
Stoere winterjas voor jongens, z.g.a.n., mt 92,
merk Moodstreet, kleur antraciet. 20 euro. Evt.
Leverbaar met muts (fleece van binnen) en sjaal,
merk Barts, z.g.a.n. Winterset fleece: Rode muts
met sjaal en wanten; voor meisjes of jongens,
i.g.s, mt 2 (2-3jaar), merk Barts. compleet 7,50
euro Stoere houten loopfiets, i.g.s, mooi afgewerkt met mandje; 25 euro Complete doos
Ministeck met vele kleuren en steentjes, incl.
bewaarbak, 6 werkplaten en voorbeelden; compleet 12,50 euro Philips haardroogkap; i.g.s. 15
euro. Tel. 0515-431239
Fotocamera Zenit lens panagor met flits € 100,Stereotoren Philips € 100,- Tel. 0515- 336963
GEVRAAGD

“Actie Kerkenwerk”Heeft u spullen voor de
rommelmarkt? Dan graag een tel. naar Titia van
der Heide,Tel. 0515-232834.
VERMIST

Onze rood met witte kater die luistert naar de
naam Jerry is sinds een aantal weken vermist.
Jerry is een echte huiskat die altijd in de buurt
van It ferset 38 rond loopt. 0618437767
GEZOCHT

Heeft U een kapotte of oude paraplu in huis? Wij
willen hem gebruiken voor een toneelstuk.
Graag brengen bij Els, Speelsgoed,Markt 12.
voor de modeflitsen over de rode loper een dalmatiër zoeken, wie weet er één? 0515 233016
GRATIS AF TE HALEN

een leuk rood leren tweezits bankje. Telefoon:
0515 231592
VERLOREN

Autosleutel met 2 kleine sleutels op zaterdag 17
nov op het Jumboterrein. Gevonden? Bel a.u.b.
0517579739; beloning wacht op u.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

* Top overleg bij de Pieten. Kunnen we Sinterklaas nu wel of niet een sms'je sturen.

SINTWILLEDEI 24 november 2012
Vanaf 13.30u – 15.30u is er voor alle kinderen
van alles te doen in het centrum van Makkum!
Zoals de mijterspeurtocht!! Een deelname formulier voor deze speurtocht kan opgehaald
worden bij SpeElsgoed (Markt 12). Heb je alle
mijters gevonden (die zitten op de winkelramen), de bijbehorende raadsels opgelost of
opdrachten uitgevoerd, dan kun je met de verzamelde letters een zin maken. Heb je de zin
gevonden dan mag je je formulier inleveren bij
de Pieten die te vinden zijn bij café restaurant De
Zwaan en…. krijg je een verrassing! En natuurlijk kun je Sinterklaas en een paar Pieten ook
onderweg tegen komen….

• Als je wilt, kun je onderweg geschminkt
worden bij kapsalon Hoeksema..
• Bij de bibliotheek kun je een letterspel doen.
• Ook is er warme chocolademelk.
• Voor het Posthûs kun je een dansact oefenen!
• Vanaf 15.00u is er een ‘meet en Greet
met Sinterklaas’ in Café restaurant De Zwaan.
• De drumband verzorgd de muzikale omlijsting!
Dit wil je toch niet missen, jij komt toch ook 24
november naar het centrum van Makkum??!
Tussen half 4- 4u worden Sinterklaas en zijn
Pieten verwacht in Verzorgingstehuis Avondrust,
ook daar kunnen vast wat Sinterklaasliedjes
geoefend worden!!

Optreden ‘De Flevozangers’ met Rients Gratema!
Ter ere van 35 jarig jubileum!
Makkum - Op zaterdag 23 maart vindt er in het
kerkelijk centrum ‘Het Anker’ in Makkum een
bijzonder optreden plaats. Het mannenkoor ‘De
Flevozangers’, onder leiding van dirigent Lucas
Wiersema uit Deinum, treedt op met zanger
cabaretier Rients Gratema. Ook zal ‘De Zanggroep’ uit Exmorra zijn medewerking verlenen
aan deze bijzondere avond. Dit koor staat onderleiding van dirigente Anne Bijlsma. De avond
begint om 20.00 uur.
Het interkerkelijk Christelijk Mannenkoor ‘De
Flevozangers’ bestond in september jongstleden
35 jaar. Dit heugelijke feit wilde het mannenkoor niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan.
Eén van de koorleden kwam met het idee om een
jubileum concert te organiseren samen met
Rients Gratema. Op het moment dat dit artikel
verschijnt is er al een speciale muziekcommissie
druk bezig met het uitzoeken van de muziek
voor die avond. Het muziekrepertoire van het
koor is veelzijdig. Zo worden er liederen in verschillende talen gezongen; Frysk, Duits, Engels

Door Doutzen Ouderkerken
en in het Nederlands. Het koor treedt regelmatig
op. Traditioneel is het optreden tijdens de eerste
‘zomerkerkdienst’ op de Holle Poarte in Makkum.
In Bloemkamp in Bolsward en Avondrust in
Makkum zijn ‘De Flevozangers’ bekende gasten.
Op dit moment is het koor druk bezig met het
repeteren voor een kerstconcert in Sneek bij het
Leger des Heils.
De reden van deze vroege aankondiging is dat
het koor op zoek is naar nieuwe leden. Het koor
telt op dit moment 25 leden en kan wel wat versterking gebruiken. Het koor repeteert iedere
donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in
het kerkelijk centrum ‘Het Anker’. Dus bassen
en tenoren neem op een donderdagavond eens
een kijkje en zing mee met ‘De Flevozangers’.
Uniek, want als u zich nu aansluit bij ‘De
Flevozangers’, dan verzorgt u samen met de
andere koorleden het bijzondere optreden met
Rients Gratema. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Dries Roorda telefoonnummer 0515 232264

