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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2016 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

5

Beleefcentrum De 
Nieuwe Afsluitdijk 
kans voor de regio

Juf Grietje trouwt 
op basisschool 
De Ark

Door Judith van Lavieren

Op 11 september reisde een gezelschap uit 
Makkum per bus naar Polo Rijs. Ule Haarsma 
heeft een aantal jaren geleden landgoed Rijs 
gekocht en prachtig gerenoveerd. De aanne-
mer uit Tjerkwerd is een groot paardenlief-
hebber en zocht een plek voor zijn opfok-
paarden. Toen alles klaar was werd het tijd 
voor een evenement zodat nog meer men-
sen van het landgoed konden genieten. Er 
werd besloten polowedstrijden te organise-
ren en op 10 en 11 september was het zover: 
de eerste polowedstrijden op Friese bodem 
waren een feit.

Toen Durkje Hoeksema van Van Nuyen Hoe-
den van de plannen voor  de Polo Rijs hoor-
de, vroeg zij Ule Haarsma of hij het leuk zou 
vinden als zij met een gezelschap mooie, 
hoedendragende Makkumers het evenement 
zou bezoeken. Dat idee stond Haarsma wel 
aan. Er waren vijftig gasten nodig om een 
bus te kunnen bestellen en dat aantal werd 
precies gehaald. De deelnemers kwamen in 
de week voorafgaand aan de elfde septem-
ber met hun outfit bij Durkje langs. “Soms 
zelfs wel met meerdere outfits en schoenen. 
Er werd voor iedereen een passende hoed 
gezocht en advies gegeven over schoeisel 
en bijpassende tasjes . Op zondag werden 
alle hoeden onder het genot van een wijn-
tje opgezet en daarna stapte een gevarieerd 
gezelschap in de bus. Niet iedereen kende 
elkaar van tevoren en als  gastvrouw is het 

Mooie Makkumers naar Polo Rijs

toch altijd spannend of iedereen zich ver-
maakt. Maar de sfeer was meteen prima”, 
vertelt Durkje.” Iedereen was superenthou-
siast.”

Eenmaal in de bus nam Durkje de microfoon 
ter hand om Bas Brouwer van de Wijnkapel 
te bedanken voor de wijn, slagerij Bruinsma 
voor de hapjes en Bakkerij  Kluft voor het 
suiker- en krentenbrood en iedereen een ge-
zellige middag toe te wensen.

Bij aankomst in Rijs werd het gezelschap 
opgehaald door de organisator en naar de 
Vipruimtes gebracht. Dit alles onder grote 
belangstelling. “We werden volop gefoto-
grafeerd en kregen veel complimentjes. Ik 
had zelf ook wel even een heel trots gevoel 
toen ik tijdens onze aankomst het hele ge-
zelschap daar zo zag”, vertelt Durkje.

Vervolg zie pagina 3
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Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
23, 24 en 25 september:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
30 september, 1 en 2 oktober:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

OVERLIJDEN Figuurzaagmachine
Badmintonset compleet met net

Twee tennis rackets
Tennisrokje wit maat 38/40

Tennisjasje wit
Alles t.e.a.b.

M 06-22496095

TE KOOP
 Wegens overcompleet:

2 vouwfietsen à € 75, in één koop € 100.
1 Twinny Load fietsendrager € 50.

Tel.: 06-53688788.

Voor de sinterklaas speelgoed aktie zijn 
wij op zoek naar gebruikt speelgoed voor de 
leeftijd van 0 t/m 12 jaar. U kunt dit brengen 

naar Harmke Adema, Markt 20 of
Marijke Kuperus, Grote Zijlroede 5.

Zoekertjes

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 14 september is overleden onze
bewoner

Mw. L. Postma-Wiersma 

Wij wensen haar familie veel sterkte met 
dit verlies.

 Directie, bewoners, personeel
 en vrijwilligers
 Patyna, locatie Aylva State

Witmarsum, 14 september 2016

Verdrietig, maar met fijne herinneringen 
moeten wij binnen zeer korte tijd weer 
een zus, schoonzus en tante missen.

Piertje Reitsma-Koornstra

* Harlingen, 9 november 1934
† Amsterdam, 7 september 2016

 Zusters en broers, zwagers,
 schoonzusters en tantezeggers

Makkum, 7 september

Op deze manier wil ik mijn oprechte dank 
betuigen voor de hartverwarmende
blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man

Jasper De Vries
Joppie

Het is een troost te weten dat hij bij velen 
geliefd was en dat ik niet de enige ben 
die hem mis.
Dit geeft mij kracht om verder te gaan.

 Foekje de Vries-Visser

Makkum, september 2016.

DANKBETUIGING

Het nieuwe seizoen van de Vrouwen nan 
Nu Witmarsum e.o. begint op dinsdag 20 
september a.s. Dit is de derde dinsdag in 
september - dus Prinsjesdag - dus Hoed-
jesdag!  =Daarom is mevr. Durkje Hoekse-
ma uit Makkum uitgenodigd en zij zal ons 
van alles vertellen en tonen over hoeden. 
Plaats: in de Gekroonde Roskam te Wit-
marsum. Tijd : 19.45 uur. Gasten en nieu-
we leden zijn van harte welkom.

Durkje Hoeksema
bij Vrouwen van Nu
in Witmarsum

Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereni-
ging vanaf 9 uur langs om de dozen langs de 
weg op te halen. Voor de straten ten Noorden 
van de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de 
Jister en de Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit 
dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud 
papier zelf in de container te brengen.

Muziekvereniging Hallelujah
haalt op zaterdag 1 oktober
weer uw oud papier op
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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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst        € 39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

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

ag
0-17:30 
00 uur
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

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.

Er waren twee polomatches. Een van de wed-
strijden werd gehouden met Friese paarden. 
Het publiek kreeg uitleg over de slagen en 
de spelregels en werd na de wedstrijd inge-
schakeld voor het zogenaamde ‘trading in’. 
“Na zo’n wedstrijd ligt het hele veld over de 
kop en is het de bedoeling dat de losgeraakte 
pollen door de gasten teruggetrapt worden”, 

Vervolg van voorpagina

Mooie Makkumers naar Polo Rijs
licht Durkje toe. Daarnaast was er een tuig-
paardenshow. Ineke Haarsma maakte met 
haar dressuur grote indruk op het Makkumer 
gezelschap.
Om vijf uur keerde men huiswaarts. In Makkum 
gingen de hoeden weer af en dat voelde soms 
een beetje kaal… Er was voor de liefhebber 
nog een afsluitend borreltje in de Zwaan. Als 
dank kreeg Durkje namens alle deelnemers 
een prachtige bos bloemen aangeboden.

Vanaf dinsdag 4 oktober wordt eenmaal in de 
2 weken van 15.30 uur tot 16.30 uur een Ta-
bletcafé georganiseerd. Dit vindt afwisselend 
plaats in Bibliotheek Makkum (1e dinsdag van 
de maand) en woonzorgcentrum Avondrust 
(3e dinsdag van de maand).
Het Tabletcafé is een tweewekelijkse inloop-
middag voor iedereen die meer wil halen uit de 
Ipad of tablets.  Er zijn begeleiders van  Seni-
orweb aanwezig om u eventueel te ondersteu-
nen. Kom vanaf 15.30 uur tips en trucs uitwis-
selen onder het genot van een kopje koffie of 
thee.
Het realiseren van het Tabletcafé wordt mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 

Oranjefonds. Van de bijdrage is o.a. materiaal 
aangeschaft zoals een aantal Ipads en tablets. 
Zo kunnen ook cliënten van Avondrust die nog 
geen iPad of tablet hebben toch kennismaken 
en oefenen met het apparaat.

Het Tabletcafé vindt plaats op:
dinsdag 4 oktober - Bibliotheek
dinsdag 18 oktober - Avondrust
dinsdag 1 november - Bibliotheek
dinsdag 15 november - Avondrust
dinsdag 6 december - Bibliotheek
dinsdag 20 december - Avondrust
altijd van 15.30 - 16.30 uur.
De toegang is gratis.

Tabletcafé in Bibliotheek Makkum
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In Makkum werd zondag 11 sept. jl. de laatste 
Ledenpartij van dit seizoen gehouden. Bij deze 
Bar-Café De Belboei Partij stonden zowel bij 
de Dames als bij de Heren ieder acht partuur 
op de lijsten. De Dames kaatsten in 2-tallen 
en waren zeer aan elkaar gewaagd. Indy Tui-
nier kaatste mee met de Dames, samen met 
haar maat Evelien Schakel. Op het nippertje 
verloren ze in de eerste omloop van Boukje 
Bosma en Mieke Tilburgs met 5/5 – 6/6. In 
de verliezersronde stoomden Indy en Evelien 
door naar de finale en wonnen van Willy v.d. 
Velde en Loes Attema met 5/4 – 6/6. In de 
winnaarsronde kwamen Jelly Kuiper en Mirte 

Jansen in de finale het partuur van Boukje en 
Mieke tegen. Evenals een week eerder tijdens 
de Nachtkaatspartij was de krans voor Boukje 
(en vandaag ook voor Mieke).
Uitslag winnaarsronde: 1e pr. Boukje Bosma 
en Mieke Tilburgs (finale gewonnen met 5/3 – 
6/2), 2e pr. Jelly Kuiper en Mirte Jansen.
Uitslag verliezersronde: 1e pr. Indy Tuinier en 
Evelien Schakel.

Bij de Heren was een sterk bezet deelnemers-
veld en werden de prijzen als volgt verdeeld:
Uitslag winnaarsronde: 1e pr. Lennart Ade-
ma, Peter Bootsma en Sando v.d. Meer (finale 

gewonnen met 5/5 – 6/2), 2e pr. Hyltje Bosma, 
Klaas Pier Folkertsma en Ingmar Wijma.
Uitslag verliezersronde: 1e pr. Jan Hiemstra, 
Jan Ruurd Amels en Jaap Reitsma (finale ge-
wonnen met 5/4 – 6/4).
De prijzen werden aangeboden door: Café-Bar 
De Belboei en de kransen werden aangebo-
den door SanCo Projects. Na de prijsuitreiking 
bleef het nog lang gezellig in de kantine, onder 
de luifel en op het veld. Jan Houwer en zijn 
maat verzorgden de muziek en vanuit de keu-
ken werden lekkere hapjes geserveerd. Met 
dank ook aan Hennie fan Richt en onze slager 
Richard Bruinsma!

Café-Bar De Belboei Partij en gezellige afsluiting kaatsseizoen KVM

Door Jetze Genee

In vorige Belboei kon u lezen dat vanaf 2016 
het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân 
(SWF) operationeel is. Iedere onderneming in 
de regio draagt hier financieel aan bij. Het doel 
van het fonds is het financieel bijdragen aan 
initiatieven uit de regio. Het is een fonds dat 
breed inzetbaar is voor een scala aan doel-
einden, waarbij het collectief ondernemersbe-
lang voorop staat. Met een financiële bijdrage 
in het trekkingsgebied Makkum, wordt het 
economisch - maatschappelijk belang van in-
woner, bezoeker en ondernemers in de regio 
gestimuleerd. 

Inschrijven
Wanneer u namens uw project mee wilt din-
gen voor een bijdrage vanuit het Onderne-
mersfonds in 2017, kunt u uw project aanmel-
den via de website: www.vvb-makkum.nl. U 
krijgt dan een uitnodiging om uw project toe te 
lichten tijdens de pitch-avond op 26 oktober. 
Het is belangrijk dat u uw aanvraag voor een 
bijdrage uit het Ondernemersfonds tijdig doet, 
omdat aanvragen ná de Pitch - avond van 26 
oktober niet meer in aanmerking komen voor 
een bijdrage uit het Ondernemersfonds voor 

2017. U onderbouwt uw aanmelding  met een 
korte projectomschrijving en kostenspecifica-
tie voor de gevraagde financiële bijdrage. De 
rest moet u zo sterk zien te ‘verkopen’ tijdens 
de Pitch-avond. 

Pitch-avond 26 oktober
De gezamenlijke ondernemersclubs uit Mak-
kum, OvM en VvB, organiseren de speciale 
avond waarin alle initiatiefnemers hun idee of 
evenement in vijf minuten kunnen presenteren 
aan de vertegenwoordigers van de bedrijven. 
Op deze manier worden de ‘gebruikers’ en ‘bij-
dragers’ bij elkaar gebracht. Tijdens de avond 
geven de ondernemers in de zaal aan of de 
pitch in de smaak valt, of dat het project geen 
kans van slagen maakt. In het trekkingsgebied 
Makkum is ongeveer € 35.000 te verdelen. 

Voor wie? 
Heel in het kort: iedereen met een plan of een 
project dat ten goede komt aan het gezamen-
lijke belang voor ondernemers en inwoners 
van Makkum. Projecten waarvoor een finan-
ciële bijdrage gewenst is kunt u dus indienen 
en nader onderbouwen en toelichten tijdens 
de Pitch - avond. De aanvragers kunnen heel 
divers zijn. Van een groep middenstanders die 

een verkoop-App wil laten ontwikkelen tot de 
realisatie van een commerciële visvijver door 
gepassioneerde hengelaars. De indieners zor-
gen voor een goed plan, duidelijke onderbou-
wing van het collectieve belang van het plan. 
Daarnaast een duidelijke begroting van de 
kosten. 

Opgeven
De ondernemersvereniging en de vereniging 
van bedrijven wordt ondersteund door het On-
dernemersfonds SWF om de avond en de ver-
deling van het beschikbare geld tot een suc-
ces te brengen. De OvM en VvB willen middels 
deze oproep in de Belboei iedereen die evene-
menten organiseert, plannen heeft, of volgend 
jaar iets wil opzetten, uitnodigen om zich op te 
geven. Zonder aanvragers valt er namelijk niet 
veel te verdelen!

De aanmelding kan simpel, maar moet uit-
eindelijk voldoen aan de harde voorwaarden 
die nu al te vinden zijn op: www.vvb-makkum.
nl.Voor deze avond moet u zich aanmelden, 
dit kan ook via www.vvb-makkum.nl. Nade-
re informatie vindt u op www.ondernemers-
fondsswf.nl. Alvast tot de 26e oktober in de 
Piramide op de Holle Poarte! 

Inschrijven voor bijdrage uit Ondernemersfonds geopend
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Op zaterdag 10 september jl. werd de traditi-
onele ‘kaderdei’ voor alle kaderleden aange-
sloten bij kaatsverenigingen van de federatie 
Wûnseradiel-Bolsward-Workum gehouden. 
Gastheer dit jaar was KV Exmorra. 24 kader-
leden streden deze dag om de twee kransen. 
Onder begeleiding van prachtig weer werd er 
met drie verschillende lijsten gespeeld. Aan 
het einde van de dag werden de eersten voor 
geteld en de eersten tegen. Grote dank aan 
onze sponsor Sonnema voor de prachtige prij-
zen. De uitslag was als volgt:
Dames: 1. Gerda Strikwerda (KV Exmorra) (19 
eersten voor).
Heren: 1. Sytse Hibma, KV Schettens/Lon-
gerhouw (21 eersten voor, 4 eersten tegen). 
2. Sietse de Vries, KV Arum (21 eersten voor, 
9 eersten tegen, 10 punten tegen). 3. Gijsbert 
Knol, KV Bolsward, (21 eersten voor, 9 eersten 
tegen, 12 punten tegen). 4. Johan van IJs, KV 
Arum, (21 eersten voor, 9 eersten tegen, 14 
punten tegen). 5. Tjerk Wybenga, KV Arum, 
(18 punten voor, 10 eersten tegen).
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Kaatsseizoen federatie afgesloten in Exmorra voor kaderleden

MAKKUM – Zon, feest, kinderen en liefde. Het waren dé ingrediënten voor een prachtige trouwerij op Makkumer basisschool De Ark. Op vrijdag 
9 september stapte juf Grietje van groep 4 namelijk in het huwelijksbootje met Arno. Een schoolplein vol met vlaggetjes, hartjes en kinderen. Dat 
was wat Grietje en haar aanstaande man aantroffen toen ze de school voor een bliksembezoek aandeden op hun trouwdag. Het paar werd op de 
drietalige school welkom geheten in het Nederlands, Fries en Engels. Daarna ‘trouwde’ meester Gerben het stel, zongen de kinderen een prachtig 
lied en werden vier witte duiven losgelaten. Na afloop van de ceremonie mocht het bruidspaar in groep 4 de bruidstaart aansnijden en droegen de 
kinderen van groep 5 een prachtig ABC voor.

Juf Grietje trouwt op basisschool De Ark
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Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

U wilt toch ook gevonden worden op

Uitnodiging en agenda
Voor de algemene ledenvergadering

Van de “Koninginnevereniging Makkum”
Donderdag 6 oktober 2016 20.00 uur “De Zwaan”

1.  Opening
2.  Notulen vorige jaarvergadering 8 oktober 2015
3.  Jaarverslag 2015- 2016
4.  Financieel jaarverslag 2015 – 2016
5.  Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie 2016 – 2017
6.  Decharge bestuur
7.  Aftreden bestuursleden en nieuw bestuurslid
 Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
 Jetske Terpstra-van der Velde, secretaris
 Gerhard van der Meer, penningmeester

 Nieuw bestuurslid:
 Ynze Salverda, algemeen bestuurslid

 Bestuur 2016 2017
 Gerrit Bleeker, vice-voorzitter
 Arie Kuipers, algemeen bestuurslid
 Ynze Salverda, algemeen bestuurslid

 Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden en inwoners van Makkum
 om zich aan te melden als nieuw bestuurslid van de Koninginnevereniging Makkum.
 U kunt zich aanmelden bij Gerrit Bleeker, tel. 06-53392572 of per email:
 gerrit.bleeker@home.nl.

8. Visie bestuur 2016 – 2017
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Door Jetze Genee

De Afsluitdijk staat aan het begin van een 
enorme renovatie. Vijf jaren van bouw, ver-
bouw en aanlegwerkzaamheden staan in het 
verschiet. De afgelopen periode zijn de diver-
se plannen voor de inrichting en de beleving 
van de Nieuwe Afsluitdijk bekend gemaakt. Zo 
gaat Bouwcombinatie Dijkstra Draisma/ GEAR 
Architectencombinatie het Beleefcentrum De 
Nieuwe Afsluitdijk realiseren. Eerder deze zo-
mer werd al bekend dat de combinatie Bert 
Kranendonk (Kexcom) en Theo op de Hoek 
(Vigilante Makkum) de exploitatie van het Be-
leefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk gaan doen. 
Klaas Kielstra, gedeputeerde Provincie Frys-
lân en Gea Akkerman, wethouder gemeente 
Súdwest-Fryslân heeft 30 augustus het win-
nende ontwerp bekend gemaakt. 

Ontwerp 
Een bijzonder ontwerp en een strakke planning 
zorgen ervoor dat er eind 2017 een prachtig 
beleefcentrum met o.a. een 4-D bioscoop, 
aanlegvoorzieningen, uitkijkplatform, verfijnde 
horeca en diverse informatiezalen gebouwd 
is ter hoogte van de parkeerplaats op Korn-
werderzand. De opdracht om een gebouw te 
ontwerpen van ‘spectaculaire eenvoud ten 
behoeve van een educatieve attractie, infor-
matievoorzieningen en horeca, passend bij 
het karakter van Kornwerderzand en de Af-
sluitdijk’ is goed gelukt. Theo op de Hoek van 
exploitant de Vigilante Makkum is hierover dan 
ook erg tevreden. 

Buitenlandse markt
‘Dit centrum wordt is een prachtige kans om 
de internationale aantrekkingskracht van de 
Afsluitdijk optimaal te benutten. Wij werken 
aan plannen om in samenwerking met de 
‘Magneet Amsterdam’ een meerdaags Wa-
terlinie-arrangement aan te bieden voor in 
het bijzonder de Aziatische markt’. In gesprek 
met Theo op de Hoek worden de plannen, 
de kansen en een doorkijk naar de toekomst 
geschetst. ‘Na realisatie wordt dit beleefcen-
trum het centrale punt op de Afsluitdijk. Voor-
afgaand en tijdens de werkzaamheden aan 
de Afsluitdijk en de sluiscomplexen, is het dé 
trekpleister waar alle bezoekers aan de Dijk 
(nu al 300.000 per jaar, red.) naar toe zullen 
gaan. Het gebouw bevat niet een beleefcen-
trum, maar ís een beleefcentrum; een attractie 
om bezoekers het verhaal van de dijk te laten 
beleven’. Op de Hoek is vol vertrouwen, de in-
grediënten voor een groei aan bezoekers voor 
het beleefcentrum én voor Makkum is aanne-
melijk. 

Planning
Van alle nog te realiseren ontwikkelingen op 
en rond de Afsluitdijk is het beleefcentrum 
het eerste gereed. Hierdoor wordt een brede 
stroom publiek verwacht die in het centrum 
alle plannen, werkzaamheden en innovatie-
ve technieken kunnen ervaren. Rondleidin-
gen naar de Vismigratierivier (realisatie vanaf 
2017), de sluis renovatie en mogelijke verbre-
ding en de aanwezige Kazematten kunnen per 
boot of te voet worden gehouden. 

Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk kans voor de regio

Icoon Afsluitdijk
De versterking en de innovatieve aankleding 
van gehele Afsluitdijk, Icoon Afsluitdijk ge-
naamd, is in het weekend van 3 september 
gepresenteerd door ontwerper Daan Roose-
gaarde. De voorstelling Waterlicht was hier 
een onderdeel van en werd bezocht door 
3.000 mensen. De Afsluitdijkrun, speciaal voor 
de gelegenheid georganiseerd, werd helaas 
door het slechte weer, afgelast. 

Werkgelegenheid
Voor het inrichten van de volledige personele 
bezetting (ca. 50 fte in totaal) gaat de Vigilante 

volgend jaar aan de slag met het opleiden van 
het horeca personeel. Als het werk niet belem-
merd wordt door een stevige winter, is 1 okto-
ber 2017 het meeste werk gereed. Vanaf janu-
ari 2018 gaat de Vigilante samen met Kexcom 
van start en bent u van harte welkom. Indien 
u nieuwsgierig bent naar het ontwerp, op de 
website: https://www.deafsluitdijk.nl/projec-
ten/beleefcentrum/ vindt u alle informatie.

Later in de Makkumer Belboei meer over de 
Afsluitdijkplannen, de ideeën van Theo op de 
Hoek en de kansen voor Makkumer bedrijven 
en inwoners. 

Beleefcentrum (Gear Architecten).

Deze partij werd gehouden op vrijdag 2 sept. 
jl. Hier de prijswinnaars: Welpen: 1e prijs: 
Leon Smink & Anke Bruinsma. 2e prijs: Tymen 
v.d. Eems & Haye Tjeerdema.
Pupillen: 1e prijs: Ilse Zwaagstra & Lenthe 
Groen. 2e prijs: Clive v.d. Weerdt & Rimmer 
v.d. Meulen.
Schooljeugd: 1e Prijs: Anouk Smink & Sie-
bren Hoekstra. 2e Prijs: Ingmar Wijma & Si-
mon de Jong.

Dames (7 partuur): 1e prijs: Boukje Bosma 

(Koningin) & Geertina Nota. 2e prijs: Andrea 
v.d. Velde & Anna Bosma. 1e prijs verliezers: 
Wiepkje Fennema & Evelien Schakel.
Heren (10 partuur): 1e prijs: Lennart Adema 
(Koning) & Aise Gielstra. 2e prijs: Hillebrand 
Visser & Koert Jansen. 3e prijs: Jan Ruurd 
Amels & Menno v.d. Eems. 1e prijs verl.: Jan 
Hiemstra & Germ v.d. Meer. 2e prijs verl.: Hyl-
tje Bosma & Xander Nauta.
Met dank aan onze sponsors en vooral de 
nieuwe kransensponsors: Aluwave Alumini-
umbouw (Lando Lemstra & Gerrie Krikke).

Winnaars Klussenbedrijf U. Tuinier & Buwalda
Las- en Constructie Nachtkaatspartij
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Altijd al eens mee willen varen op It Makkumer skȗtsje? Dan is dit uw kans. Op 24 september a.s. kan iedereen meevaren met het Kampioenss-
kȗtsje van 2016. De weergoden moeten natuurlijk wel meewerken, u kunt opstappen bij de sluis van Makkum en er wordt 2 keer een tochtje van 
een uur gemaakt. We starten om 10 uur en  nog een keer om 11 uur. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding en graag voor deze kinderen 
zelf een zwemvest meeneemen. ‘s Middags is er gelegenheid voor de sponsors en donateurs om mee te varen. Dit is van 13.00 tot 16.00 uur er 
zal bij genoeg belangstelling twee keer een afvaart zijn om 13.00 uur en om 14.30. Daarna is er voor de sponsors en donateurs gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een drankje even na te praten. Sponsors en donateurs krijgen via de mail nog een uitnodiging. We hopen op veel 
belangstelling.

De bemanning van It Makkumer skȗtsje. 

Meevaren op it Makkumer kampioensskûtsje

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,

noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service

staan bij ons hoog in het vaandel.
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De jaarlijkse collecte van KWF kanker-
bestrijding heeft in Makkum, Skuzum en 
Piaam het geweldige bedrag van 2078,05 
euro opgebracht! Alle gevers en collec-
tanten hartelijk dank voor uw bijdrage. 
“Samen komen we steeds dichterbij”.

Collecte voor KWF
Kankerbestrijding

OPEN HUIZEN ROUTE
zaterdag 1 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 93.500,- k.k.

Witmarsum, Arumerweg 2

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Bolsward, Abraham Altstr. 19

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Makkum, Leerlooierstraat 30 

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Makkum, Lieuwkemastraat 61

Vraagprijs € 137.000,- k.k.

Makkum, Lieuwkemastraat 18

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Woudsend, Prof.T.Brandsmastr. 23

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Koudum, Farswei 3

Vraagprijs € 1.297.000,- k.k.

Smallebrugge, Nr. 2

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Oudemirdum, Jan Schotanuswei 84

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l

Download de
speciale NVM 
Open Huizen

Dag-app!

Makkum, It Hof 17

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
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Op zondagmiddag 2 oktober zullen Gerben 
Tilstra (orgel) en Ronald Moerman (hobo) om 
15:00 een concert geven in de van Donia 
kerk te Makkum. Op het programma soleert 
Gerben met muziek van Johann Sebastian 
Bach, Max Reger en Robert Schumann. Ro-
nald treedt als solist op met werken van Georg 
Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel en 
Hans van Steenbergen.

Het orgel is gebouwd in 1848 door Carl Frie-
drich August Naber, en is het enigste orgel 
dat Naber in Friesland gebouwd heeft. Al het 
pijpwerk stamt nog uit 1848, en daarmee is 
dit orgel zeer waardevol voor het orgelland-

schap van Friesland. Temeer omdat Naber als 
niet-Friese orgelbouwer een heel ander soort 
orgel bouwde qua klankkleur dan de Friese 
orgelbouwers.
Gerben Tilstra is als vaste organist verbonden 
aan de koepelkerk in Witmarsum. Op 17-ja-
rige leeftijd begon hij orgellessen te volgen 
bij Jan Sterenberg, waarna hij een jaar orgel 
gestudeerd heeft aan het conservatorium in 
Groningen bij Theo Jellema. Ronald Moerman 
heeft onder meer gestudeerd bij Hans van 
Steenbergen, Koen van Slogteren en Pauline 
Oostenrijk.
De toegang is vrij, na afloop is er een collecte 
bestemd voor het orgelfonds.

Orgelconcert van Donia kerk Makkum

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 24 september
14:30 uur Scharnegoutum’70 1 - Makkum 1
14:30 uur Workum 2 - Makkum 2
14:30 uur Makkum 3 - Franeker SC 2
12:30 uur Makkum 4 - Balk 4
15:00 uur Makkum JO19-1 - LSC 1890 JO19-2
12:30 uur Makkum JO17-1 - SC Bolsward JO17-2
11:00 uur Scharngegoutum’70 JO17-2G - Makkum JO17-2
09:00 uur Makkum JO15-2 - LSC 1890 JO15-5
10:45 uur Makkum JO13-1 - AVC JO13-1
10.45 uur Workum JO13-3 - Makkum JO13-2
10:30 uur Makkum JO11-1 - Oosterlittens JO11-1
09:00 uur AVC JO11-2 - Makkum JO11-2
09:00 uur Makkum JO11-3 - Oosterlittens JO11-4
10:15 uur SC Bolsward JO9-5M - Makkum JO9-1
09:55 uur Zeerobben JO9-5 - Makkum JO9-2
09:00 uur Makkum JO9-3 - SC Bolsward JO9-9M
     
Kantine  
08.15-12.00 Annelies Bootsma/Josina Zijlstra 
12.00-15.00 Japke Smit/Greetje Hiemstra
15.00-19.00 Rixt vd Bles/Loes Attema/Willemijn Jansen

Zaterdag 1 oktober
15:00 Makkum 1 - Nagele 1
12:30 Makkum 2 - Wykels Hallum 2
14:30 Joure SC 6 - Makkum 4
10:00 Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 - Makkum JO19-1
12:30 Heerenveen JO17-2 - Makkum JO17-1
16:45 LSC 1890 JO17-5 - Makkum JO17-2
12:30 Leovardia JO15-2 - Makkum JO15-1
11:30 ONS Boso Sneek JO15-4 - Makkum JO15-2
12:00 SJO Dronrijp Foarút -JO13-2 - Makkum JO13-1
9:00 Makkum JO13-2 - Harlingen JO13-3G
9:00 Scharnegoutum’70 JO11-1 - Makkum JO11-1
9:15 Makkum JO11-2 - Zeerobben JO11-7
10:00 SJO Dronrijp Foarút JO11-4 - Makkum JO11-3
10:30 Makkum JO9-1 - Franeker SC JO9-2
11:00 Zeerobben JO9-6 - Makkum JO9-3
     
Kantine
8.15-12.00 Cor Politiek/Michiel Scheepvaart 
12.00-15.00 Henk Bonthuis/Francis Koornstra 
15.00-19.00 Wiepie Adema/Siepie Attema/Cor Smit 

ROMMELMARKT ARUM
ZATERDAG 1 OKTOBER

Chr. muziekver. Wubbenus Jacobs houdt weer 
haar jaarlijkse rommelmarkt in “It Iepen Hûs aan 
de Cammingahaweg 15 te Arum. De opbrengst 

komt ten goede aan het instrumentenfonds.
Er staat ook koffie, thee, snert en

diverse broodjes voor u klaar.
Tijd: 09.00 uur tot 13.00 uur.

De toegangsprijs is 1,00 EURO.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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Voor de IJsselmeerkust ligt het schiereiland 
Makkumersúdwaard. Het schiereiland is een 
rustige plek om tussen de rietkragen naar 
de vogels te kijken. Een onbekend stukje na-
tuur. Op woensdag 21 september van 14.00 
tot 16.00 uur staat er een gids van It Fryske 
Gea voor u klaar. Trek de wandelschonen aan, 
neemt de verrekijker mee en struin mee door 
het gebied.

Opgave voor deze excursie kan tot een werk-
dag van tevoren via het kantoor van It Fryske 
Gea, tel. (0512) 381448 of www.itfryskegea.
nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). De exacte 
startlocatie ontvangt u bij aanmelding. 

Struinen over een schiereiland
De ontwikkeling van de waarden is pas be-
gonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de 
kust al lang één of meer eilanden, maar na 
een stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets 
van over. Na de aanleg van de afsluitdijk ver-
anderde de situatie drastisch. Het zoute wa-
ter werd zoet, het getijdenverschil verdween 
en de waterstand werd verlaagd waardoor 
de zandbanken permanent droog kwamen te 
liggen. Geleidelijk kwam de plantengroei op 
gang, terwijl diverse vogelsoorten hier een 
prachtige nieuwe broedplek vonden. Na de 

Wandelexcursie door Makkumersúdwaard

Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de 
Makkumersúdwaard ingepolderd en in cultuur 
gebracht. De zuidpunt is een belangrijk na-
tuurgebied gebleven met rietvelden, kruiden-

rijke ruigtes en bosschages. In deze tijd van 
het jaar zien we er veel kleine zwanen. Deze 
vogels hebben een fantastisch, zacht en be-
toverend, geluid.
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340


