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Open dag in appartementen Touwenlaan/Bleekstraat
Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - In de panden op de hoek Touwenlaan/
Bleekstraat liggen van menig Makkumer vele
voetstappen. Het is immers de plaats waar
voorheen Jumbo Kooistra was gevestigd. Voor
iedereen die hier vroeger zijn rondje liep voor
de dagelijkse boodschappen is het heel verrassend om te zien hoe het er nu uitziet. In het
afgelopen halfjaar is eigenaar Merward Sijperda
van Fries Trading druk bezig geweest om het
voormalige winkelpand om te vormen tot vier
appartementen. De stijl waarin de appartementen uitgevoerd zijn omschrijft hij zelf als
strak authentiek. Zo hebben verschillende kamers
plafonds met balken en fraai afgewerkte plinten,
maar is het pand ook perfect geïsoleerd en
voorzien van moderne badkamers en keukens.
Op zaterdag 15 september houdt Merward
Sijperda een open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur
is iedereen van harte welkom om te zien hoe
het geworden is. De vier appartementen zijn
allemaal net even anders. Twee appartementen
bieden uitzicht op de Touwenlaan, de andere
twee kijken uit op de Bleekstraat. Mede door
de aangebrachte lichtkoepels zijn de woningen
ruim en licht. Bij controle door de gemeente
bleken de woningen zo goed geïsoleerd te zijn
dat men ruimschoots voldeed aan de gestelde
eisen. Wie hier zijn intrek neemt hoeft dus niet
bang te zijn voor burengerucht. Drie woningen
bieden ook toegang tot het plat dak.

Onder het genot van een kopje koffie met wat
lekkers kunt u alle vier de appartementen aanstaande zaterdag bezichtigen. Sijperda en zijn
werknemers hebben met verschillende nieuwsgierige voorbijgangers al eens een praatje gemaakt
en ook tijdens mijn bezoek aan het pand zijn
er een paar passanten die stil blijven staan en
even met de hand boven de ogen naar binnen
turen. Op 15 september hoeft het niet bij een
snelle blik te blijven. Iedereen is van harte
welkom om indeling, sfeer en details uitgebreid
te bekijken. Om een goede indruk te geven van
de mogelijkheden zal een van de appartementen
met hulp van Watson en Co, Hebsels en Woonerie
worden ingericht. Zo kunnen belangstellenden
ook beoordelen hoe de appartementen er
gemeubileerd uit zullen zien. Een leuke samenwerking tussen deze twee buren op de Touwenlaan. Wie na het bezichtigen van de appartementen nog meer woonideeën op wil doen,
hoeft alleen maar even over te steken. Ook
woonwinkel Watson&Co, Hebsels en Woonerie
heeft aanstaande zaterdag een open dag.
Tijdens mijn gesprek met Merward Sijperda
heb ik al een rondleiding gehad door alle vier
de appartementen. Zaterdag ga ik zeker nog
even een kijkje nemen want ik ben erg
benieuwd naar het resultaat van de samenwerking van Fries Trading met Watson&Co,
Hebsels en Woonerie.

Longerhouw, Buren 20

Verrassend ruime, sfeervolle, goed onderhouden,
vrijstaande woning met vrij uitzicht over de landerijen,
vrijstaande garage, tuin (O), 285 m² eigen grond.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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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
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Bedankje
Hoeveel kan een mens dragen?
Heel veel mede namens jullie steun in
welke vorm dan ook. Nu Janneke 7 sept
j.l. thuis is gekomen van haar laatste
opname en thuis verder kan herstellen.
Gaan we er samen weer voor.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Zaterdag 15 september:

Uit de grond van ons hart.
Hartelijk dank
Keimpe en Janneke Jaspers

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 Joubert
Praktijk 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. P van Hyum

De rode loper ligt klaar

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in de Túnkeamer

Makkum – K.C. Het Anker, 10.00 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist : Dhr. Kalkman

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Dinsdag 18 september:

Zondag 16 september:

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

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

Makkum – Beach Resort Lyfestyle
Open dag van 9.00 uur tot 13.00 uur

Witmarsum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

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

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

Witmarsum - Jeu de boulesvereniging
De Mouneboulers Ald Wunseradieltoernooi.

Zaterdag 15 september:

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

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

Makkum – Milleniumloop
Start is om 7.00 uur in IJlst

Kerkdiensten

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

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Agenda

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

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum e.o.
De Vrouwen van Nu afdeling Witmarsum e.o. heeft
haar eerste afdelingsavond op dinsdag 18 september a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam te
Witmarsum. Deze avond is de start van het nieuwe
winterseizoen. Mevr. Ank Dijkstra, educatief medewerker van Tûmba, zal vertellen wat Tûmba betekent
en wat zij doen. Verder komt mevr. Ahmadi, van
Afghaanse afkomst en zit bij Tûmba in het project
“Ferhalen fan Fierrens”. Zij zal vertellen over de
positie van vrouwen in Afghanistan; hoe zij daar
leefde en hoe ze nu hier in Britsum woont en
leeft… Een mooie startavond voor nieuwe leden.
Ook gasten zijn van harte welkom.

Makkum - Op de open dag van drumband/lyrakorps op 22 september aanstaande wordt iedereen
als een vorst ontvangen! Feddie de Boer heeft
namelijk zijn rode loper beschikbaar gesteld. Over
dezelfde loper als waar eens onze Koninklijke
familie over wandelde betreedt men het MFC. En
dat is dan nog maar het begin: binnen kan iedereen
deelnemen aan de leukste activiteiten. Van elke
deelnemer wordt een mooi portret gemaakt door
Sjoerd Gielstra en iedereen krijgt een leuk verrassingstasje mee naar huis. Dus kom voor een super
gezellige middag zaterdag-middag 22 september
naar het multifunctioneel centrum.

Dag van de ouderen
Op maandag 1 oktober wordt weer de jaarlijkse
Dag van de Ouderen gevierd op twee locaties in
voormalig Wûnseradiel. In Makkum in Avondrust en
in Witmarsum in Aylva State. In Witmarsum speelt
‘Duo Fascination’ meezingers op de accordeon en
in Makkum brengt het zeemanskoor Auke Wiebesz
liederen ten gehore. Deze gezellige middag wordt
georganiseerd in samenwerking met de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO. Wilt u bij deze
middag aanwezig zijn of heeft u vragen? Neemt u
dan contact op met de receptie van Avondrust (tel.
nr. 0515 231655) of Aylva State (tel.nr. 0517
531456). Opgeven kan t/m vrijdag 21 september.
De toegang is gratis en de middag duurt van 14:30
tot 16:30 uur. Ook als u geen lid bent van een ouderenbond bent u van harte welkom!
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Gezellige laatste
simmerjûnkuier van 2012
Het laatste simmerjûnkuierke van 2012, dat vanuit
Arum werd gehouden, kenmerkte zich als erg
gezellig. Er waren 68 deelnemers van wie velen
al eens eerder hadden meegedaan en sommigen
zelfs al jarenlang; zij vormen zo'n beetje de harde
kern zonder dat het een select groepje wordt.
Het kuierke vertrok in oostelijke richting en kon
vlak na het dorp al een voormalig kerkenpad
opgaan. Via dit pad komt men op de Lollumerweg
en na 200 m dient het volgende kerkenpad zich
alweer aan. Dit pad kronkelt door het weidse
landschap met kijkjes op dorpen als Lollum,
Waaxens, Tzum en Achlum. Langs een boerderij
met een heel erg blije hond liep de groep in de
richting van een bos dat nader bekeken een
bomenrij bleek te zijn en achterelkaar aan lopende (het pad was hier erg smal) werd Baarderbuorren onder Arum bereikt. Velen, ook Arumers,
wisten niet van het bestaan van dit pad af en zo
hadden we zomaar, na 11 seizoenen simmerjûnkuierkes, een heerlijke verrassing.
Vanaf Baarderbuorren in de richting van Arum
lopend bogen we af naar het Arumerbos en via
een nu wel erg donker pad werd de open plek in
het bos bereikt; dit is de plek waar verliefden
zich kunnen afzonderen en waar 's-nachts bijeenkomsten van elfen en aardmannetjes plaatsvinden. In ons geval werd hier afscheid genomen
van de zomer van 2012 waarin er plm. 350
mensen hebben deelgenomen aan een simmerjûnkuierke en Willem hoopte, zo zei hij, dat
iedereen in goede gezondheid zal overwinteren
en hij allemaal in mei 2013 weer mag begroeten
als hij aan het 12e seizoen simmerjûnkuierkes
begint. De nazit was deze keer, door onvoorziene omstandigheden, in en bij Het Skil in
Arum en heeft dusdanig goed voldaan, dat we er
volgend jaar weer gaan neerstrijken.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, literpak....................................................1.40
Jisper Kaas, meer smaak minder zout, 500 gram....................4,Boerenmetworst...........................per pakje 25

Honig Macaroni + Mix voor Spaghetti/Macaroni..............1.50
Coebergh Red Fruit, fles 75 cl...................................voor 7.99
Koopmans Pannenkoekenmix Speciaal.............nu 2 voor 1.50
Everyday Cocktailworstjes, blik à 12 stuks................2 voor 1.Aanbiedingen geldig van do. 13/9 t.e.m. wo. 19/9

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 13 t/m 15 september
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,75

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Het barbecue
seizoen is nog steeds
aan de gang!
Bij partijen vanaf 20 personen
gratis gebruik van barbecue + gas
Ook zondags levering mogelijk
in overleg

2,95

Volop keus in
Spiesjes, Specials, Salade´s

2,75
2,95

22 september burendag!
Ideaal om af te sluiten
met een compleet
verzorgde barbecue
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OPEN DAG: Fitness en Fysiotherapie Makkum
Zaterdag 15 september organiseert Beach
Resort Lifestyle, fitness en fysiotherapiecentrum, een open dag. Van 9.00 tot 13.00
bent u van harte welkom om een kijkje te
nemen in ons centrum dat is gevestigd naast
het receptiegebouw van bungalowpark Beach
Resort Makkum. Maak kennis met de mogelijkheden en laat u informeren over de speciale
aanbiedingen voor fitness-abonnementen.
Beach Resort Lifestyle, onder leiding van
Johan Methorst, is met de fitness en fysiotherapie inmiddels een gevestigde naam in
Makkum. “We hebben wederom een succesvol seizoen achter de rug: gestage groei van
het aantal leden, volle fysiopilates en spinningklassen, just4fun zumbaworkout op zondagmorgen, uitbreiding van het team van fysiotherapeuten, een enerverende reis naar de
Alpe d’Huez, introductie van het Lifestyle
programma en zeer goede resultaten van het
magnesiumbad. Ik zie uit naar het nieuwe
seizoen waarin we onze diensten verder zullen
uitbreiden”.
Beach Resort Lifestyle is uw coach naar een
goede gezondheid op elk fitheidsniveau, van
jong tot oud, gezond of met een beperking. In
het fitnesscentrum helpt Tom Botermans u
met het behalen van uw persoonlijke doelen
door het opstellen van een op maat gemaakt
trainings-programma. Conditieverbetering, vitaal
en energiek beter in balans, gewichtsvermindering, vermindering van fysieke problemen,
een beter gezondheidsprofiel, een gezond
gevoel....en bovenal plezier in het bewegen.
Dat zijn de ingredienten die centraal staan in
uw persoonlijke programma.
Wilt u naast het trainingsprogramma ook
advies over uw voeding, dan is er het

Lifestyleprogramma. Dit programma is met
veel succes vorig seizoen ingevoerd. Hierbij
gaan voeding en bewegen hand in hand waardoor een uniek programma ontstaat met als
doel: fitter in een gezonder en slanker lichaam
Nieuw dit jaar is een beweegprogramma dat
ontwikkeld is voor kinderen met overgewicht
in de leeftijdscategorie van 10 tot 13 jaar. Het
doel is om de kinderen bewust te laten worden
van hun beweeggedrag en ze plezier en succes
te laten ervaren tijdens bewegen. Bewegen
speelt een belangrijke rol in preventie en
behandeling van overgewicht. Het programma,
veelal vergoed door de zorgverzekeraar, duurt
12 weken en wordt begeleid door een fysiotherapeut en een fitnessinstructeur.
Onder leiding van de fysiotherapeuten Anette
Meina, Johan Methorst en Erwin Huitinga kan
u werken aan het herstel van uw fysieke
klachten. Naast de reguliere behandelingen
zijn er verschillende beweegprogramma’s samengesteld, gericht op mensen met chronische
aandoeningen, zoals: reuma, COPD, fybromyalgie, hart- en vaatziekten, artrose, rugklachten, diabetes. Afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden worden deze programma’s
vergoed door de zorgverzekeraar.
Nieuw is ook de avondopenstelling van de
fysiotherapie op dinsdagavond. Verder gaan
de spinninglessen en fysiopilates trainingen
weer van start. U kunt zich ook voor deze
programma’s weer opgeven.
Kom zaterdag 15 september gezellig een kop
koffie of thee drinken en maak kennis met de
mogelijkheden van het fitness- en fysiotherapiecentrum. Het adres is Langezand 2C in
Makkum. Voor informatie kunt u ook contact
opnemen via het telefoonnumer 0515-231551

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

Uniek landelijk lounge-terras
met speeltuin!
Geniet van een heerlijk kopje koffie
met huisgemaakte appeltaart,
een stevige lunch
of kom uitgebreid dineren,
het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 12 september 2012

Millenniumloop voor het eerst door 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

De Loopgroep Makkum is één van de vele teams
die aanstaande zaterdag 15 september in IJlst
aan de start verschijnt voor deelname aan de
achtste Millenniumloop SúdWest Fryslân. Loopgroepen zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen
uit de grond gerezen. Je komt ze overal tegen.
Mensen die niet besmet zijn met het hardloopvirus denken dikwijls dat er een steekje los zit
bij al die lopers. De sporters zelf denken daar
anders over. Men is ervan overtuigd dat bewegen
en vooral hardlopen niet alleen goed is voor hart,
bloedvaten en de conditie, maar ook voor de
geest. Bestuurslid Tineke Algra: “By in protte
Makkumer sporters libbe de winsk om ûnder
begelieding en yn groepsferbân te trainen. Dat
ha we dien en oant no ta is it in grut sukses. We
ha sa’n 45 leden en betelje moanliks wat kontribúsje. We meie gebrûk meitsje fan it klubhûs
fan de Makkumer Iisferiening”. De Makkumer
Loopgroep traint wekelijks onder bezielende
leiding van Jan-Hindrik Hartman, Jan Goemaat
en Gert-Jan van Zeelen.

door Sjirk Wijbenga

Tijdens de Mellenniumloop moet in teamverband
een afstand van 105 kilometer worden afgelegd
door onze prachtige nieuwe gemeente. De start
is om 7.00 uur en er wordt gelopen in estafettevorm. Het parcours is in stukken gesneden met
vaste wisselplaatsen. De afstanden tussen de
wisselplaatsen variëren van 2 tot 12,5 km. Eén
van de wisselposten is ingericht in Makkum op
de hoek van de Markt en de Bleekstraat. Het
Makkumer koor Nostalgia zorgt voor de muzikale
omlijsting. De stempelpost wordt beheerd door
Andries Quarre. Naast het sportieve element van
de tocht wordt er ook geld ingezameld voor het
goede doel “The Hunger Project”. Vorig jaar was
de Loopgroep Makkum ook van de partij. Tineke
Algra hoopt voor dit jaar nog een aantal sponsoren
te vinden. “We ha der al een pear fûn mar der kin
noch wol wat by. In legertruck fan Yme Hempenius
rydt mei en de sponsoren krije reklame op ‘e
truck. Foarich jier ha we € 500,-- ophelje. En we
hoopje dat we oan de finish diskear in sjek mei
in pear hûndert mear oerlangje kinne”.

* 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

Eten uit de berm - Nooit geweten dat je dit ook kan eten
Op zondag 16 september a.s. vanaf 12.00 uur
biedt Centrum Wilgenhoeve te Exmorra de
workshop aan: Eten uit de berm – Nooit geweten
dat je dit ook kan eten. Wel eens bij stilgestaan
dat ons eten letterlijk op ons pad ligt? Gratis
voorgebracht door Moeder Natuur! De meeste
planten die we uit onze tuinen verwijderen omdat
we ze als onkruid beschouwen, kunnen een vitamine- en mineraalrijke aanvulling op onze maaltijden zijn met vele variaties door de seizoenen
heen. Denk eens aan brandnetels, vogelmuur,
zevenblad, hondsdraf en madeliefjes? Wel eens
bij stilgestaan dat je die zou kunnen eten?
Onder de leiding van Anneke Bleeker en Linda
Kreike gaan we de natuur in om ons eten letter-

lijk te verzamelen. Aansluitend bereiden we zelf
onze maaltijd om daar samen lekker van te gaan
genieten. Na afloop krijg je alle recepten mee
naar huis en bovendien het boekje ‘Nooit geweten
dat je dit ook kan eten’ van Anneke Bleeker met
allemaal recepten van ‘wilde planten’ en suggesties om ermee te experimenteren. Ontdek hoe
verrassend de natuur om ons heen is en hoe elk
seizoen iets speciaals te bieden heeft. Na deze
workshop ga je met andere ogen naar de planten
in de berm en de groenten in de winkel kijken.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169 of
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl
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Reuze Gilde Greate Pier van Wûnseradiel
Stad” 3-07-2012 en de “Extra” van 3-07-2012 al
vermelden dat we met de “Greate Pier” vrijheidsstrijder van Friesland, wie kent hem niet, een
optreden In Halle (België ) zouden hebben.
Op 2-09-2012 is dit festijn afgelopen weekend
met groot succes gevierd. De 19 “bende”leden
van “Greate Pier” (waren er ooit 30) uit Kimswerd,
Franeker, Makkum, Drachten enz… In de optocht
liepen 27 reuzen met hun prachtig uitgedoste
gevolg mee. Wel 50% van de bevolking van
Halle was, hadden wij de indruk, op de been,
geweldig!!!!! Applaus was dan ook voor de
optocht zeer terecht.

Zoals we al in het vorige artikel van “Het
Reuzengilde Greate Pier” in de “Van Wad tot

Op onze oproep om nieuwe leden voor “Greate
Pier” te krijgen is jammer genoeg geen reactie
gekomen. Het is absoluut noodzakelijk dat er
NIEUWE LEDEN komen die de Friese traditie
van “Greate Pier”, voortzetten, daar de leden van
toen, de leeftijd bereikt hebben van een pijntje
hier en een pijntje daar, af moeten laten weten.
Wie Oh wie, meldt zich en wil verdere informatie
over “Greate Pier” en zijn gevolg! Er mogen
zich wel minimaal TIG mensen jong en ouder,
kinderen, honden enz…..zich melden. Informatie:
T 0517 641421 - T 0517 642383

Drie-Daagse Fotomanifestatie in de Broerekerk Bolsward
50-jarig jubileum Fotoclub De Ontspanner
Alle dagen
Tentoonstelling Friesland XXL. Het thema wordt
uitgewerkt op twaalf grote panelen/doeken.
Tentoonstelling van het beste werk van de leden
van het afgelopen seizoen.
Presentaties met beeld en geluid over Berlijn,
tulpen en kleuren.
Permanente tentoonstelling van (zeer) oude
camera’s.
Stadswandelingen langs de Fotopanelen, in
samenwerking met de Stichting Bolswards
Historie.

Zaterdag 15 september
Openingstijden Broerekerk 11.00u tot 17.00u
11.00u tot 13.00u: ‘Hoe verbeter ik mijn foto’s?’
Advies aan alle bezoekers die foto’s willen laten
bespreken.
14.00 tot 15.30u: ‘Met mijn knuffel of huisdier
op de foto’ voor één euro. De foto’s worden
direct meegegeven.
Gedurende de gehele middag diverse kramen
met allerhande foto-artikelen en -informatie
(passe-partouts snijden, scannen, fotobewerken,
afdrukmateriaal etc.).

Vrijdag 14 september
Openingstijden Broerekerk 14.00u tot 17.00u
14.00 uur: Feestelijke opening door de voormalige burgemeester van Bolsward, Mevr. W.C.
Vroegindeweij.
15.00 uur: Presentatie door leerlingen van CBS
De Bron van de resultaten van het schoolproject
‘Ontmoetingen in Bolsward‘.
17.00 uur: Piet Paulusma presenteert het weer
voor SBS6.

Zondag 16 september
Openingstijden Broerekerk 11.00u tot 17.00u
13.30u tot 16.00u: Masterclass: ‘Fotograferen
van modellen’
voor en door bezoekers, in samenwerking met
FRB-fotografie.
14.00u en 16.00u: optreden zanggroep
Yn ‘e Lijte.
17.00u: Feestelijke sluiting.

De Steenen Man Partij te Zurich
Zondag 9 sept. werd in Zurich de Steenen Man
Partij (Pearke keatsen) gekaatst. Het weer was
prachtig en er werd spannend gekaatst. Er werd
gekaatst in A en B klasse. De partij werd gesponsord door HRC de Steenen Man en was de laatste
partij van dit seizoen in Zurich.
A klasse
1 Christa Hoekstra, Allard Hoekstra
2 Anja Bouma, Dylan Drent

B klasse winnaarsronde
1 Hendrik Brandsma, Matty Noordmans
2 Patrick Sjollema, Ytsje Reitsma
3 Andries Osinga, Amerins Wiersma
3 Erik Waterlander, Marga Kramer
B klasse herkansingsronde
1 Steven Kramer, Stefanie Waterlander
2 Rintje Melchers, Nienke Leyenaar
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Waterpark Mounewetter Witmarsum
openluchtzwembad van het jaar 2012

Het wordt heter
laat je wespen bestrijden door de

Wespenator
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

Waterpark Mounewetter in Witmarsum is verkozen
tot openluchtzwembad van het jaar 2012 voor de
provincie Friesland. Landelijk eindigde Mounewetter bij de eerste tien openluchtzwembaden,
namelijk op de 8e plaats. Totaal hebben 19.984
personen meegedaan aan deze landelijke verkie-

zing. Alle provincie-winnaars ontvangen een Award
tijdens de feestelijke Award uitreiking op 28
november 2012 op de Recreatie Vakbeurs in
Gorinchem. Waterpark Mounewetter mag daarbij
zijn voor de provincie Friesland. Mounewetter is
super blij met deze waardering door het publiek!

Baantje voor 4 dagen in Waterpark Mounewetter
Witmarsum zeer geslaagd
De jaarlijkse zwemvierdaagse in Waterpark
Mounewetter werd dit jaar gehouden van 27 t/m
30 augustus. 4 dagen lang elke dag konden de
deelnemers al plonzend en spetterend hun baantjes trekken.Door het leuke en attractieve omlijstende programma kwamen 170 deelnemers
richting het zwembad.Voor het omlijstende
programma zoals spijkerbroekhangen, hoogste
bom, stoepkrijtwedstrijd, suvivalbaan, waterballen, zumba dansen en discozwemmen was
veel animo.Het poffertje bakken door een “echte
kok “viel zeer in de smaak.Voor de kinderen die

nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma
was er gedurende deze zwemvierdaagse een
Aqualoop georganiseerd. Onder leiding van het
badpersoneel konden de kleine kinderen naar
hartelust spelen, zingen en springen in het water.
Een ieder kreeg na afloop een medaille uitgereikt en de kinderen kregen een leuke bal mee
naar huis. Vermeldenswaard: 2 dames deden al
voor de 36e keer mee aan deze vierdaagse!Mede
dankzij het mooie weer een zeer geslaagde
zwemvierdaagse.Zie voor de activiteitenfoto’s
onze website: www.zwembadmounewetter.com
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Nazomeren bij Olympische “Olympische bekroning” sluit het seizoen KF Trije yn Ien
slotpartij trij yn ien

Afgelopen zaterdag werd op de boppe slach in
Gaast de laatste partij van het seizoen gekaatst. Op
deze slotdag van het kaatsseizoen wist iedereen
nog even met volle teug te geniet van het heerlijke
nazomer weer. Het bestuur had de boppe slach dit
jaar omgetoverd tot het Olympische Londen.
Uiteraard is het budget beperkter dan bij de echte
spelen maar dankzij sponser Doekele Terpstra was
het thema duidelijk terug te vinden op het terrein en
gedurende de dag. Zo streden de kaatsers deze keer
niet alleen voor een beker en een krans maar ook
voor een medaille en natuurlijk de hoogste plaats
op het ereschavot. Daarnaast was er voor de jeugd
een springkussen en konden er in het Amstel
Holland house poffertjes worden gegeten. Nadat om
13.00 het Olympisch vuur was ont-stoken konden
de spelen beginnen. Bij de oudste jeugd waren de
prijswinnaars. Grote klasse Germ de Boer en Rick
de Vries werden eerste, Jildert Stellingwerf en
Ruth Stellingwerf eindigden een trede lager op de
tweede plek.
Bij de jongste jeugd werden Sil Nota en Roy
Voetman eerste, Pjotr Nota en Theunis Kok tweede.
De strijd was gestreden en de door Doekele Terpstra
aangeboden medailles en prijzen konden worden
uitgereikt. Naast de prijzen voor de slotpartij werden
ook de prijzen voor de competitie uitgereikt.
Uitslag competitie
Oudste jeugd
1 Gerben de Boer
2 Klaas Marten de Groot
3 Jordy de Vries
Jongste jeugd
1 Thom Stellingwerf
2 Fenna Terpstra
3 Jesse Bouma

Stoeterij Beijemastate Arum
Nederlandse Kampioenschappen Ermelo:
7 September Halve Finale
M1 Dressuur - Bobbie IJdema met Up To Date,s
Ulkje 63.44% 5de plaats
8 September Finale Ermelo
M1 Dressuur - Bobbie IJdema met Up To Date,s
Ulkje 62.44% 9 de van Nederland
Arum 9 September
B Dressuur - Gepke Burggraaff met Celebration 182
punten 3de prijs. L1 Dressuur - Geertje de Witte met
Dazzler 188 punten L2 Dressuur - Anja Oudendag
met Zwarte Willem fan e Beijemastate 190 punten
2de prijs en 184 punten

Gaast/Ferwâlde: Met een heus Olympisch vuur en
een Olympisch ere-podium werden de kaatsers
geprikkeld om tijdens de afsluitende partij van het
kaatsseizoen in Gaast nog eens extra hun best te
doen. Of beter gezegd nog één keer ALLES te geven
om een plaats op het ere-podium te krijgen. En dat
er om gestreden werd was goed te zien aan de hoeveelheid zweet dat rijkelijk vloeide. Dit niet alleen
van wege de fysieke inspanning maar minstens ook
door het feit dat er werd gekaatst onder hoog
zomerse omstandig-heden. De deelnemerslijst was
door de commissie opgedeeld in een dames en een
heren klasse. Er moest gekaatst worden in een
poule systeem bij de dames twee poules van drie
parturen, en bij de heren één poule met vier parturen.

Heren
1 Auke Geert Ybema en Cristiaan Drayer
2 Sierd Henk Stellingwerf, Sjoerd Hiemstra
en Dirk de Vries
Dames
1 Froukje Oostenveld, Jeltje de Boer
en Wendy de Vries
2 Sabine Drayer, Akkelys Hiemstra
en Fokelien v.d. Bos
3 Wilie Douma, Tiny Hiemstra
en Annemieke Zonderland

Wedstrijden van de Waardruiters
Arum 9 september Paarden Dressuur:
Op zondag werd onder prachtige weersomstandigheden een dressuurwedstrijd voor paarden verreden,
hierbij kwamen diverse klassen aan de start. In de
klasse B dressuur startte Klaas Gorter met Pandora,
met 180 punten is de eerst winstpunt voor deze
combinatie binnen. 2 Combinaties streden in de
klasse M1 om de prijzen, met 191 punten een 1e
prijs voor Pieta Menage met Candro Royal en
met 178 punten een 3e prijs voor Maaike Tolsma
met Ulrika.
Haskerhorne 9 september Paarden Dressuur:
In Haskerhorne werd het weekend concours gehouden, zaterdag reden de pony's en de paarden op

zondag. In de klasse L1 kwam Kampioen Jacob
van der Heide aan de start met Dancing R Jewel,
met 201 punten voor de eerste proef een 2e prijs en
198 punten voor de tweede proef een 1e prijs. Ook
Pieternel Heeres startte met Bambi in deze klasse,
180 punten voor de eerste proef en 181 voor de
tweede proef. Jacob van der Heide had ook een
troef in de klasse L2, Deejay Sandro, met 198 punten
een 1e prijs. In de klasse Z1 2 combinaties, Teus
Breevaart met Wynonna, twee mooie proeven, eerste
proef goed voor 214 punten en de tweede voor 217
punten, goed voor 2x de 3e prijs. Ook Sabien
Mollema kwam met Zharr Royal uit in de klasse
Z1, met 209 punten voor de eerste proef een 4e
prijs en 211 punten voor de tweede proef.
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Woensdag 12 september
Makkum B1 - AVC B1
Zeerobben E1 - Makkum E1

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Zaterdag 15 september

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Oudehaske 1 - Makkum 1
Olympia'28 2 - Makkum 2
Zeerobben 3 - Makkum 3
AVC A1 - Makkum A1
Makkum A2 - Zeerobben A2
SJO JVB C1 - Makkum C1
ONS Sneek D2 - Makkum D1
Makkum D2 - Foarut D2
Makkum F1 - SJO JVB F2
Makkum VR1 - Zeerobben VR1
Makkum MC1 - Joure SC MC1

Internet: www.makelaardijgros.nl

Oosterstraat 3, Witmarsum
Deze vrijstaande woning is te koop
en beschikbaar voor tijdelijk te huur.
Compacte woning met royale garage,
oprit, voor- en achtertuin.

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

19:00
18:45

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

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - Joure SC 1
4-0
Makkum 2 - Mulier 2
2-0
Makkum 3 - Blauw Wit '34 7
6-1
Makkum A1 - Leeuwarder Zwaluwen A1 5 - 2
Makkum C1 - Workum C1
2-1
Makkum D1 - Frisia D2
1-5
Heeg D2 - Makkum D2
5-2
Franeker SC E1 - Makkum E1
12 - 0
RES F1 - Makkum F1
14 - 1
Harlingen VR1 - Makkum VR1
14 - 0
Makkum MC1 - Oosterlittens MC1
11 - 0

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

2 Fauteuils á € 30,=. In één koop: € 50,=.
Klassiek, evt. gedeeltelijk opnieuw stofferen.
Tel. 0515-231377
Goede pannenset (wegens overgaan op inductie).
Hapjes pan 24 cm doorsnee, Soeppan 24 cm
Steelpan 16 cm, Kookpannen( 3 stuks) 16, 18 en
20cm. Alle pannen met deksel. Degelijke koekenpan 30 cm. prijs 30 euro Tel 0515 579346
Houten zeilboot/Optimist incl. roeispanen. Ook
geschikt als roeiboot of met een kleine BBmotor
erachter. Zonder trailer. Leuk om mee te beginnen.
Voor jeugd van 8 - 12 jaar. € 249.95
Tel. 06-15040396 (na 17u aub)
WIL WEER NAAR HUIS

Ik ben een hele grote prachtige haan, al zeg ik het
zelf. Met van die veren rond de poten, weet u wel.
Sinds mijn navigatie het laat afweten (29 aug.)
kraai ik rond in Piaam. Een leuk dorpje met
leuke mensen, daar niet van, maar toch wil ik
graag weer naar huis. Wie helpt me?
Inlichtingen: 06-21325027
GEZOCHT

Wie heeft mijn paarse step met bloemetjes
gevonden? Ik ben hem donderdag middag vergeten
op het schoolplein van de Ark.Mijn naam had
ik voorop geplakt. Ik wil hem graag terug.
Femke de Jong 0515-232392

PSV de Halsbânruters
Arum 9 september
Ineke de Bruin kwam aan de start met Ciana
United in de klasse L1. Zij won twee keer de 1e
prijs met de hele beste score van 200 en 209
punten samen goed voor 4 winstpunten.
Hilde Boersma kwam met Nynou fan e Beyemastate uit in de klasse L1. In beide proeven
won Hilde de 4e prijs met 188 en 190 punten goed
voor 2 winstpunten. Hilde en Nynou hebben de
punten in de klasse L1 bijelkaar gereden en zijn
nu startgerechtigd in de klasse L2.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

Op it smûke pleintsje tusken de Salm en de Foarn waard ôfrûne sneon troch 10 partoeren om de prizen keatst.

