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familie met een mooie en rijke geschiedenis
Na de eerste kennismaking was het rondje Makkum
aan de beurt. Het huis van pake en beppe waar
de tour begon, het graf dat met liefde door
Catharina en Sjoerd is opgeknapt. Het geheel
zag er netjes uit en tijdens het lopen ontstonden
de eerste gesprekken. Herinneringen werden
opgehaald. Levenslopen werden uitgewisseld.
Een grote groep trok door de straten van
Makkum. Neven en nichten, aanhang en zelfs
twee kinderen van een neef en nicht liepen mee.
Het was een bijzondere tocht waarbij we allemaal even stilstonden bij de geschiedenis. Maar
ook het hier en nu.

De familie Rinia, een familie met een mooie en
rijke geschiedenis die terugvoert naar Makkum,
Friesland. Hoe bijzonder is het als uit één gezin
achtenveertig neven en nichten voortkomen,
met een flink verschil in leeftijd. Op zich niet
verwonderlijk, de broers en zussen uit het gezin
Rinia bevatten bijna twee generaties. Op zondag
12 oktober 2014 zijn een groot deel van deze
neven en nichten samengekomen in restaurant
De Prins in Makkum. Hoe is deze reünie verlopen
en wat hebben wij, als familie, daaraan overgehouden?
Op het verzamelpunt is het een feest der herkenning, maar ook voorstellen. Iedereen stelde

Zaterdag 25 oktober

Back to the 90's
GRATIS entree

Zondag 26 oktober

PubQuiz
Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

zichzelf netjes voor met eigen naam en de
naam van de broer of zus waar diegene een
kind van is. Hier en daar hoorde je een gemompeld: 'ken ik niet', terwijl er aan de andere kant
ook rijkelijk knuffels en drie zoenen op de wang
waren. Sommige neven en nichten hadden
elkaar al jaren niet gezien, anderen elkaar überhaupt nog nooit ontmoet. Wat meteen opviel
was een verscheidenheid aan mensen, maar
allemaal met een glinstering in de ogen en een
bepaalde spontaniteit en oprechtheid die warm
aanvoelt. Onder het genot van koffie en een
gebakje begonnen de eerste gesprekken en al
snel ontstond er een ongedwongen en vrolijke
sfeer.

0515-231008

Weer aangekomen bij De Prins was iedereen het
eens: tijd voor een borrel en nootjes. Bijzonder
was dat Catharina voor iedereen een verslag had
gemaakt van de familie door de jaren heen. Op
wat geroezemoes na, hoorde je vooral papier
geritsel. Het was een prachtig verslag van broers
en zussen, neven en nichten. Na de eerste voorzichtige blikken, sloeg het enthousiasme toe.
Foto's werden herkend, er ontstonden nog meer
verhalen. En zo kwam er, voor de eerste groep
een einde aan deze middag, waarin een grote
familie het samen zijn heeft ervaren. Maar niet
voor iedereen, een klein groepje heeft de verhalen, het samen familie voelen voortgezet tijdens
een etentje.
De familie Rinia, een familie die door deze dag
nog meer verbonden is met elkaar. Die elkaar
hebben leren kennen of elkaar na jaren weer
eens zagen. Ik vermoed dat ik voor iedereen
spreek als ik zeg dat deze dag nooit meer vergeten wordt.
Eva Krap

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
LONGERHOUW
Buren 20

kapsalonnynke-beauty.nl

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

HT

VERKOC

Vraagprijs
€ 165.000,- k.k.

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

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: 8.00-12.00
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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis,
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

1969

22 oktober 2014

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

45 jaar getrouwd

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.

Gefeliciteerd!

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
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.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

kinderen en kleinkinderen

Kerkdiensten
Zaterdag 25 oktober

Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 26 oktober

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.R. Veen

Makkum – K.C. Het Anker, 19.00 uur
m.m.v. Geloofshelden, René Ruitenberg

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: dhr. S.J. Elzinga

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. v/d Ploeg
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Vrijwilligerswerk deel 2: Badmintonvereniging Makkum

Door Judith van Lavieren

Tel: 0515-232366

Maandmenu

van  13,95 nu

 12.50

woensdag 22 oktober t/m vrijdag 30 november

mini loempia (6st)
Sate (2st)
Babi pangang
Foe yong hai
www.fengshengmakkum.nl
Volg ons op facebook
(chinees specialiteiten restaurant fengsheng)

eigen foto
Diana (zittend) kijkt toe hoe haar diploma officieël wordt ondertekend.
Makkum - Badmintonvereniging Makkum is de
kandidaat voor het tweede deel van de serie
over vrijwilligerswerk. De vereniging bestaat
sinds 13 december 1976 en heeft momenteel
rond de 60 leden. Voor dit artikel heb ik gesproken met Diana van Malsen. Zij verzorgt op
dit moment als één van de vrijwilligers de
trainingen voor de jeugd.
Traditioneel is er veel aandacht voor de jeugd
bij de badmintonvereniging. Ieke Werkhoven
heeft zich er meer dan 25 jaar voor ingezet,
samen met Titia van der Heide. Een waardevol
aspect bij de badmintonvereniging is dat de
afgelopen jaren de iets oudere jeugdleden
zijn gaan assisteren bij het geven van de trainingen. Ze stroomden na de basisschoolleeftijd
door naar de senioren, maar bleven ook op
dinsdagavond komen om te helpen. Diana van
Malsen geeft tegenwoordig training samen met
Jaring Visser, René van der Land en Teade
Kuipers. Naast het trainen houden ze zich ook
bezig met het helpen bij de organisatie van
regiowedstrijden en het begeleiden van de
kinderen tijdens die regiowedstrijden.
Voor Diana was het zoeken naar een sport die
ze naast het roeien in de zomer kon beoefenen
de reden dat ze zelf weer ging badmintonnen.
Diana was al actief bij het rijden naar en tellen
bij jeugdwedstrijden en ging zich nadat Ieke
Werkhoven daarmee stopte ook bezighouden
met de jeugdtrainingen. Om dat ook echt goed
te kunnen doen mocht ze van Badmintonvereniging Makkum afgelopen seizoen op cursus. Badmintonvereniging Bolsward organiseerde een “Opleiding Sportleider 2” voor Friese
Badmintonverenigingen. Diana schreef zich in,
samen met René. Voor hem was het een mooie

aanvulling op zijn opleiding voor klassenassistent en de PABO. Ze hebben veel aan de
opleiding gehad. Zo leerden ze bijvoorbeeld
veel over de opbouw van een training, hoe je
het beste slagen aan kan leren en kregen ze
veel tips over coaching. Ze bezochten 6 bijeenkomsten en kregen praktijkopdrachten voor
hun eigen club. Zo hielden ze een enquête,
moesten ze een evenement organiseren en
was er veel aandacht voor het coachen tijdens
wedstrijden. Diana heeft zaterdag 11 oktober
haar diploma in Almere in ontvangst genomen.
René rondt de opleiding binnenkort af. De bondscoach gaf daar een indrukwekkende masterclass. Hij benadrukte met name het belang
van een positieve benadering van de jeugd.
Waarom heeft Diana juist dit vrijwilligerswerk
uitgekozen? ”Om de voldoening die het geeft
om met kinderen te werken en dan met name
als het je lukt dat ze met plezier komen en met
plezier badmintonnen”. De charme van badminton ligt voor Diana in het snelle en afwisselende karakter. Lijkt het badmintonnen bij
de vereniging eigenlijk op het badmintonnen
op de camping, iets wat bijna iedereen wel
eens heeft gedaan? “Nee, meestal zijn de
rackets kleiner. Sowieso spelen we natuurlijk
met veel beter materiaal. Op de camping gaat
het erom de shuttle zo lang mogelijk in de
lucht te houden, maar bij ons is het een wedstrijd met spelregels. Het is de snelste racketsport en voor de vele sprintjes die je moet
trekken heb je een goede conditie nodig.
Maar badminton is bovenal heel toegankelijk
en het is niet duur. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Kom gerust langs in de sporthal op
dinsdagavond!”, aldus Diana. Voor informatie
zie www.badmintonmakkum.nl
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Wist u dat...
- U tot 1 november nog speelgoed en kinderkleding kunt brengen bij Feddy de Boer
voor de inzamelingsactie van zending over
de grens.
- Sinterklaas al weer heel veel zin heeft om
met de stoomboot naar Nederland te varen?
- De Pieten bijna klaar zijn met het ruim vegen,
het dek schrobben en de boeg bij schilderen?
- Hoofdpiet heeft berekend dat de boot (als alles
goed gaat) op 15 november 2014 om 14.30
in de Makkumer haven aan zal meren?
- Sinterklaas hoopt dat er dan weer heel veel
kinderen op hun staan te wachten?
- Sinterklaas en wat Pieten ook naar Makkum
komen met de Sintwilledei op 22 november?
- Alle heiten/memmen/papa’s/mama’s/opa’s/
oma’s/verzorgers en oppassen deze data
maar vast in hun agenda’s moeten zetten?
- Je Sinterklaas ook een mailtje kunt sturen?
zijn mailadres is sintinmakkum@gmail.com
- Je ook op de site kunt kijken;
www.sintinmakkum.webnode.nl

“Nacht van de nacht”
Cornwerd - Altijd al eens sterren willen kijken
bij je in de buurt. Dat kan nu! In samenwerking
met de Volkssterrenwacht Burgum organiseren
de molenaars van de Cornwerdermolen en
sterrenkijk avond in het kader van de “Nacht
van de nacht” op 25 oktober as. Tijdens een
vaartocht vanaf de Turfmarkt in Makkum
maakt u een bijzondere vaartocht via de
Sylroede, Molkfeart en Koarnwerterfeart naar
de molen. It Preamke vaart bijzonder stil,
zodat u volop kunt genieten van de donkere
natuur en kunt luisteren naar de verhalen verteller. Ondertussen aangekomen bij de molen
wordt u hartelijk ontvangen door de molenaars
en de vrijwilligers van de Volksterrenwacht
Burgum. Laat het donker donker en ontdek
hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de
Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks
evenement georganiseerd door Natuur- en
Milieufederaties. Dit jaar wordt de Nacht van
de Nacht voor de 10e keer georganiseerd op
zaterdag 25 oktober.
U dient zich vooraf wel telefonisch op te geven
via Stichting It Preamke Tel: 0515 232222
Volwassenen 10,- p.p. t/m 12 jaar 8,- p.p.
Prijzen zijn incl. vaartocht, verhalenverteller,
koffie/thee/frisdrank en koek. Inschepen aan
de Turfmarkt 45 vanaf 19:15, vertrek 19:30
vertrek molen 22:00 aankomst in Makkum 22:30

TEN CATE
4 HALEN / 3 BETALEN
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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
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
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

Zorgen over de verschraling in het muziekonderwijs
Kees Nottrot, docent piano en keyboard aan
het Kunstencentrum Atrium, maakt zich zorgen
over de verschraling in het muziekonderwijs.
“De digitalisering en de opkomst van de
smartphone zorgen er weliswaar voor dat
mensen altijd en overal van muziek genieten,
maar dat is iets anders dan zelf actief iets met
muziek te doen”, zegt Nottrot. “Het zelf muziek
maken is minder vanzelfsprekend dan vroeger,
terwijl muziek maken mensen goed doet. Het
ontwikkelt je op emotioneel gebied, en kinderen
kunnen zich er heerlijk in uitleven”. Gelukkig
zijn ze er nog wel: kinderen die muziek maken
heerlijk vinden: “Ik zit op pianoles omdat ik
graag een muziek instrument wil kunnen bespelen. Bijna 4 jaar geleden ben ik begonnen.
Eerst speelde ik uit kinderboeken, nu speel ik
eigenlijk meer pop liedjes zoals “Someone
like you” van Laura Jansen “Just give me a
reason” van Pink. Ik ben erg trots op wat ik nu
allemaal al heb geleerd.”, aldus Rixt Joustra
(11) uit Piaam.
,,De sensatie om zélf muziek te maken en dat
je ergens voor gaat, geeft je een enorm goed
gevoel”, aldus Nottrot. ,,De tijd dat een elke
muzikant een half uur per dag studeert is
voorbij, maar moet je zien waar iemand toe in
staat is als hij of zij tien minuten per dag
oefent. En tien minuten heb je altijd. Zodoende
is muziekles voor kinderen ook een oefening
in discipline en goede voorbereiding op het
onvermijdelijk huiswerk moeten maken op het
voortgezet onderwijs.” Het gaat de docent
dan ook aan het hart dat de keuze om een
muziekinstrument te gaan bespelen niet meer
vanzelfsprekend is bij kinderen. “Ik merk dat
bij veel mensen het idee leeft dat muzieklessen duur zijn. Als je het vergelijkt met voetballen, waar je de kosten met z’n elven opbrengt,
is het natuurlijk ook duurder. Maar gelukkig
zijn er nog subsidies om de kosten, inkomensafhankelijk, omlaag te brengen. Per les vallen
de prijzen dan best wel mee”, stelt Nottrot.

Muziekles is ook een investering voor het
leven. “Muziek maken moet een feest zijn. Dat
moeten de lessen uitstralen. Tijdens mijn
studie op het Conservatorium was “presteren”
belangrijker dan “plezier”. Heel vroeger werd
je zelfs letterlijk op je vingers getikt als er iets
fout ging. Maar ook nog niet zo heel lang
geleden hadden mensen het gevoel dat zij er
voor de leraar waren in plaats van de leraar
voor de leerling. Ik vind dat niet meer van
deze tijd.”
De muziekscholen in Nederland hebben het
vanwege allerlei bezuinigingen moeilijk. Diverse
instellingen zijn al gesloten. Dat er in de Zuidwesthoek nog steeds een muziekschool is is
iets wat we moeten koesteren:. ,,De sluiting
van muziekscholen kenmerkt de verschraling.
Er kan dan weliswaar op een andere manier
muziekles blijven in een regio, maar de
muziekschool heeft als instituut zoveel meer
mogelijkheden”, betoogt Nottrot. Zijn leerling
Alyn Sijtsma (15) uit Workum beaamt dat:
“Wat ik zo leuk vind aan muziek maken is dat
ik met behulp van de muziekleraar steeds
meer grotere en moeilijkere stukken kan spelen. Ook vind ik het erg leuk dat je examens
mag doen, dan heb je een doel om naar toe
te werken. Verder is het leuk om een muziekstuk te spelen als anderen er naar luisteren en
het mooi vinden op bijvoorbeeld een voorspeelavond.”
Nottrot vindt het wel jammer dat de zichtbaarheid van de muziekschool in plaatsen als
Bolsward, Makkum, Koudum en Workum de
laatste jaren is afgenomen. De lessen in
Makkum zijn bijvoorbeeld sinds kort in de
Martinusschool, maar Nottrot vraagt zich af of
alle Makkumers dat al weten. Hij wil dan ook
pleiten voor meer zichtbaarheid. “Ik denk dat
het Kunstencentrum Atrium het achterland
niet uit het oog moet verliezen. We moeten
ons nadrukkelijker profileren.”

Najaartoernooi TV Makkum 2014
Ter afsluiting van een mooie tenniszomer is op
zaterdag 27 september het najaartoernooi van
Tennisvereniging Makkum gespeeld. Het aanhoudende zonnige nazomerweer zorgde voor
een deelnemersveld van 40 liefhebbers. Na
de mager bezette toernooien van de afgelopen jaren betekende dit een volle bak op
alle vijf tennisbanen. De vele toeschouwers
maakten het tennisplezier compleet. De zon
scheen uitbundig en de wind hield zich koest.
De banen lagen er dankzij de vroege inspanningen van Jentje weer perfect bij. Van twee
tot zes uur werd in vijf poules gestreden voor
de overwinning. De vijf poules van elk vier
dames en vier heren waren goed op sterkte
ingedeeld. Iedereen speelde dubbelpartijen
en gemengd dubbelpartijen.
Om half zes vond de prijsuitreiking plaats. Er
waren 1e en 2e prijzen voor de heren en
dames die van alle poules de meeste punten
hadden gescoord. Na de prijsuitreiking konden
de spelers en een groot aantal gasten genieten
van een heerlijk barbecuepakket van slager
Neidhöfer uit Makkum. De voortreffelijke
pastaschotels waren verzorgd door Claudia
Slootweg. De vroeg ondergaande zon was

inmiddels vervangen door een gasheater.
Twintig gezellig flakkerende fakkelkaarsen
maakten het geheel af.
De poulewinnaars waren:
Poule Federer:
Beste heer Johannes Reitsma.
Beste dame was Annette Meina.
Poule Venus Williams :
Beste heer Mark Jan van Enkhuizen.
Beste dame Geertina Bijlsma.
Poule Rus:
Beste heer Pieter Portma.
Beste dame Mattie Quarré.
Poule Serena Williams:
Beste heer Carsten Dol.
Beste dame Cisca van Dijk.
Poul Haase:
Beste heer Henk Kuiper.
Beste dame Margo Koning.
De prijswinnaars over de hele dag waren:
1e prijs heren voor Carsten Dol
2e prijs heren voor Pieter Portma
1e prijs dames voor Annette Meina
2e prijs dames voor Cisca van Dijk.
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Agenda
Woensdag 22 oktober
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 23 oktober
Makkum - Avondrust, Bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum - Avondrust,
accordeonorkest Concertino uit Bolsward
aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Vrijdag 24 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Zaterdag 25 oktober
Makkum - “Nacht van de nacht”
Bijzondere vaartocht via de Sylroede, Molkfeart
en Koarnwerterfeart naar de Cornwerdermolen.
Opgave Stichting It Preamke Tel: 0515 232222

Maandag 27 oktober
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 28 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 29 oktober
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Wij komen bij u langs
met muziek en koekjes!
Op woensdag 22 oktober en donderdag 23
oktober houdt muziekvereniging Hallelujah weer
haar jaarlijkse koekactie. Wanneer u de vrolijke
klanken van de drumband hoort weet u dat we
er aan komen. Dit jaar kunt u kiezen uit dúmkes
of speculaasjes. 1 zakje kost 3 euro en 2 zakjes
kosten 5 euro.

Bijbelquiz in Witmarsum
Op 29 oktober wordt in Witmarsum een bijbelquiz georganiseerd, waaraan diverse gemeenten/parochie uit de regio het tegen elkaar
opnemen. 10 teams van PKN-gemeenten ArumKimswerd, Exmorra, Gaast-Ferwoude, Makkum,
Pingjum-Zurich, Schettens-Schraard-Longerhouw, Witmarsum en Wons, en van de
Doopsgezinde gemeente Lytse Streek en de
Rooms-Katholieke parochie Zalige Titus
Brandsma gaan strijden om de schaal.
U bent natuurlijk ook welkom in de Hoekstien,
Van Aylvaweg 37, Witmarsum. Koffie vanaf
19.45. Begin van de avond om 20.00u.

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook
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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
T 0515-231551 M 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
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Een haha concert in Makkum
Enige tijd geleden opperden leden van Hallelujah
het idee om eens een concert te geven samen
met een ander harmonie-orkest. Er werd contact gelegd met harmonie-orkest Apollo uit
den Oever en op zaterdag 25 oktober is het
dan zover! Apollo komt de Afsluitdijk over en
geeft samen met Harmonie-orkest Hallelujah
een concert. Dit muzikale optreden van twee
harmonie-orkesten noemen we een haha –
concert. Het concert wordt gehouden in het
MFC te Makkum, om 20.00 uur op 25 oktober.
Even kort iets over onze gasten:
De geschiedenis van Apollo begint op zaterdag
27 september 1919. Enkele burgers uit Den
Oever vatten het idee op om een orkest te
beginnen om zo tijdens het ijs- sneeuwfeest
de feestvreugde te kunnen vergroten. Dat de
keuze viel op het oprichten van een harmonieorkest kwam omdat de meerderheid dit het
mooiste vond. In de jaren dertig betekende de
aanleg van de afsluitdijk veel werk voor de bevolking van Wieringen. Er kwamen overigens
ook vele werklieden uit Friesland om zich te
vestigen als arbeider of akkerbouwer in de
nieuwe polder Wieringermeer. De vereniging
bloeide daarom als nooit te voren. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog zag het er minder zonnig uit. Veel leden waren ondergedoken en
toen ook het koper moest worden ingeleverd
besloot men de instrumenten uit elkaar te
schroeven. Na de oorlog werden de instrumenten weer in elkaar gezet en pakte men de
draad weer op
In 1952 werd er voor de eerste keer een jeugdkorps opgericht, maar dit verdween een jaar
later weer van het podium. Herhaaldelijk zouden

er jeugdkorpsen worden opgericht, maar de
meeste verdwenen weer binnen afzienbare tijd.
Pas in 1995 werd er opnieuw een jeugdkorps
opgericht dat als opleidingsorkest voor het
harmonieorkest functioneert. Op 11 februari 1959
werd er in cinema De Haan medewerking verleend aan de film Fanfare van Bertus Haanstra.
Na een lange periode waarin het orkest repeteerde, lessen in andere gebouwen werden
gegeven en alle spullen en materialen van de
verenigingen overal op Wieringen waren verspreid kon de vereniging in de jaren negentig
haar intrek nemen in een mooi nieuw gebouw
dat speciaal voor muzikale optredens is gebouwd.
Zodoende kunt u Apollo zeer regelmatig vinden
in het Vikingschip te Den Oever. Maar op 25
oktober zijn ze in Makkum! Het spelen in een
orkest zien ze als een muzikale ontdekkingsreis waarop ze u graag meenemen.
Ook het jubilerende Hallelujah zal haar beste
beentje voorzetten. In 2015 gaat Hallelujah
deelnemen aan het concours en dat de eerste
voorbereidingen daarvoor reeds zijn gestart zult
u tijdens het concert kunnen horen. Donateurs
zijn belangrijk voor het voortbestaan van onze
vereniging. Op 25 oktober willen wij onze donateurs nog eens extra in het zonnetje zetten:
donateurs hebben gratis toegang. Zij hebben
inmiddels een speciale uitnodiging ontvangen.
Tijdens het concert zal er een speciale aanbieding gelden; Wie op deze avond donateur
wordt voor minimaal 10 euro per jaar kan ook
gratis naar binnen. Voor alle andere bezoekers
vanaf 12 jaar geldt een toegangsprijs van 5
euro. Kinderen hebben alleen toegang onder
begeleiding van een volwassene.

Oproep aan zangers
Nu er in Makkum een koor gestopt is willen we
een oproep doen. Het Christelijk mannenkoor
Laus Deo in Workum zoekt mannen. We vragen
je om mee te doen aan dit enthousiaste
mannenkoor. Iedere dinsdagavond van 8 tot
10 oefenen we in de Doopsgezinde Kerk,

Noard 102 in Workum. Belangstelling? Kom
dan eens langs op dinsdagavond.
Namens het bestuur
voorzitter Theunes Haagsma, tel. 0515-541219,
www.lausdeoworkum.nl

Informatieve ochtend schrijven
Twee Makkumse vrouwen, Letja de Goede
en Addie Reidsma, gebruiken al veel jaren
diverse vormen van taalgebruik. Beiden hebben
voor kranten en tijdschriften geschreven en
hebben mensen geholpen met het schrijven
van hun levensverhaal. Beiden zijn actief in
schrijversgroepen geweest en op dinsdag-

ochtend 28 oktober zal een informatieve
ochtend gehouden worden in De Rige, van
10-12 uur. Als er nog meer mensen zijn die
deze ochtend willen meemaken, dan graag
een email of een telefoontje!
letjadegoede3003@gmail.com
telefoon 06 42 108164

Voetbalprogramma
Zaterdag 25 oktober

Makkum 1 - Arum 1
Makkum 2 - SC Bolsward 2
Workum 3 - Makkum 3
Blauw Wit '34 6 - Makkum 4
MKV'29 A1 - Makkum A1
Sparta'59 B1 - Makkum B1
LSC 1890 B3 - Makkum B2
ST IJVC-Blauwhuis C1 - Makkum C1
Makkum C2 - Oeverzwaluwen C2
Makkum D1 - GAVC D1
Makkum D2 - Workum D2
RES E2 - Makkum E1
QVC E1 - Makkum E2
Makkum E3 - LSC 1890 E11
Walde De F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Balk F3
Makkum F3 - Tzum F1

15:00
12:30
14:30
15:15
13:30
12:25
12:45
11:15
9:00
10:45
9:00
10:15
10:30
10:15
9:00
11:15
10:15

Kantinedienst
Jelle Attema/Karin Wijma
8.15-12.00
Gerda Bleeker/Eva Nauta
12.00-15.00
Jaap Reitsma/Tineke van Hyum 15.00-19.00
Ellen van Hyum
15.00-19.00

Volleybalprogramma
Vrijdag 24 oktober
19:00
20:15
20:15
20:30
20:30
21:00
21:30

BEO MC 1 - Makkum MC 1
Makkum MA 1 - Tsjukemarders MA 1
Makkum MB 1 - D.B.S. MB 1
Wisky DS 1 - Makkum DS 1
Far Ut HS 2 - Makkum HS 1
CoVoS DS 6 - Makkum DS 3
Makkum DS 4 - CoVoS DS 7

PSV de Halsbânruters
Barsingerhorn 19 oktober
Annemarie Wietsma kwam met Eleana HB uit
in de klasse L2 dressuur. Deze wedstrijd was
de eerste in de KFPS indoorcompetitie. In de
1e proef en de 2e proef werd de 1e prijs
gewonnen met 195 en 193 punten samen
goed voor 3 winstpunten. Dit was een super
start van deze competitie!
Anna Palowna 19 oktober
Louise Nieuwenhuis reisde af naar Anna
Palowna om met Dolinda uit te komen in de
klasse L2 dressuur. In de 2e proef werd er een
winstpunt gereden met 180 punten. Ook Yvonne
Philipse kwam hier uit met haar nieuwe crack
Baltimore PS. In beide proeven in de klasse
L1 dressuur werd de 2e prijs gewonnen met
203 en 206 punten goed voor 4 winstpunten.

KBO-PCOB Wunseradiel
Op woensdag 29 oct. a.s. om 2 uur in het
Anker hebben wij onze eerste gezellige middag!
Age Veldboom uit Earnewald is dan onze gast.
Age is niet alleen een goede schaatser en
schipper,hij kan er ook mooi over vertellen. Hij
verteld vol enthousiasme over vervlogen tijden
op de skutsjes en neemt voor de vrolijke noot
zijn trekharmonica mee, waarmee hij zijn schippersliederen begeleid. Het beloofd dus weer
een mooie middag te worden!
Dus tot woensdag 29 oct. in het Anker.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur.
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
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

TE KOOP
2 persoons bed. Alum. kleurig. 1.40m breed.
Met nieuw matras, dekbed, evt linnengoed.
 150.- Baby ledikantje. 60x120. Met nieuw
matrasje, dekbedje en linnengoed. Ideaal voor
als pake en beppe moeten oppassen.  40.Tel: 06-11446547
Te koop Fisherprice little people, oerwoud met
dieren, schoolbus en auto met geluid en liedjes
+ poppetjes  25,- Houten tafelstoel z.g.a.n.
 25,- Bobike fietszitje voor achterop de fiets
incl. bevestigingsbeugels (geen inzetkussentje
meer)  20.- Traphekje(hout)  7.50 Winterjas
voor meisje van name-it zilver maat 134 (valt
groot) Nieuw lang model getailleerd  17.50
Rose ski-jas maat 128 gebruikt  7.50 en
snowboots hello kitty maat 31  5.Tel: 06-83611123 of 06-55822653
Philips LCD-TV met Ambilight 107 cm (42")
Full HD 1080p, digitale TV Als nieuw in zeer
goede staat  225.- Tel: 06-24162398
Damesfiets  50.- Bankstel 2 zitters rood
z.g.a.n.  25.- Tel: 0515-785320
3x Modelbouw vrachtauto elk in afzondelijke bak
van plexiglas. 70cm lang. 2 In de kleuren en met
naam van transportbedrijf de Vries te Makkum
en een neutraal geel. t.a.b. Tel: 0515-231939
GEVRAAGD
Goede lap-top niet duurder dan  100.-. Tevens
zoek ik nog een led tv niet duurder dan  200Tel: 06-46767747
Huishoudelijke hulp voor dinsdag- en vrijdagochtend. Interesse? Mail naar: info@rinagro.nl
GEVONDEN
Twee Batavus damesfietsen. Gevonden in
Witmarsum. Voor meer info: 06-21389489
AANGEBODEN
Schoonmaakhulp omgeving binnen 5 km van
Makkum. Tel: 06-27570823

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Het geld ligt op straat dachten Silva en Janneke. En daarom trokken ze er vrijdagmiddag op
uit met hun “sapjesbar”. Ze hadden succes de verkoop verliep voorspoedig.

Spannend toernooi BVM
Twintig leden van de badmintonvereniging
Makkum gingen op vrijdag 17 oktober de strijd
met elkaar aan in het ‘eigen leden toernooi’.
De opkomst kon met name bij de dames (4)
wel beter maar de onderlinge partijen waren
er niet minder spannend door. Vanwege het
aantal deelnemers werd het onderscheid
tussen A- en B-spelers achterwege gelaten
en streden de spelers in één poule. Met
mooie dropshots, overhead clears en snoeiharde smashes probeerden de tegenstanders
elkaar in dubbels te verschalken. Iedere partij
duurde twee maal 10 minuten en er werd
dan ook prima geschoord. De dames hadden
na 3 partijen allemaal hetzelfde aantal wedstrijdpunten waarmee de druk werd opgevoerd. Na vier rondes werd de eindstand
opgemaakt en kon de wedstrijdcommissie
bepalen wie er voor de prachtige prijzen in

aanmerking kwam. Bij de dames bleek Ottje
Kooistra de sterkste met 5 wedstrijd- en 175
scoringspunten. Ze had 2 wedstrijdpunten
meer dan Trees Reijns die echter wel 5 maal
meer had gescoord.
Bij de heren was het spannend: René van
der Land, Pieter Ypma en Sjoerd Heinsma
hadden ieder 6 wedstrijdpunten waarbij
Sjoerd met 165 scoringspunten beslag legde
op de 3e plek. Gatze Smid was de hele
avond bloedfanatiek en won alle partijen en
scoorde 180 maal. Hij werd daarmee 2e en
moest alleen Bauke Risselada voor laten
gaan. Die scoorde maar liefst 225 maal en
was daarmee de beste speler van de avond.
Ook Peter Stoffels verliet met een lach het
MFC. Hij was het minst fortuinlijk in het spel
en ontving daardoor de poedelprijs.

Tryater mei “In leafde” yn Makkum
The bridges of Madison County
Nei de legindaryske ferfilming mei Clint Eastwood en Meryl Streep en de resinte musicalferzje op Broadway spilet Tryater no de toanielferzje fan R.J. Waller’s roman The bridges
of Madison County. Noch net earder waard it
ferhaal op toaniel ferteld en dêrmei hat Tryater
de wrâldpremjêre. The bridges of Madison
County is in universeel leafdesferhaal, spile
troch Nynke Heeg, Eelco Venema en Joke
Tjalsma, dy’t foar it earst te sjen is by Tryater.
Werom yn it hûs fan harren jeugd op it plattelân ûntdekke broer en sus in ûngewoan leafdesferhaal. Oan de âlde keukentafel, djip yn de
nacht, reitsje Michael en Caroline hieltyd fierder ferdjippe yn it libben fan harren mem. Har
grutte geheim, in romantyske leafdesrelaasje
yn har houlik, komt boppe tafel. Natuerfotograaf
Robert Kincaid, ‘de lêste cowboy’, reizget nei
it plattelân om de oerkape brêgen te fotogra-

fearjen dy’t de provinsje Madison sa ferneamd
meitsje. Hy moetet Francesca Johnson. Man
en bern binne in midwike fuort en se is allinne
thús. Fan dat momint ôf bloeit der in leafde op
dy’t sterker is as sy beide oait foar mooglik
hâlden hiene. Michael en Caroline wurde konfrontearre mei de pynlike fraach oft wy de
minsken dy’t ús nei stean eins wol echt kenne.
Beide bern raffelje in leafde dy't alles te boppe
giet út inoar en jouwe it in plak yn de rasjonele wrâld fan hjoed-de-dei dêr’t minsken net
maklik mear leauwe yn magy. Tryater nimt it
publyk mei yn in ferhaal oer langstme, dreamen en romantyk, en realiteit en opoffering.
Datum:
Sneon 1 novimber
Lokaasje:
MFC Maggenheim
Oanfang:
20.00 oere
Foarferkeap: Kantoorboekhandel Coufreur
of 06-12229896

