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Visserijdagen Makkum

Toen maandag 17 augustus de regen met 
bakken uit de hemel viel, hielden we ons 
hart vast. Maar gelukkig had Piet Paulusma 
dinsdagavond goed nieuws voor ons. 
Hij was naar Makkum gekomen om in het 
centrum, met het zandsculptuur van Hennie 
in aanbouw op de achtergrond, het weer-
bericht voor SBS op te nemen. Het zou 
vrijdag en zaterdag prachtig zomerweer 
worden! EN dat werd het! Wat waren de 
weergoden ons weer goed gezind. 

Vrijdagavond vulden de wateren rond het 
Vallaat en de Turfmarkt zich langzaamaan 
met bootjes, kanoërs en prachtige, ge-
pimpte vaartuigen! Het openingsstuk was 
prachtig! Anna Feenstra, Haiko Bootsma, 
Keimpe Jaspers en zijn dochter Petra lieten 
ons vooral muzikaal genieten en onthulden 
de Neptunus (Timen Nieuwenhuis) en Zee-
meermin (Monique Saro)! En wat zagen ze 
er prachtig uit, een GOUDEN koppel! 

Ook zaterdag was een geweldige, zonnige 
dag. De dag begon prachtig met de kinder-

optocht waaraan zo´n 52 kinderen mee-
deden! Hilarisch waren ook de MANjorettes 
die hun kunsten vertoonden op de muziek van 
de drumband en Hallelujah. ´s Middags werden 
zowel het Guppy Plein, de waterballen, de 
kano’s, als de marktkramen druk bezocht. 
Ook in en rond de feesttent was het zeer 
gezellig en een drukte van belang! 

Zonder al die geweldige vrijwilligers die zich 
allen geheel belangeloos hebben ingezet 
kunnen wij dit evenement niet organiseren. 
Hetzelfde geldt voor onze trouwe en nieuwe 
sponsoren die dit evenement financieel moge-
lijk maakten. Ook mogen we alle verenigingen, 
stichtingen en ondernemers niet vergeten. Zij 
hebben ons geholpen een programma voor 
jong en oud neer te zetten. En een woord van 
dank voor alle prachtige schepen die naar 
Makkum zijn gekomen en alle vele bezoekers, 
bedankt! Wij zijn trots dit geweldige evenement 
te mogen organiseren! Het was waanzinnig!

Het bestuur
van de Stichting Visserijdagen Makkum
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

KOUDUM
Binnendijk 7

Vraagprijs 
€ 188.500,- k.k.

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Jubileum aktieweken

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL
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Familieberichten Agenda
Woensdag 2 september
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 3 september
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 4 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Keatslan De Seize, feestelijke 
receptie Makkumer Afdelingsparturen Jongens 
en Meisjes. Iedereen is van harte welkom! 
Aanvang: 20.00 uur

Maandag 7 september
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

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

Dinsdag 8 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 9 september
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 10 september
Makkum - Avondrust, Kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de Serre 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 11 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 14 september
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht *

Makkum - Avondrust, de hofkesjongers, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 15 september
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 4 september
Makkum - Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zaterdag 5 september
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Parochievoorganger

Zondag 6 september
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. de Roo

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 11.00 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. Y. Slik

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. S. Ypma

Zaterdag 12 september
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 13 september
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Hibma

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Ds. Y. Horjus

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.A. Rol

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

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: 
5 en 6 september:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
12 en 13 september:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- 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 / b.g.g. 06-20441818

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

Info

Colofon
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 
verspreidingsgebied 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 voor vrijdag-
avond 20.00 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

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 28 augustus jl. is overleden onze bewoner

Mw. S. Jurna-Hettinga
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
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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.

De vaste klanten van Kapsalon Kreatief 
kunnen zich vast nog de kerstboom van Bas 
en Paulina van december 2014 herinneren. 
Hij hing vol met kaartjes en iedere klant mocht 
een kaartje mee naar huis nemen onder het 
motto “altijd prijs”. Er waren kaartjes waarmee 
een haarverzorgingsproduct of korting op 
een fles wijn bij de Wijnkapel gewonnen kon 
worden. Maar er was maar 1 kaartje goed 
voor de hoofdprijs: een weekend lang de 
beschikking over een fraaie cabrio!

In de decembermaand werd het kerstboompje 
leger en leger. Vele flesjes wijn werden met 
een leuke korting aangeschaft en diverse 
haarverzorgingsproducten werden uitgereikt. 
Maar de winnaar of winnares van het week-
endje cabrio rijden meldde zich niet. Bas en 

Paulina weten zeker dat de hoofdprijs in de 
boom zat en ze weten ook zeker dat alle kaart-
jes meegegeven zijn….. Sommige klanten 
denken nu dat de hoofdprijs een grapje was”, 
zegt Bas. Maar dat is niet het geval!

Tijdens de Visserijdagen stond de cabrio er echt, 
gesponsord door De Waal Groep, prachtig 
glimmend voor Kapsalon Kreatief. Helaas ging 
er dus niet een gelukkige klant mee rijden…. 
Een gemiste kans. “In december 2015 proberen 
we het nog een keer”, zeggen Bas en Paulina. 
”De Waal Groep heeft wederom een cabrio ter 
beschikking gesteld. Dus dan is er voor elke 
klant weer een nieuwe kans”. De kinderen van 
Bas en Paulina mochten nog wel even een 
ritje maken in de slechts twee maanden oude 
cabrio en hebben daar bijzonder van genoten.

Buitenkans loopt uit op gemiste kans

Bas en Paulina achter de Audi A3 cabriolet.

Op zaterdag 5 september aanstaande haalt 
muziekvereniging Hallelujah het oud papier op. 
Voor het gebied ten zuiden van de 2e 
Melkvaart komen de leden van de muziek-
vereniging vanaf 9 uur langs om de dozen 
langs de weg op te halen. We vragen dan wel 
om het papier op zaterdagmorgen op tijd neer 
te zetten en goed te verpakken: in een stevige 
doos of pakket en zonder plastic(zak), hout of 
ander afval. 
 
Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de 

Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat ieder-
een de mogelijkheid heeft om het oud papier 
zelf in de container te brengen of de buren 
kan vragen om het oud papier mee te nemen. 
Om het gemakkelijker te maken zal één con-
tainer geplaatst worden in de Botterstraat ter 
hoogte van it Hof.

Veel inwoners brengen nu al zelf hun oud 
papier naar de containers in de Klipperstraat 
of Botterstraat. Wij willen iedereen die hiertoe 
in staat is aanmoedigen dit ook te doen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Zaterdag 5 september ophaaldag oud papier

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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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                  

Op 28 augustus was het de laatste werkdag 
van juf Dina de Jong aan CBS De Ark. Op het 
moment van ons gesprek staat vast dat het 
een feestelijke dag zal worden, maar van de 
inhoud weet juf Dina dan nog niets. De man 
van juf Dina, meester Hindrik de Jong, nam 
twee jaar geleden afscheid als leerkracht op 
De Ark. Wanneer ze straks samen vrij zijn 
staat er een reis naar Afrika op de planning. 
Maar eerst blikken we nog even terug op de 
tijd van Juf Dina op de Ark.

Juf Dina had een halve baan op de Ark. De 
afgelopen 5 jaar had ze groep 4, daarvoor had 
ze groep 3. Behalve groep 8 heeft ze alle 
groepen wel eens gehad. In het begin van 
haar carrière werkte ze 5 jaar in Kollum. 
Daarna ging ze in Makkum aan het werk. Dat 
er een getrouwde vrouw als juf aangesteld 
werd was destijds echt bijzonder, het bestuur 
was er eigenlijk niet zo voor. De plaats van de 
getrouwde vrouw werd nog gezien bij het aan-
recht… Toen er kinderen kwamen werkte juf 
Dina een aantal jaren niet, om later toen ze 
groot waren weer voor de klas terug te keren.
Van jongs af aan wist Dina dat ze met kinderen 
wilde werken. Het had ook de verpleging 
kunnen worden maar het werd de kleuter-
kweek. Terugblikkend vindt ze groep 4 de aller 
leukste groep om les aan te geven. “Op die 
leeftijd is er nog heel veel te leren en is er nog 
heel veel nieuw voor ze.” Op de vraag of juf 
Dina het beroep van leerkracht aan jongeren 
aan zou bevelen zegt ze spontaan: “Ja, want 
het is máchtig om met kinderen om te gaan. 
En het aller leukste van het werk vind ik om bij 
problemen bij het leren de ontwikkeling toch 
op gang te brengen. Flexibiliteit is belangrijk 

voor een leerkracht: je inleven en meeleven, 
maar problemen vervolgens niet meenemen 
naar huis.” 

De grootste verandering in het onderwijs tijdens 
haar loopbaan is wel de enorme toename van 
het registreren. Vele toetsen moeten er afge-
nomen worden, ook bij peuters en kleuters. 
De administratie van al dat registreren kost 
veel tijd. Het voordeel van het onder hand-
bereik hebben van veel gegevens is dat je 
precies weet hoe het er met de ontwikkeling 
voorstaat en je met die gegevens goed kunt 
plannen hoe je onderwijs er uit moet zien. 
De maatschappij verandert, het opvoeden 
verandert, dus… de school en het lesgeven 
veranderen ook. Kinderen en ouders zijn mon-
diger. “Goed contact en overleg met ouders is 
ontzettend belangrijk. Als thuis en school op 1 
lijn zitten kun je veel meer bereiken.” “En rust 
is belangrijk. Soms zijn er kinderen die voor 
schooltijd al enkele uren voor een beeld-
scherm hebben doorgebracht. Dan begin je 
niet uitgerust aan een schooldag.”

De collega’s en de kinderen gaat ze missen. 
“De samenwerking met mijn collega in groep 
4 was super!” Dina heeft deze augustus-
maand geen eigen groep meer en hoefde in 
de vakantie geen voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar te treffen. “Dan dringt het 
definitieve van het afscheid opeens wat meer 
tot je door. Maar er worden geen geraniums 
aangeschaft om achter te gaan zitten hoor. 
Ik vind het fijn meer tijd te hebben voor de 
mantel-zorg voor mijn moeder en ben van 
plan mee te gaan helpen bij de Voedselbank 
waar Hindrik al langere tijd actief voor is.”

Afscheid van juf Dina de Jong

De Afrikaanse muziek bij het afscheid van juf Dina.

Septembermaand FNRS paardrijmaand
Deze Open Dag, zaterdag a.s., is niet alleen 
bedoeld om nieuwe leerlingen, zowel de 
ongeren als ouderen te verwelkomen, maar 
ook het decor van een gezellig samenzijn voor 
de bestaande ruiters, buren, relaties, spon-
soren… en voor de kids natuurlijk gratis pony 
rijden. 

Als aanmoediging zijn er vele acties vanaf 
zaterdag 29 augustus…zoals grabbelen bij de 
bar, waar onder andere te winnen valt een 
waardecheque van  100,-, uiteraard naar 
wens bij Boeyenkamp te besteden. 

Dus kom kijken  naar de bijzondere wereld 
van mens en paard. 

Open dag HC Boeyenkamp zaterdag 5 september
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2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50
geopend van woensdag tot en met zondag 

voor diner vanaf 17:00 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten 

voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

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

Kinderoptocht
Wat hebben de kinderen en hun ouders hun 
best gedaan! Maar liefst 20 prachtige creaties 
kwamen vergezeld door de drumband en 
Hallelujah en de onvergetelijke MANjorettes 
door de straten van Makkum. Geweldig om te 
zien! De jury, bestaande uit Harmke Adema en 
Mariska Kamerbeek, hadden het ontzettend 
moeilijk. Eigenlijk vonden ze alle kinderen 
winnaars, maar ze moesten een keuze maken 
en dat is gelukt! 

De prijzen voor lopend, 
aangeboden door SpELSgoed: 
1. De kleine zeemeermin 
 (Janne Tilstra, Fardau & Ines Kooistra)
2. De wonder sloffen van Sjakie 
 (Johan & Janna van Dijk)
3. Popeye the Sailorman 
 (Frits en Doortje Dierick & Giel Dol)
4. De koksmaat (Finn O'Connor)

De prijzen voor fietsen/ karren, 
aangeboden door SpeELSgoed:
1. Pippi Langkous (Esse vd Bles, Lieke & Dennis 
 Haarsma, Marit & Iris Ypma, Ruth de Groot)
2. Pluk van de Petteflat (Mees van der Kooij)
3. Zeemeermin (Doutsen & Fimme Genee)
4. Paardentram 
 (Alex & Senna de Boer, Lieke & Tess Laan)

Originaliteitsprijs, aangeboden door Durkje 
van Hoeksema Kapper/ van Nuyen Hoeden. 
Ot en Sien 
(Marije, Tseard & Jelle Elgersma, Brecht & 
Ypke Gietema, Jetske & Sanne Elgersma)

Alle deelnemers kregen een rijkelijk gevulde rug-
zak van Jumbo Kooistra Makkum en heerlijke 
cakejes speciaal voor de kinderen gebakken 
door Bakkerij Kluft! Alle sponsoren nogmaals 
bedankt! 

Kinderviswedstrijd

Wat zag het er gezellig uit rond de Voorstraat 
en het Vallaat! Zo’n 30 kinderen streden fanatiek 
om de prijzen! De winnaar werd Tjalling Horjus, 
hij heeft maar liefst 9 vissen gevangen!

1. Tjalling Horjus (11 jaar)
2. Jordi Molenaar (6 jaar)
3. Pyter Haarsma ( 7 jaar)
4. Jesse Roorda (10 jaar)
5. Sytze Horjus  (12 jaar)
6. Maarten de Witte (10 jaar)
7. Liam Mijnsbergen (7 jaar)
8. Franca Huisman (8 jaar)
9. Tigo van Dijk (8 jaar)

De prijzen werden beschikbaar gesteld door 
Idzenga Hengelsport en Dierenspeciaalzaak. 
De begeleiding werd verzorgd door HSV Ons 
Genoegen. Beiden onze grote dank!

Behendigheidswedstrijd 
sleepoten en opdrukkers
Vele toeschouwers hebben genoten van het 
geluid van de draaiende motoren van de 
sleepboten en de opdrukkers, die onderling 
hun krachten konden meten.  

Behendigheidsproef sleepboten
1. Annie - Bart Remery, Leeuwarden
2. Betsy - Niels Workum, Workum

Trekproef Sleepboten
1. Volharding - Hendrik de Vries, Makkum
2. Diesel - Andre Feenstra, Makkum

Behendigheidsproef opdrukkers
1. Andreas - Daan Venema, Makkum
2. Alderferskuorendst - Pieter Bosma, Wommels

Trekproef opdrukkers
1. Stern - Feike Hoekstra, Wommels
2. Alderferskuorendst - Pieter Bosma, Wommels

Pimp wat Driuwt
Net als voorgaande jaren kwam er een gezel-
lige, bonte stoet vaartuigen voorbij. De straten 
rondom de Turfmarkt en het Vallaat stonden 
vol met mensen. Het publiek heeft de winnaars 
bepaald en na het tellen van de stemmen 
kwam Skuzum als winnaar uit de bus. De 
papieren boot van Bjorn en Bonne Sietzema 
werd de nummer twee en de zwarte pieten-
boot van George Valkema en Wiebren van der 
Weerdt kreeg het brons. Bouke Klaas 
Koornstra van de WON 50 bedankt voor de 
sponsoring van deze geweldige prijzen! 

1. Hippie boot Skuzum
2. Papieren boot 
3. Zwarte Pietenboot 

Palingroken
Wie rookt nu echt de lekkerste paling? Er werd 
gelet op smaak, geur en gaarheid. De paling 
van Durk en Johannes stak er met kop en 
schouders boven uit. Tussen de nummers 2 
en 3 was het spannender, maar de dames 
Veneman wonnen de strijd om de tweede 
plaats! 

1. Durk en Johannes Terpstra
2. Esther en Trijntje Veneman
3. Thijs Veldman

Bungee roeien
Wat hebben we weer genoten van het bungee 
roeien. Mooi om te zien dat de damesteams 
dit jaar ook ruim vertegenwoordigd waren. 
Iedereen gefeliciteerd met jullie prijzen, 
beschikbaar gesteld door Technisch Bureau 
Venema, bedankt hiervoor! 

1. De Kameleon met 51.71 mtr
2. Staverse Trekkers met 51.64 mtr
3. Fjoerfugel met 51.10 mtr

Mooist versierde schip 
Tijdens de vlootschouw heeft het bestuur van 
de Visserijdagen de WON 4 aangewezen als 
het mooist versierde schip. Keimpe Jaspers 
heeft namens het bestuur een 
prachtig naambord uitgereikt 
aan schipper Leen van Malsen. 
Van harte gefeliciteerd met 
deze verdiende eer!

Makkumer Visserijdagen 2015 AND THE WINNER IS…
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Keurige mountainbikes 
in alle soorten en maten.
Voor de beginner maar ook 
voor de gevorderde sporter, 
kom eens langs of bekijk ze 
op de site: www.riniafietsen.nl 

Collectie 2016 is binnen van Cube!

Cube reaction GTC Pro

Najaars Concert in de 
Martinikerk te Bolsward
Bolsward – In de Martinikerk te Bolsward vindt 
zaterdag 26 september een groots najaars-
concert plaats met het Rijssens Mannenkoor 
onder leiding van Freddy Veldkamp. Verder 
werken mee Gezinus Veldman, piano, André 
Pouwer, toetsen. Iris Kroes zang en harp en 
Ard Kamphuis, bariton. 2 jaar geleden heeft 
het Rijssens Mannenkoor, onder grote publie-
ke belangstelling, voor het eerst een concert 
gegeven in Bolsward. Deze kerk heeft een 
prima akoestiek. De krachtige mannenkoor-
zang van het Rijssens Mannenkoor kwam 
daardoor goed tot zijn recht en leverde zeer 
enthousiaste reacties van het publiek op. Het 
mannenkoor is er dan ook alles aan gelegen 
om het publiek ook deze keer wederom te 
laten genieten van een bijzonder concert. 
Het Rijssens mannenkoor is een eigentijds en 
dynamisch koor met veel jong zangtalent dat 
flink aan de weg timmert. Per jaar worden ca. 
14 concerten gegeven door heel Nederland. 
Onlangs gaf het koor een 2-tal benefietcon-
certen in Groningen (UMCG en de Martinikerk) 
ten behoeve van het UMCG-kankerresearch-
fonds. Dit leverde het bijzonder fraaie bedrag 
op van EUR 40.000,=!! Op 30 september 
geeft het mannenkoor op uitnodiging een 
concert in het Europees Parlement in Brussel. 
Het repertoire van het Mannenkoor bestrijkt 
de volle breedte van het muzikale spectrum. 
Die breedte komt ook tijdens de concerten 
duidelijk uit de verf. Het koor, bestaande uit 
meer dan 120 zangers, zal de toehoorders 
dan ook zeker laten genieten van hun geheel 
eigen sound en dat onder de bezielende lei-
ding van dirigent Freddy Veldkamp. De muzi-
kale omlijsting zal deze avond verzorgd wor-
den door Gezinus Veldman op piano en André 
Pouwer, toetsen. Ook Iris Kroes, de winnares 
van de Voice of Holland 2012, zal met harp en 
zang haar medewerking verlenen. Daarnaast 
zal de eigen koorsolist van het Rijssens 
Mannenkoor, Ard Kamphuis, als bariton zijn 
medewerking verlenen. Kortom genoeg ingre-
diënten voor een fijne muzikale avond.
Het concert zal beginnen om 19.30 uur. De 
kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten voor dit 
concert kosten EUR 12,50 per persoon. De 
kaarten zijn ook met kortingsbon uit de lokale 
kranten voor EUR 10,00 te verkrijgen bij 
Sigarenmagazijn Landskroon Dijkstraat 12; 
telefoon: 0515-573396, Gysbert Japicxhûs 
Wipstrjitte 6; telefoon: 0515-577204, Primera 
Jorna, Singel 10, Sneek; telefoon: 0515-
431353, Rinia Fietsen Kerkstraat 4 Makkum; 
telefoon: 0515-232111 en aan de kassa bij de 
kerk. Ook kunt u kaarten online bestellen via 
www.rijssensmannenkoor.nl.

Zing mee.......in Makkum
Na de lange zomerperiode beginnen we weer 
met de "Zing Mee-avonden en wel op zondag-
avond 6 september in restaurant 'Waerdsicht" 
van zorgcentrum "Avondrusr, Kerkeburen 66. 
Er worden bekende geestelijke liederen 
gezongen uit de bundel van Joh. de Heer. 
De orgelbegeleiding wordt verzorgd door de 
heer Walter Smink uit Sneek. Verder zal de 
zangeres Antje de Groot uit Rijs enige liederen 
zingen uit haar eigen geschreven repertoire. 
Ze begeleidt zichzelf op gitaar. De toegang is 
vrij en de avond begint om 19.30 uur. U bent 
van harte welkom! Voor info: A. Otter tel. 
0515-542126, D. Tamminga tel. 231618
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De zaterdag van de Visserijdagen begint voor uw verslaggeefster om 
9.15uur. Afmarcheren met Hallelujah om bij het Kasteeltje een wel heel 
illuster gezelschap op te halen: de manjorettes. Alle deelnemers stellen 
zich op in de Kerkstraat en dan vervolgen we onze tocht langs onder 
andere Avondrust en de haven om te eindigen op het Plein. De manjo-
rettes worden overal enthousiast begroet en ook de optocht die achter 
ons aankomt trekt vele bewonderende blikken. Het lijkt of er nog meer 
creativiteit van de Makkumers op de optocht losgelaten is dan op het 
onderdeel Pimp wat driuwt. Wat heeft iedereen zijn best gedaan!

Na een verfrissende douche en het verwisselen van het wollen uniform 
voor iets luchtigers snel weer het dorp in. Het is onmogelijk om overal 
bij te zijn, gaandeweg de middag gaat het programma in de tas en is 
het go with te flow. Zo maak ik de veiling mee waar een echte Bertus 
Bijlstra voor 165 euro verkocht wordt, zie ik krachtpatsende sleepboten 
die de kabel die ze vasthaken vervaarlijk laten spannen en roeiers die 
zich door de warmte niet laten weerhouden om te bungee roeien.

Met een vriendin inschepen voor de vlootschouw, andere vrienden en 
oude bekenden treffen en heerlijk uitwaaien aan boord bij Haiko 
Bootsma. Inmiddels is de middag bijna voorbij maar de temperaturen 
zijn nog zeer aangenaam. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen rondje 
gemaakt op de Visserijdagen, uit de vele enthousiaste verhalen en 
mooie foto’s op Facebook kun je afleiden dat iedereen het enorm naar 
zijn zin heeft gehad. Het laatste woord daarover is nog lang niet 
gezegd, maar het laatste woord van dit stuk geef ik aan…….. Neptunes.

“Hoe was het om de Visserijdagen mee te maken als Neptunes?”, 
vraag ik aan Timen Nieuwhuis. “In één woord geweldig!” “ Er was één 
moment dat ik heel spannend vond”, zegt Timen, “ het moment dat we 
tevoorschijn kwamen was het een ogenblik stil, maar voor mijn gevoel 
duurde het echt lang. Alle ogen zijn op je gericht, maar daarna zie je 
lachende gezichten. Iedereen was heel positief. Toen viel de spanning 
van me af en daarna was het alleen nog maar genieten”. Timen kende 
zeemeermin Monique voor de voorbereidingstijd voor de Visserijdagen 
niet, maar ze bleken het prima met elkaar te kunnen vinden.

Neptunes mag niet roken en drinken. “Geen probleem hoor”, zegt Timen, 
“en logisch: je vervult een soort publieke functie tijdens deze dagen. Al 
lachten de biertjes op de terrassen me met het warme weer wel toe… 
Ook zwemmen mag niet in vol ornaat. Tijdens de vlootschouw had ik 
wel graag even een frisse duik willen nemen”.

Eind mei kwamen de mensen van de Visserijdagen hem vragen en 
stemde hij toe, alhoewel hij ook wel twijfels had. “Ik realiseerde me dat 
je niet even een oud-Neptunes kan vragen: Hoe vond jij het? Waar 
moet ik op letten? Wat zijn de tips en trucs?” “Toen ik zag wat mijn 
outfit werd realiseerde ik me dat ik best heel herkenbaar zou zijn, mijn 
gezicht met alleen mijn eigen baard en niet echt veel schmink”. Timen 
bedacht zelf het sixpack op zijn buik. Hij was juist deze zomer niet zo 
getraind als normaal door een blessure. Gelukkig bleek Monique van 
Niel een perfect sixpack op zijn buik te kunnen schminken.

“Aanvankelijk dacht ik nog dat een aantekeningenboek waarin elke 
Neptunes en zeemeermin hun tips of aanbevelingen voor het volgende 
duo opschrijven handig zou zijn. Maar daar ben ik op teruggekomen. 
Ieder moet het op zijn eigen manier doen, gewoon meegaan in wat er 
gebeurt. Ik kan het iedereen aanbevelen!” (tekst Judith van Lavieren)  

Makkumer Visserijdagen 2015   Door Sjirk Wijbenga en Judith van Lavieren

De Makkumer Visserijdagen werden vorig weekend onder tropische 
omstandigheden gehouden. De organisatie liep als een geoliede 
machine. Een stralende zon zorgde voor een gouden randje om de 
festiviteiten. Vanaf 2003 worden de Makkumer visserijdagen om de 
twee jaar georganiseerd. Dit in navolging van de zestig- en zeventiger 
jaren uit de vorige eeuw.

Het centrum van Makkum was vrijdag en zaterdag het bruisend middel-
punt van activiteiten. Honderden bezoekers namen even een kijkje in 
de oude Vlecke. Op de drukke jaarmarkt probeerden marktkooplui hun 
leuke, veelal zelfgemaakte spulletjes aan de man te brengen. Tussen 
het gevarieerde aanbod stond de kraam van de zorgboerderij Yn 'e 
Lijte uit Skuzum waar client Ate Vellinga en zijn collega zelfgemaakte 
vogelhokjes en snijbloemen verkochten. De verkoop van smaakvolle 
etenswaren, de gezellige overvolle terrasjes en leuke muziek maakten 
de sfeer compleet. Velen hebben nog met bewondering gekeken naar 
de laatste zandsculptuur van Hennie van Richt.

In de Makkumer haven lagen tientallen versierde vissersschepen zij 
aan zij afgemeerd in de blinkende zon. Een kleurig tafereel met netten 
en vlaggetjes hoog in de mast. De bezoekers kregen volop de gelegen-
heid de schepen te bekijken. En zoals het op visserijdagen hoort werd 
er verse paling gerookt waar het publiek graag even voor in de rij ging 
staan. 's Avonds werd het best bewaarde geheim van Makkum onthuld; 
De presentatie van de Zeemeermin en Neptunus, t.w. Monique Saro en 
Timen Nieuwhuis. Beide doken op in een openingsspektakel op het 
Vallaat.

Een bijzonder terugkerend evenement tijdens de visserijdagen is de 
vlootschouw van zelfgemaakte bootjes, vlotten of alles wat maar drijft. 
Wat in 2003 begon als een tocht met pieremachochels kreeg nu het 
lekker eigentijdse thema "Pimp wat Driuwt" mee. De Turfmarkt was 
inmiddels volgestroomd met mensen die niets wilden missen van de 
bootjesparade. Leuke verrassende creaties trokken aan het oog voorbij 
o.a. Een ijssalon, Make love no war, De Kameleon en een Vouwbootje. 
Sinterklaas kwam hoogst persoonlijk voorbij om de discussie rond zijn 
zwarte pieten nog even aan te zwengelen. (tekst Sjirk Wybenga)
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Opendag actie
Bij het inleveren 

van deze bon
1 maand gratis sporten 

* Deze actie is alleen geldig tijdens de opendag
* Deze actie is alleen geldig bij het afsluiten 

van een abonnement 

‘s Middags al, tijdens een zonnige middag op 
het Plein, hangt het spannende gevoel al in 
de lucht. Het podium is opgebouwd en de 
muzikanten regelen samen met de mensen 
van de techniek het geluid. Spanning voor de 
deelnemers en ook voor de kijkers. Wat volgt 
er later vanavond? Wie doen er allemaal mee? 
Erg leuk om te ervaren. Ook de middag 
waarop Schippers goud wint op de 200 meter  
in Peking. Een memorabele dag dus. Maar 
memorabel is het eigenlijk altijd met Leugen-
bollepop (LBP). Voor de 26e keer dit jaar alweer. 
Wist u dat Rein Feenstra al 25 jaar in de orga-
nisatie zit van dit mooie evenement? Een 
prachtige vrijwillige carrière die door Karin Reijns 
met een klein cadeau en bloemen in het zon-
netje werd gezet. Daarnaast de notificatie dat 
voor een vervolg van LBP, er een volledig 
nieuw bestuur nodig is. Interesse hiervoor via 
de website www.leugenbollepop.nl. Net als de 
foto’s van dit jaar een prachtig overzicht van 
oude foto’s. Vrijwilligers, daar drijft Leugen-
bollepop op. En liefhebbers natuurlijk die 
vanuit passie in het bestuur, de superband of 
bij het opbouwen aanwezig zijn.  

Dan het festival zelf. Met aandacht voor de 
jeugd tijdens Kid’s LBP. Vollie, Karin, Rixt, 
Pieter-Wiebe en Oane wisten de jonge deel-
nemer(ster)s prima op te laten bloeien op het 
hoge en grote podium. Ruim 20 kinderen ver-
deeld over  9 acts streden om de eer bij deze 
miniplaybackshow 2.0. Met een zakkende zon 
achter de dijk stonden de jonge talenten goed 
in de spotlights. Gabriele vertolkte Foxy 
Foxtrot en ging met de bokaal naar huis. 

Nog meer jonge talenten, de band N.I.C.S.Z. 
Een band uit de regio en met Makkumer  Sytze 
de Witte in de gelederen. De getalenteerde 
jongemannen speelden diverse nummers van 
hun CD-album uit 2014. De reacties uit het 
publiek waren lovend, opvallend talent. Maar 
ook kritiek op het feit dat deze band maar 
liefst een uur speelt en daarna pas het ‘echte’ 
Leugenbollepop begint. Met de beste gitarist 
van Friesland in hun midden bestoken ze de 
komende jaren ongetwijfeld nog vele podia. 

Na een flinke set en een groeiend aantal 
toeschouwers was het rond 22.00 uur tijd 
voor het traditionele LBP. Een band, een 
deelnemer(ster), een leuk nummer en na een 
paar keer oefenen het grote podium van 
Leugebollepop op! Voor veel deelnemers een 
vervolg op een eerdere keer en ieder jaar ook 
debutanten, die klappertandend het podium 
op komen. Onder leiding van Arie Kuipers 
beet de Kuipersband het spits af met een serie 
deelnemers in de meest uiteenlopende gen-
res, uitdossing en ervaring. 

De mannen van de Leugenbolle, met eigen 
shirts, stonden als getrainde entertainers op 
het podium hun vlaggenlied te zingen. De 
artiesten kwamen af en aan en het ging van 
Ich bin wie du naar Dr. Alban en van Doe Maar 
naar de Fabeltjeskrant. Dat kan alleen op 
Leugenbollepop. Oud gedienden waaronder 
Karin Wijma, Jan Nooitgedacht en Jan Scheep-
vaart waren net als 20 jaar geleden ook weer 
present. Jonge talenten als Rixt en Martha en 
later ook Femke en Nutcha lieten zien toch 

ook al behoorlijk wat podiumervaring te 
hebben. Door hun talen en mede door de 
miniplaybackshow en het Kids LBP. De 
Kuipersband maakte haar naam meer dan 
waar door duetten tussen moeder Anneke en 
dochter Marije en vader Arie en dochter Nynke. 
En ook de bandleden lieten zien niet alleen 
instrumenten te beheersen, maar ook te kun-
nen zingen. Geartsje, Marije, Matthijs, gitarist 
Jan met een zingende Sake Kuipers op de 
achtergrond en Arie lieten prima acts zien. 

Direct aansluitend kwamen de jonge band-
leden van MMT de instrumenten overnemen 
op het podium. Ook zij begeleiden een keur 
aan diverse artiesten, acts en groepen. De 
familie Van Dijk-band kon na een jarenlange 
lobby eindelijk als viertal het podium onveilig 
maken. Goeie act en zo volgden er in rap 
tempo nog veel meer. Het zingen staat lang 
niet altijd centraal. Sinds een paar jaar komt er 
meer en meer variété bij kijken. De Toverbal in 
Sneek doet goede zaken eind augustus met 
de verhuur van kostuums. 

De zusjes De Jong aangevuld met zuster 
Bakker vertolkten Robert Palmers ‘Doctor 
Doctor’ prima en Elvis was in de huid van 
Okke de Boer gekropen of andersom. Cees 
Jaspers kwam eerder al als Dr. Alban voorbij 
en transformeerde in de laatste set in Boney-M, 
incluis een achtergrondkoortje. Sipke de Boer 
“duetteerde” met Marjan Jonkman en de 
Makkumer Luv liet vele handjes wapperen bij 
het altijd werkende ‘shallalalalalalalalie’. Arie 
bracht de het Windmolenlied ofwel de MEM 
ballade, wat staat voor Makkumer Energie 
Maatschappij. Een kritische knipoog naar de 
komst van Windpark Fryslân. Achter het podi-
um zorgde dezelfde MEM voor een 10 meter 
hoge en uitgelichte windmolen die het num-
mer kracht bij zette. 

Nog meer spektakel naar het einde van het 
26e LBP, volgde in de aanwezigheid van Frâns 
Bauer, de Friese evenknie van de troetelbrabo 
uit het zuiden van het land. Bauer liet de band 
weten geen zin te hebben in zijn zoetsappige 
levensliedjes, maar erkende groot fan te zijn 
van de band Kiss. De Kuipersband wist ter-
stond ‘I was made for loving you’ aan te heffen 
en Bauer zong dit rocknummer vol overgave. 
Het werd nog mooier toen Gene Simmons, 
zanger van Kiss, op de werkschoenen van Jan 
Poog het podium op brieste en vroeg of het 
publiek zin had in Frans Bauer! In een erg 
rauwe uitvoering van ‘Heb je even voor mij’ 
inclusief een vervaarlijk geschminkte Poog 
met bloed-act was zeker een van de hoogte-
punten van deze cabareteske Leugenbollepop. 

Pieter-Wiebe, Aart en Wim dikten dat nog aan 
door met een medley van de Toppers het 
Plein in polonaise te krijgen. Met Tom Jones 
als afsluiter gonsde tegen half twee een licht 
bedwelmd ‘Delilah’ in over het Plein en trok 
het publiek verzadigd huiswaarts. 

Een prima editie waar vermaak en aparte acts 
de boventoon voerde. Mét of zonder voltallig 
bestuur, ongetwijfeld tot volgend jaar. Die uit-
nodiging van Arie Kuipers als afsluiter van het 
26e LBP, nemen we graag aan!

Leugenbollepop, een top uitje!   door Jetze Genee
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Dorpshuis “De Treffer” te Skuzum 
organiseert weer 

klaverjassen op de volgende dagen:

25 september 2015
23 oktober 2015

20 november 2015
18 december 2015

15 januari 2016
12 februari 2016
11 maart 2016
8 april 2016

Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Maandag 17 augustus zijn na een zomerstop 
verschillende lessen en cursussen van 
Kunstencentrum Atrium weer van start 
gegaan. Onder andere leerlingen van muziek, 
dans en musicalopleiding MUZT hebben de 
draad weer opgepakt.

De cursussen theater, KinderMuziekTheater 
en beeldend (tekenen/schilderen, kinder-
kunstklas, edelsmeden, keramiek en beeld-
houwen) starten vanaf vrijdag 14 september. 
De cursussen fotografie beginnen op maan-
dag 31 augustus. Verder zijn er binnenkort 
twee audities: voor Musicalopleiding MUZT 
(vrijdag 21 augustus) en de Talentklas dans 
(woensdag 26 augustus).

Aanmelden
Nu de zomervakanties voorbij zijn en de scho-
len weer beginnen, neemt het aantal aanmel-
dingen voor lessen en cursussen voor jonge-
ren en volwassenen sterk toe. Geïnteresseerden 
kunnen zich nog steeds inschrijven via de 

website www.atriumsneek.nl of aan de balie 
van Kunstencentrum Atrium in Sneek.

Informatiebalie
Voor wie meer informatie wil ontvangen over 
het les- en cursusaanbod voor het seizoen 
2015-2016 is er op donderdag 20 augustus en 
donderdag 27 augustus een informatiebalie in 
het Atrium. Iréne Martin, hoofd cursussen, is 
van 14.00 tot 18.00 aanwezig om alle vragen 
te beantwoorden.

Kunstencentrum Atrium
Kunstencentrum Atrium biedt alle ruimte voor 
ontplooiing en talentontwikkeling. In Sneek 
worden  lessen, cursussen en activiteiten aan-
geboden op de gebieden muziek, dans, thea-
ter, muziektheater, beeldende kunst, taal en 
audiovisueel. Daarnaast zijn er muziekscholen 
in Bolsward en Koudum. Kunstencentrum 
Atrium is een onderdeel van Cultuur Kwartier 
Sneek. Hiertoe behoren ook Theater Sneek, 
Poppodium Bolwerk en projectbureau Akte2.

Het nieuwe Atrium-seizoen is geopend!

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 6 september

in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

m.m.v. zangeres Antje de Groot
en organist Walter Smink

Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618
eigen fotoeigen foto

Dinsdagavond 25 augustus was het in de 
winkel van Rinia Fietsen een in- en uitgaan 
van mannelijke en vrouwelijke wielrenners. De 
inschrijving voor deze wedstrijd vond namelijk 
plaats in de fietsenwinkel. Makkum en omge-
ving was het decor van de Friese open kampi-
oenschappen tijdrijden voor verschillende 
categorieën. De start was op de haven en 
direct vanuit de start moest er al “geklommen” 
worden. 

Het parkoers voerden wielrenners naar Gaast, 
Boerestreek, richting Allingawier,  weer terug 
naar Makkum, door Idsegahuizum en de 
finishstreep was net buiten het dorp getrok-
ken. De weersomstandigheden waren zeer 

zwaar, een harde wind uit het zuidwesten en 
regen in de loop van de avond. De plaatselijke 
favorieten Nicole Steigenga uit Exmorra, Eelco 
Kooistra uit Schraad en Cor de Witte uit 
Makkum deden wat van hun verwachten wer-
den, ze werden respectievelijk eerste, tweede 
en derde in hun categorie. De snelste renner 
was die avond Remco Grasman, die een tijd 
realiseerde van 15.25 min. met een gemid-
delde snelheid van 45,51 km over een lengte 
van 11,7 km.

Mede-eigenaar Tymen Rinia van Rinia Fietsen 
is blij met dit evenement. "Vorig jaar zijn wij als 
sponsor er voor het eerst ingestapt, de weds-
tijd vond toen plaats in Zurich. Met de organi-
satie is toen afgesproken dit evenement in 
Makkum te organiseren. Nu krijg je de deelne-
mers in de winkel en kunnen we laten zien wat 
we in de verkoop hebben."

Die avond vond ook de prijsuitreiking plaats in 
de winkel van Rinia Fietsen. Aaltje Hendriks 
van Blomynien in Makkum verzorgde de boe-
ketten. 

Harde wind en regen tijdens tijdrit Makkum

eigen fotoeigen foto

Alle foto's van de Alle foto's van de 
26e Leugenbollepop26e Leugenbollepop

zie je op zie je op 
www.facebook.com/www.facebook.com/

LeugenbollepopLeugenbollepop
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N U T  D E PA RT E M E N T  M A K KU M
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 

op woensdag 16 september 2015, in de Prins, om 20.30 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 september 2014
4. Jaarverslag 2014/2015 en begroting (voorstellingen en cursussen)
5. Financiën 
 a) financieel verslag 2014/2015 en begroting 2015/2016
 b) verslag kascommissie; kascontrole en fondsbeheer
 c) contributie (automatische incasso)
6. Bestuurswisseling
 a) aftredend en niet verkiesbaar: Aart Cornelissen
 b) aantredend als nieuw bestuurslid: Jan Lutgendorff
7. Rondvraag
8. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het Nut Makkum

Merke Pingjum 
4, 5 en 6 september
Op vrijdag staan er spelletjes voor de kinderen 
op het programma, bloemschikken, buurt-
spelen, het beroemde en beruchte spel: de 
Jongens tegen de meisjes en ‘s avonds komt 
Jeen Waterlander met band.
Zaterdag staat in het teken van de Merke 
kaatspartij voor leden van de plaatselijke 
kaatsvereniging. Daarna matinee met The Jay 
Jays en ’s avonds de band: X-Static. 
Zondag is de KNKB Heren Hoofdklasse kaats-
partij, waarna de Merke wordt afgesloten met 
muziek van: Butterfly. Al met al gezelligheid 
ten top in het eerste weekend van september 
in Pingjum.

Nut Makkum: Clinic suppen 
(stand up paddling)

We starten het jaar sportief, met een SUP-les 
voor beginners. SUPpen is helemaal hip, niet 
moeilijk en je kunt het prima uitoefenen in 
Makkum, waar overal water is. SUPpen doe je 
op een soort surfplank met een peddel .  
Aukje van SUP Away in Grou leert ons de 
beginselen van deze leuke sport.  
 
Wanneer:  zaterdag 12 september  
Tijd:  10.30-12.00 (volwassenen) 
 13.00-14.30 (kinderen t/m 15 jaar)
Waar: Turfmarkt  
 t.h.v.  de oude winkel van Tichelaar
Kosten:    11,50 voor NUT-Leden, 
  13,50 voor niet leden
Opgeven: www.nutmakkum.nl/cursussen

Friese-Molendag 2015
Cornwerd - Zaterdag 12 september is er weer 
Friese-Molendag in Friesland. Ook de molen 
van Cornwerd is dan geopend voor publiek. 
De molen is middels bewegwijzering prima te 
vinden in het Friese landschap. Tijdens de 
opening van de molen is er gedurende de 
gehele dag een proeverij van Fryske Bearen-
burch, een heerlijke Bearenburch likeur en 
Amaretsje fan muoike Tetsje. De proeverij 
wordt verzorgt door Wiepie Oenema van de 
“Stiekeme Stoker” uit Bolsward. Molens en 
gemalen hebben een nuttige rol in het water-
beheer in Friesland. Wetterskip Fryslân kan bij 
extreem nat weer gemalen, molens en wind-
motoren inzetten om wateroverlast in de pol-
ders te voorkomen. Hiervoor heeft het water-
schap overeenkomsten afgesloten met onder 
meer de Stichting Waterschapserfgoed. De 
Cornwerdermolen is te bereiken per auto of 
per fiets maar ook wandelend via het weidse 
landschap is het mogelijk om de molen te 
bezichtigen. Ook is het mogelijk de molen van 
Cornwerd te bereiken per boot, via riet en 
weide door prachtige natuurgebieden, afge-
wisseld door cultuur, historie, kunst, komt u bij 
de molen in Cornwerd. De vaartijd vanuit cen-
trum Makkum is ongeveer 30 minuten. De 
openingstijden van de molen in Cornwerd zijn 
op zaterdag 12 september van 10:00 tot 17:00. 
Ook zijn er vele andere molens in de zuidwest-
hoek van Friesland geopend. Kijk voor deel-
nemende molens op www.friesemolendagen.nl  
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Voetbalprogramma
Vrijdag 4 september
45+ 19.30 uur  

Zaterdag 5 september
Delfstrahuizen 1 - Makkum 1 14:30
Zeerobben 3 - Makkum 2 15:00
Makkum 3 - ONS Boso Sneek 5 14:30
Zeerobben 4 - Makkum 4 15:00
ST Mulier/Arum A1d - Makkum A1 11:45
SC Berlikum B1 - Makkum B1d 8:45
SC Bolsward D2 - Makkum D1 11:30
Makkum E1 - Joure SC E3 10:30
Zeerobben F2 - Makkum F1 9:50
QVC VR1 - Makkum VR1 12:30

Kantinedienst:
Aukje Yntema/Anneke de Jong 9.30-12.00
Jannie van Loon/Tineke Algera 12.00-15.00
Willem Noordhuis/Peter Struiving/ 15.00-19.00
Rene Reinsma 15.00-19.00

Zaterdag 12 september
Makkum 1 - Waterpoort Boys 1 15:00
Makkum 2 - Franeker SC 2 12:30
Woudsend 2 - Makkum 3 14:00
Makkum 4 - Waterpoort Boys 3 12:30
Makkum A1 - SJO Warga WWS A2 15:00
Makkum B1d - Terschelling B1 10:55
Terschelling C1G - Makkum C1d 13:45
Makkum C2 - Workum C2 9:00
Makkum D1 - fc Harlingen D2 9:45
SWZ Boso Sneek D4 - Makkum D2 9:00
Heeg E1 - Makkum E1 9:00
Makkum E2 - Workum E3 8:35
Makkum E3 - Heeg E3 8:35
Makkum F1 - LSC 1890 F2 8:35
SWZ Boso Sneek F4 - Makkum F2 9:15
Black Boys F1 - Makkum F3 9:00
Makkum VR1 - NOK VR1 16:45
  
Kantinedienst:
Douwina Postma/  8.00-12.00
Nelleke Oostenveld 8.00-12.00
Monique Nauta/Ankie vd Ent 12.00-15.00
Wiepie Adema/Siepie Attema/  15.00-19.00
Cor Smit 15.00-19.00

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 / 06-50837937

TE HUUR

RUILEN

VERMIST

Zoekertje

Gedeelte kaploods, inrijhoogte 5 m. 
Vorstvrije opslagloods, inrijhoogte 5 m. 
Vraag vrijblijvend naar de tarieven. 
C. v/d Meer Tel: 0515-231460

Onze lekvrije stacaravan 7,5x3 m tegen een 
toercaravan Tel 06-19540078.

Postduif. Kras. Duivin Ringnummer 1427876. 
Van 2014. Heeft 2 jongen liggen. Graag delen. 
Beloning  15,- J. Klaver Tel: 06-51188278

Op dinsdagavond is mijn grijze Batavus dames-
fiets (met terugtraprem) gestolen. Ik zou hem 
heel graag terug willen. Wie heeft hem gezien? 
Tel: 06-43838918

*** AANBIEDING ***
EERSTE 5 RIJLESSEN VOOR € 150,-
Voor meer pakketten en overige informatie: www.rijschoolmoniquemakkum.nl
Meld je nu aan voor een gratis proefles. info: bel: 06-16716241 of mail (adres op website)

WIL JIJ SNEL JE RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Zondag 6 sept. a.s. zal samen met de laatste 
ledenpartij dit kaatsseizoen feestelijk worden 
afgesloten op “Keatslân De Seize”. De leden-
partij is voor Heren en Dames en ook alle 
jeugdleden kunnen weer meekaatsen, dus 
welpen, pupillen en schooljeugd: Doe mee ! 

De prijzen bestaan uit eretekens en waarde-
bonnen en de kransen worden aangeboden 
door: Sanco Projects. Voor alle categorieën 
begint het om 11.00 uur.

Opgeven voor de partij kan in de kantine, via 
06-51071051, jeugdbestuurkvm@hotmail.com
of via secretariaat@kv-makkum.nl
Voor Heren en Dames tot zat.avond 5/9 20.00 
uur. Loting in Café Bar “De Belboei”.
Kantinedienst 10.30: Tine v.d. Veen en Attie 
Dijkstra en vanaf 15.00: Kantinecommissie

Het bestuur nodigt hierbij alle leden, belang-
stellenden, vrijwilligers en sponsoren uit om het 
huidige kaatsseizoen feestelijk af te sluiten.

Kaatsvereniging Makkum organiseert de café bar “De Belboei” partij
+ Gezellige seizoensafsluiting met muziek en meer …………..  

Op zondag 16 aug. jl. werd deze partij ver-
kaatst. Er was veel animo om te kaatsen in vijf 
verschillende categorieën. Overal werd er in 1 
of 2 poules gekaatst en er waren veel ouder/
kind combinaties die in de prijzen vielen.

Beginners:
1e Prijs: Rick en Harry v.d. Weerdt (19 pnt.)
2e Prijs: Haye en Kees Tjeerdema (17 pnt.)

Tussengroep:
1e Prijs: Rianne Oostenveld en Anna Bosma; 
Finale gewonnen met 5/4 – 6/0
2e Prijs: Tirza Smink en Amber Nauta 

Welpen:
1e Prijs: Jari en Gerard v. Malsen; 
Finale gewonnen met 5/5 – 6/2
2e Prijs: Ruben en Reimo Tjeerdema 

Pupillen:
1e Prijs: Larissa Smink en Jesse Rinia; 
Finale gewonnen met 5/0 – 6/6
2e Prijs: Lieke en Alex v. Loon

Schooljeugd:
1e Prijs: Jorn en Yde Klaas Dijkstra (21 pnt.)
2e Prijs: Christiaan en Kerst Schilstra (16 pnt.)

Alle prijzen werden aangeboden door: 
Makelaardij Kingma en Walinga 

In Makkum werd zondag 23 aug.jl. de 43e 
Koninklijke Tichelaar partij voor KNKB Heren 
1e klas V.F. gehouden. Het was een mooie 
kaatsdag, met veel zon, een stevige zomerse 
bries en vele spannende partijen. De prijzen 
(sieraardewerk) werden aangeboden door: 
Koninklijke Tichelaar te Makkum.

Prijswinnaars:
1e Menno v. Swieten (Peins), 

 Laas Pieter v. Straten (Feinsum) 
 Pier Piersma (Easterlittens)

2e Gerrit Winkel (Stiens)
 Jelmer Westra (Berltsum)
 Marco de Groot (Franeker)

3e Gosse Beeksma (Cornjum), 
 Auke Boomsma (Morra)
 Jelle Jaap Stiemsma (Lioensens)

Uitslagen Makelaardij Kingma-Walinga, Ouder/Kind Partij

43e Koninklijke Tichelaar Partij 
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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  

3 zits stoffen bankstel, kleur l.bruin, br. 220 cm 
diepte 90 cm. J. Nagel, Tel: 232138

Schooltassenrek voor achter op de fiets.  7,50 
Tel: 06-10953329

Secu Anti Inbraakstrip. Nieuw, voor deur/raam 
n. buiten draaiend.  27,50. Over 14.4mtr. 
KurkPlint. Nieuw. Het hele pakket nu  27,50. 
Atlanta stalen sorteerrek 5 vaks kleur wit  9,50. 
De leukste tuinkabouter van de straat, beton. 
Nieuw, 38cm  15,-. Tel: 0515-231475

Ik ben opzoek naar burda/ knipmode bladen. 
Heeft u er nog een aantal waar u vanaf wilt dan 
zou ik ze graag voor een kleine vergoeding 
over willen nemen! Tel: 0624515883

Wilt u weer een keertje gezellig op stap? Of 
met vriend(inn)en uitgaan? Dan kunt u nu ons 
inschakelen! Wij zijn Sinne en Luka en zijn op 
zoek naar een oppasbaantje. We zitten op 
2VWO en zijn beschikbaar na 18.00u elke dag 
van de week. U kunt contact met ons opnemen 
via: sinne.O@hotmail.com of 0515-232031

HBO-student biedt huiswerkbegeleiding aan 
voor onderbouw scholieren op het middelbaar 
onderwijs. Meer info via 06-29138054.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
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. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

AANGEBODEN

GEVRAAGD

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

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

Zoals elk jaar houd Beach Resort Lifestyle, 
fysiotherapie en fitness, houdt een open dag 
op zaterdag 12 September van 9:00 tot 12:00 
uur. Tijdens deze opendag kan iedereen infor-
matie krijgen over sport en gezondheid. 

Beach Resort Lifestyle is uw coach naar een 
goede gezondheid op elk fitheidniveau, 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 
trainingsprogramma. Conditieverbetering, vitaal 
en energiek beter in balans, gewichtsvermin-
dering, vermindering van fysieke problemen, 
een beter gezondheidsprofiel, een gezond 
gevoel.... en bovenal plezier in het bewegen. 
Dat zijn de ingrediënten die centraal staan in 
uw persoonlijke programma. Mensen kunnen 
een kijkje komen nemen in het moderne 
fitness centrum, en ervaren hoe het is om te 
sporten onder begeleiding en te werken aan 
uw persoonlijke doelstelling. Of het nu gaat 
om revalidatie, conditie verbeteren, afvallen of 
sportspecifieke training het is allemaal moge-
lijk bij Beach Resort Lifestyle.

Onder leiding van de fysiotherapeuten Anette 
Meina, 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.

Op de open dag zullen bestaande activiteiten 
zoals fysiotherapie, medische trainen, revali-
datie en fitness aan bod komen, maar ook de 
nieuwe mogelijkheden en activiteiten zoals:
- Fitness    
- Fysiotherapie
- Spinning    
- Sport fysiotherapie
- Lifestyle afslank programma  
- Oefentherapie

- Personal training   
- Revalidatie
- WOW     
- Magnesium bad
- Powerkids     
- Sportmassage    
- Fietsreis Alpe D’huez    

Ook start Beach Resort Lifestyle start vanaf 15 
September opnieuw met een serie van 10 les-
sen Fysio Pilates op zowel de dinsdagmorgen 
en donderdagmiddag. Fysiotherapeute Anette 
Meina zal deze lessen gaan geven. Fysio 
Pilates is geschikt voor jong en oud.

Iedereen heeft baat bij het volgen van dit pro-
gramma, maar het is zeker raadzaam bij:
- nek en schouderklachten
- bekken- en ruginstabiliteit
- incorrecte lichaamshouding 
  (schouders, rug, nek)
- sportspecifieke klachten
- spanningsklachten 
  (stress, hoofdpijn, slapeloosheid)

Fysio pilates is een optimale training voor zo-
wel lichaam als geest. De nadruk ligt op een 
juiste ademhaling en een goede balans tussen 
kracht, lenigheid en souplesse: “de kunst van 
de spierbeheersing”. Na een intake kunt u in 
een klein groepje (maximaal 8 personen) 
onder leiding van een fysiotherapeute werken 
aan uw lichamelijke conditie. Afhankelijk van 
de dekking van uw zorgverzekering kunt u 
gebruik maken van deze medische fysio-pilates 
lessenserie. Lestijd Dinsdag: 9.00 – 10.00 uur. 
Lestijd Donderdag: 16.00 uur – 17.00 uur. 
Geef u alvast op, of kom gerust eens langs; 
Wij vertellen u er graag meer over!

Beach Resort Lifestyle is gevestigd achter de 
receptie van villa park Beach Resort Makkum.
Kom gezellig een kopje koffie drinken en 
maak kennis met alle mogelijkheden van het 
centrum.

Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel: 0515-231551

Open dag Fitness & Fysiotherapie


