
Leugenbollepop  
laatste nieuws, 
Johan Vlemmix 
op Leugenbollepop

Sportief plezier 
op het kaatsland  

Veehandelaar, 
een uitstervend 
beroep

4 5 9
L
la
J
o

S
o

V
e
b

29Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl No. 1506 - 21 augustus 2013

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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MAKKUM 
Buren 23

Prijs v.a. 
€ 99.000,- k.k.Vrijdagavond Zomerbraderie in Makkum

Makkum - Vrijdag a.s. organiseren de ondernemers van Makkum weer een braderie. Dit jaar onder 
leiding van de Janny Zeeman en Johan Brattinga. De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur. Tevens 
kunnen de kinderen weer een vrije verkoop houden. Willen de omwonenden er rekening mee 
houden dat de Kerkstraat, Markt en Plein autovrij zijn vanaf 14.30 uur.   Het bestuur O.V.M.

Groot feest voor het Makkumer skûtsje ze zijn de 
afgelopen IFKS gepromoveerd van de B klasse naar 
de A klasse. Het was weer een zeer spannende week 
voor het skûtsje en haar bemanning en aanhang. Na 
een wat teleurstellend voorseizoen, een keer omge-
slagen en een nieuw grootzeil wat niet echt is wat 
we ervan hadden verwacht, gingen we met 9 volg-
boten vol goede moed naar Hindeloopen waar de 
eerste IFKS wedstrijd is.

Zaterdag 3 augustus harde wind op het IJsselmeer. 
We hebben ervoor gekozen om met harde wind het 
nieuwe grootzeil te gebruiken en met minder wind 
het oude grootzeil. De keuze is niet moeilijk deze 
dag, het nieuwe grootzeil erop. Alleen ligt de giek 
die daar bij hoort nog in Makkum. Maar gelukkig 
was Martijn de Ruyter bereid om 's morgens om 7 
uur de giek op zijn vrachtwagen in Hindeloopen af 
te leveren. Maar toch wil het niet echt deze wedstrijd 
en eindigen we als 7 de. Het skûtsje de GD sloeg 
om deze wedstrijd.

Zondag 4 augustus varen we met de Makkumer vloot 
naar Stavoren. 's Middags gaan de mannen weer het 
grootzeil wisselen. Nu komt het oude zeil erop en 
daarna gaan ze trainen. De aanhang (loeders) zoeken 
verkoeling in het water want het is een zomerse 
dag. 's Avonds met z,n allen visbakken. Erg gezellig!

Maandag 5 augustus de bemanning heeft na de 
training van zondag besloten het oude grootzeil (15 
jaar oud) er voorlopig op te houden en dit blijkt een 
goede zet. Na een prima start liggen we bij een 
windkrachtje 3 derde bij de hoogste boei en na een 
goed kruisrak liggen we de volgende route eerste 
en we staan deze plek ook niet maar af vandaag.

Dinsdag 6 augustus Heeg weer een goede start, 4de 
om de hoogste ton. We weten uiteindelijk een tweede 

plek te pakken.

Woensdag 7 augustus Sloten een dikke bries vandaag 
en dat op het ondiepe Slotermeer. Dit valt niet mee 
voor de skûtsjes. De Makkumers hebben een slechte 
start we halen nog een paar skûtsjes in maar eindigen 
op een 9de plek. Behoorlijke teleurstelling maar we 
staan nog steeds tweede in het klassement.

Donderdag 8 augustus Echtenerbrug goede start maar 
een behoorlijke strijd tussen ons en de Jonge Jasper 
en de Verandering, uiteindelijk eindigen we als derde, 
goed resultaat.

Vrijdag 9 augustus Lemmer vandaag moeten we 
knallen om onze tweede plek in het klassement vast 
te houden. Perfecte start en ja hoor eerste om de 
hoogste ton en dat is ons plekje deze dag. Groot 
feest natuurlijk.

Zaterdag 10 augustus Lemmer we hebben al heel 
wat berekeningen gemaakt maar als we vandaag bij 
de eerste 8 eindigen zijn we 2de in het klassement. 
De start lijkt weer goed maar de wind draait en we 
komen als 11 de om de hoogst ton. Dit gaat dus niet 
zo best. We eindigen deze dag als 8 ste. Maar voor 
ons telt de tweede plek in het algemeen klassement. 
We worden feestelijk ingehaald in Lemmer met alle 
kampioenen en nummers 2 en 3. 's Avonds is het 
podium van de feesttent bijna te klein als de 
Makkumers worden gehuldigd.

Zondags met z’n allen op het skûtsje naar Makkum 
waar ons een volgend feest staat te wachten. 
Geweldige avond in de Zwaan met de band de 
Grytz en de Grize. We kijken nu al uit naar volgend 
jaar om aan de start te verschijnen in de A klasse. 

Wat een geweldige week, Makkum bedankt! 

Makkumer Skûtsje volgend jaar in de A-klasse 
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Familieberichten
Dag lytse

Ga als een vlinder heen
kom als een vlinder terug.
Leef van dag tot dag
van bloem tot bloem.
Vlieg in de wind zo vrij
zonder enige zorg.

Wat een ongelofelijke doorzetter was je
opgeven deed je nooit.
Altijd blij en vrolijk
dartelend om ons heen.

Drijf weg op jouw wolk
een ster in de nacht.
Geef ons het heldere licht
zodat wij weten dat je op ons wacht.

Ons zonnestraaltje, ús popke en fladderaar.

Intens verdrie  g en diep verslagen zijn wij, 
nu we onze innig geliefde dochter en mijn 
lieve zusje
  

Mette
 
door een zeer noodlo   g ongeluk los moeten 
laten.

Me  e is op 23 december 2005 geboren te 
Harlingen en op 5 augustus 2013 overleden 
te Lippenhuizen.

Bonne, Jan  na en Björn Sietzema

De Arend 34
8862 TV Harlingen.

Het afscheid van Me  e hee   plaatsgevonden 
op maandag 12 augustus j.l. in het crematorium 
te Sneek.

De leegte en het gemis zijn achtergebleven na 
het overlijden van mijn lieve man, onze pa, 
schoonvader en pake,

Siepie van Loon
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het getoonde medeleven. Dit was voor ons 
een grote steun en zal een dankbare herinnering 
blijven.

W. van Loon
kinderen en kleinkinderen

Na een periode van afnemende krachten is 
overleden, onze vriendelijke buurman,

Gerrit Altena
Wij wensen zijn vrouw Lenie en gezin hierbij 
veel sterkte toe.

Tjerk en Beitske Hinke en Tjalle
Harry en Gerda Jikkie
Sjoerd en Gerry Mark
Eelke en Dave Geale en Jantje
 Tiny

Geschrokken zijn wij door het overlijden van 
onze buurvrouw

Aukje Hoekstra
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies

Fam. Dijkstra/Posthumus Fam. Postma
Fam. O’Connor Fam. Dijkstra
Fam. Adema Fam. Veneman
Mw. Jongman-Bonnema Fam. Lukkes
Fam. Voorzaat Fam. v.d. Veen
Fam. Groen

It gong dwers troch ús hinne…

Yn ‘e fakânsje in nachtsje út fan hûs by pake 
en beppe yn ‘e kamper. Troch in djip tragysk 
ûngemak fuortnommen, ús leaf lyts famke

Mette Sietzema
dochter fan Bonne en Jantina, suske fan Björn

 Makkum: pake Hidzer en beppe Wijke
 Makkum: Wietske en Henk
  Laura, Elske en Frans,  
  Tsjerk, Olaf
 Bolsward: Nynke en Foppe
  Arjen en Hidzer

Door een zeer tragisch noodlottig ongeluk is 
overleden op 7 jarige leeftijd

Mette Sietzema
We wensen de familie heel veel sterkte en kracht 
om dit grote verlies te dragen
                    

Zus Hoeksema- Visser
Sjouke en Annemiek
Sybrand en Durkje
en kinderen.

Mei fersleinens hawwe wy de tiding heard, dat 
troch in slim ûngemak de 7-jierrige

Mette
dochter fan Bonne en Jantina Sietzema en 
suske fan Björn, op moandei de 5de fan’e 
rispmoanne ferstoarn is. Mar in hiel lyts skoft 
hat hja genietsje kinnen fan it frij en bliid 
wêzen fan har bernetiid.

As Menniste Mienskip Makkum en Omkriten 
libje wy mei de femylje, dy’t ús tige nei-oan 
is, mei.

ONBEGRIJPELIJK EN
NIET TE BEVATTEN!!

Kregen wij het bericht van het noodlottig 
ongeval van

Mette
Dochtertje van Bonne, Jantina, en zusje van 
Bjórn Sietzema

De kennisgeving hiervan, en het afscheid nemen 
van Mette heeft diepe indruk op ons gemaakt. 
Wij wensen Bonne, Jantina, Bjórn en familie 
veel kracht en sterkte toe.
                            
Familie Paul Doedel

g.

Uw familiebericht in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Familieberichten

Yn frede sil ik my deljaan en sliepe,
want Jo allinnich, Heare,
jouwe my in feilich honk.
                                         Psalm 4 : 9

Lang mochten wy har yn ús fermidden hâlde, 
mar no moatte wy ôfskie nimme fan ús leave en 
soarchsume mem, beppe en oerbeppe

Meindertje Visser-Anema
* Bitgummole, † Makkum,  
   21 juny 1925     12 augustus 2013

sûnt 7 oktober 2001 widdo fan Yeb Visser.

 Skuzum:  Siepy en Jappie
 Makkum:  Tjipke en Hennie
 Roden:  Lysbeth
 Easternijtsjerk:  Abe en Klaske
 Skuzum:  Lolkje en Sake
  beppe- en oerbeppesizzers

De routsjinst en beïerdiging hawwe sneon 17 
augustus plak fûn.

Skriuwadres: Boppesteech 23, 8755 JJ Skuzum.

Je hebt de rust gevonden die je zocht
al moest je degenen verlaten die je lief had.
We hebben vrede met je heengaan.
Rust zacht.

Onverwachts is van ons heengegaan onze zorg-
zame mem, beppe en oerbeppe

Aukje Hoekstra-Veenstra
* Stroobos,  † Makkum,
   12 juni 1925    17 augustus 2013

sinds 29 juli 1960 weduwe van Sipke Hoekstra

 Sneek:  Theunis en Tineke
  Sipke en Esther
  Peter en Sanne
 Delfzijl:  Appie en Hans †
  René
  Adri en Daniel
  José en David
 Makkum:  Harm en Annie
  Gooitske en Margreet
  Aukje en Sytze
 Witmarsum:  Alie en Jan †
  Frans en Chantal
  Aukje en Bob
 Makkum:  Willem en Berber
  Sipke en Ingrid
  Melle en Willy
  Willem
  en oerbeppesizzers

We nemen afscheid op donderdag 22 augustus 
om 13.30 uur in de Van Doniakerk, Kerkeburen 
37 te Makkum. Vanaf 13.00 uur is er gelegen-
heid tot condoleren.

Correspondentieadres:
T. Hoekstra, Plevierenpad 2, 8601 XC Sneek.

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, dan 
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

‘Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren’

Op 7 augustus is overleden onze bewoonster

Mw. de Groot – van der Pijl
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

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

Witmarsum,  augustus 2013

‘Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren’

Op 12 augustus is overleden onze bewoonster 
mevrouw

M. Visser-Anema
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens, Locatie woon(zorg)centrum 
Avondrust.
                           
Makkum, augustus 2013

Wy binne tige skrokken troch it ferstjerren fan ús 
buorman

Yme Feenstra
Wy winskje Henny, de bêrn en bêrnsbêrn, in protte 
sterkte ta yn dizze tiid.

Buurtver. Trijesprong oan’t Trijsprong-Eksmoarre

Na afnemende gezondheid is overleden mijn zuster, 
schoonzuster en tante

Meindertje Visser – Anema
    
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.
   
 Makkum: Fokke Anema
  Beeuwkje Anema – Talsma
  kinderen en kleinkinderen

Met ongeloof en grote verslagenheid moeten wij 
afscheid nemen van onze buurvrouw

Aukje Hoekstra – Veenstra
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe

Piet en Akky Rein en Ilanda
Albertha en Bernard André en Liane
Rommert en Henny  en kleinkinderen

Ferbjustere en fertrietlik bin ik troch it sa hastich 
ferstjêrren fan

Frou Hoekstra – Veenstra
 
In dierbere (eks) kliënt dy’t ik noch altiten in 
waarm hert ta droeg rêst seft…
Ik winskje de famylje in protte sterkte ta.
                       

Jannet van Bloemendonck
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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                  

Leugenbollepop – laatste nieuws, Johan Vlemmix op Leugenbollepop

Makkum - Johan Vlemmix, wie kent hem niet?  
Zeer regelmatig te zien op radio en tv met 
helemaal niets.  Fan van het koningshuis en 
starter bij “Ter land ter zee en in de lucht”. Meer 
dan 50 geflopte singles! Op Leugenbollepop zal 
Johan Vlemmix  op uitnodiging van Arie Kuipers 
zijn debuut maken. Johan zal, niet gehinderd 
door enig zangtalent, het Makkumer Volkslied 

ten gehore brengen. Hij hoopt dat alle Makkumers 
met hem mee zullen zingen, zodat ook Johan de 
smaak van succes één keer in zijn leven mag 
proeven! Op bijgaande foto is Johan al druk aan 
het oefenen. 

Volgende week verschijnt in dit blad een uitge-
breide voorbeschouwing van Leugenbollepop.

eigen fotoeigen foto

Dit jaar begint het NUT al vroeg met haar 
cursusprogramma. De reden hiervoor is dat we 
graag willen profiteren van het mooie weer en 
het warme water. In samenwerking met Funsport 
Makkum wordt er voor de jeugd een eerste 
kennismaking met deze leuke watersport geor-
ganiseerd. In 2 uur tijd leer je de basis van het 
surfen. Hoe sta je op de plank, hoe haal je je zeil 
uit het water en hoe maak je gebruik van de 

wind. Leeftijd van 8-18 jaar. Voorwaarde is dat 
je kunt zwemmen. Maximaal 14 deelnemers. 

Datum: 7 september 2013, 14-16 uur, Locatie: 
strand Makkum, verzamelen bij de surfschool 
van Funsport, O.l.v.: Jörg Bossack & Paulien 
Stollmeyer Kosten leden € 10,-/niet leden: € 12, 
inclusief surfmateriaal en wetsuit. Opgeven via 
www.nutmakkum.nl/cursussen

Cursus Windsurfen voor de jeugd zaterdag 7 september

20 en 21 September vind alweer de 26e editie 
plaats van SEPTEMBERPOP te Workum. Het 
thema voor de vrijdagavond gaan we beetje bij 
beetje veranderen, zo is dat dit jaar wel te zien 
met het toevoegen van DIE TOLLE LEUTE en 
de HEIDI ’s uit Duitsland, een groep die op vele 
feesten in Duitsland & Oostenrijk een waar feest 
van wisten te maken. Daarnaast bestaat de vrij-
dagavond uit Glennis Grace, Rob Ronalds, Stef 
Ekkel, Tim Douwsma, Monique Smit, en het 
dweil orkest de Hegemerdekdweilers, Presentatie 
deze avond Taeke Wouda. Ook belooft de zater-
dagavond weer één groot feest te worden, met 

niemand minder dan T-SPOON, de coverband 
NOAH en op het buiten podium niemand minder 
dan JELLE-B. Dit feest mag zeker niet ontbre-
ken op jou feest agenda.

De ticket verkoop gaat dinsdag 20 Augustus van 
start en zijn verkrijgbaar in Workum bij Blokker, 
Bolsward bij Miedema`s Lunchroom, Sneek bij 
V.I.P Records en bij boekhandel de Jong in Balk. 
Win gratis tickets: volg ons op facebook en doe 
met de acties mee. 

Meer Info kijk op www.septemberpop.nl 

Humanitas Zuidwest Friesland start in oktober 
weer een lotgenotengroep. De intakegesprekken 
hiervoor zullen in september plaatsvinden. De 
groep is bedoeld voor mensen die een dierbare 
hebben verloren. Na het verlies van een partner, 
maar ook na het verlies van een kind, een ouder 
of een broer of zus kan men er behoefte aan 
hebben met lotgenoten over de ervaringen te 
praten. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep 

bestaat uit zes tot acht mannen en vrouwen, die 
onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bij 
elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt 
gesproken over de gevoelens en emoties die met 
een verlies gepaard gaan en hoe dit te verwerken. 
Het is juist de onderlinge herkenning die veel 
steun kan geven aan de deelnemers van de groep.  
Informatie over de gespreksgroep en opgave via 
mevr. Gé Nijp, tel. 0514-565869

Septemberpop de 26 editie

Lotgenotencontact na verlies van een dierbare
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Sportief plezier op het kaatsland     Door Judith van Lavieren

Makkum - Sinds januari 2011 is er in Súdwest-
Fryslân een team van 11 buurtsportcoaches en 
1 dorpssportcoach werkzaam. De doelstelling 
van dit team is om de gemeente in beweging te 
krijgen. Het gaat niet om het presteren. Het gaat 
erom op een plezierige manier sportief bezig te 
zijn en daarmee op de aanbevolen 30 minuten 
bewegen per dag te komen. In de vakanties orga-
niseert het team overal in de gemeente sportieve 
evenementen. Na de vakantie zullen ze zich weer 
richten op een ander deel van hun werk, het onder-
steunen van het bewegingsonderwijs op de meer 
dan 70 scholen in Súdwest-Fryslân. Woensdag-
avond 14 augustus kwam het team onder leiding 
van Miranda Mud naar het kaatsland van Makkum. 
Geïnspireerd door het tv-programma ‘Mijn vader/ 
moeder is de beste’ was er een spellencircuit 
opgesteld. Kinderen in de basisschoolleeftijd 
konden samen met hun vader of moeder een 
team vormen. 

Dertien teams schreven zich in en gingen onder 
het motto “sportyf, wille en fit” aan de slag. Ze 
waagden zich onder andere aan een BMX-race 
waarbij de ouder geblinddoekt op de fiets zat en 
door zijn of haar kind door een hindernisbaan 
geloodst moest worden. Een andere hindernis-
baan moest genomen worden met het kind op de 
rug. De armspieren werden goed op de proef 
gesteld bij het spel ‘ De sterkste vader/moeder’, 
waarbij een gevuld kratje met gestrekte armen 

zo lang mogelijk in de lucht moest worden 
gehouden. Pittig? Opvallend genoeg kostte het 
spelletje dieren raden de meeste zweetdruppeltjes. 
De kinderen kregen een foto van een dier te zien. 
De ouders moesten er door middel van vragen 
achter zien te komen om welk dier het ging. 
De kinderen mochten alleen met ja of nee ant-
woorden. Het klinkt heel makkelijk maar probeer 
het maar eens uit!

Zowel de ouders als de kinderen hadden zichtbaar 
plezier. In de loop van de avond kwamen nog 
enkele tientallen ouders, grootouders en vriendjes 
en vriendinnetjes langs om bij de spelletjes te 
kijken. De dames van de kaatskantine zorgden 
ervoor dat er ook nog wat gegeten en gedronken 
kon worden. ‘Wat een leuke avond, jammer dat 
er niet meer deelnemers zijn’, was een veel-
gehoorde opmerking.

Nadat alle teams het spelcircuit afgerond hadden 
werden de punten opgeteld en bleek dat Tigo 
samen met zijn moeder Simone de beker voor de 
sportiefste moeder in ontvangst mocht nemen. 
De beker met de inscriptie ‘mijn vader is de 
beste 2013’ werd uitgereikt aan Chantal en haar 
vader Simon. Alle deelnemers kregen een 
applaus voor het meedoen. Ze beantwoordden 
de vraag van buurtsportcoach Mud of ze een 
leuke avond hadden gehad met een luid en wel-
gemeend ja.

Op zondag 1 september a.s. geeft het Tango 
orkest van Pingjum een uitvoering in theater 
Waddenwyn, molenlaan 32. Aanvang 15,30 uur. 
De toegang is vrij. Gespeeld worden o.a de vier 
jaargetijden van Astor Piazzola en 3 liederen 
gezongen door Lucia Bazzano. Het orkestje 

wordt gevormd door 5 amateurmuzikanten en 
Bob Driessen. De arrangementen zijn geschreven 
door Bob Driessen, speciaal toegesneden op de 
vaardigheden van de deelnemers. Het belooft 
een prachtige middag te worden in Zuid 
Amerikaanse sfeer.

Orquesta Tango di Pingjum
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

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 trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartsenpraktijk Wommels 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

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

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

Info
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Het wordt heter 
laat je wespen bestrijden door de

We s p e n at o r
J.A. Duizendstra    
Gossepalen 12
8604 EL SNEEK
06-283 19 267

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

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Zeemeerminnenreünie

Hille de Vries uit Parrega geëerd als Vrijwilliger van het Jaar 2013

In de etalage van het kleine, maar unieke hoeden-
winkeltje van VanNuyen ontvangt de Makkumer 
zeemeerminnenbarbie ter gelegenheid van de 
Visserijdagen 2013 haar vriendinnen uit de hele 
wereld. Van de Japanse geisha, de Goudkust-
barbies, de Amerikaanse en Indonesische tot een 
zwangere sereia uit Portugal. Sommige nemen 

hun zeemeerminnenkindje mee. Om in VanNuyen   
stijl te blijven dragen de meesten een hoofdver-
siering: van een groenleren hoed, via vergulde 
visnet- en schelpenvariaties tot een in zilver 
gespoten fascinator, om hun wilde haren in be-
dwang te houden. In het kleine winkeltje zijn nu 
dus ook kleine hoedjes te zien. Tot 25 augustus a.s.

Donderdagavond was er een feestje aan boord van 
de Blazer TX33 in Makkum. In aanwezigheid 
van een groep vrijwilligers werd Hille de Vries 
uit Parrega gehuldigd met zijn verkiezing als 
Vrijwilliger van het Jaar 2013 van de Gemeente 
Súdwest- Fryslân, categorie Recreatie en Ont-
spanning. Wethouder Maarten Offinga was voor 
deze gelegenheid naar Makkum gekomen om 
Hille zijn waardering namens het gemeente-
bestuur over te brengen. Tevens maakte hij van 
de gelegenheid gebruik om het zeilen met de 
TX33 zelf te ervaren. 

De Blazer TX33 uit 1918 (www.tx33.nl), is als 
laatste van een generatie zeilende houten Noord-
zee vissersschepen, in 2008 weer geheel geres-
taureerd in Makkum te water gelaten. Sindsdien 
wordt er elk zomerseizoen vanuit Makkum elke 

donderdagmiddag en avond gevaren met gasten, 
vakantiegangers en andere belangstellenden, die 
graag eens het zeilen met een traditioneel schip 
willen beleven. De bemanning wordt gevormd 
door enthousiaste- en ervaren- vrijwilligers uit 
de gemeente Súdwest-Fryslân en omstreken. Het 
varen met dit monumentale schip is alleen 
mogelijk dankzij de steun van vrijwilligers, niet 
alleen met het zeilen, maar ook met onderhoud 
en reparatie. De gemeente Súdwest-Fryslân 
heeft veel organisaties die vooral op vrijwilligers 
draaien. Zij is daar zeer mee in haar nopjes, 
omdat zo het culturele en sociale leven in de 
gemeente op een hoog peil blijft staan. Om haar 
waardering daarvoor te uiten stelt zij deze orga-
nisaties in de gelegenheid jaarlijks een aantal 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten als 
Vrijwilliger van het Jaar.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Agenda
Vrijdag 23 augustus:
Makkum – Visserijdagen 
gevarieerd programma vanaf 14.00 uur 
lees ook achterpagina

Makkum – Braderie in Centrum Makkum 
Aanvang: 16.00 uur

Ferwoude – Ringrijderij met medewerking van 
de Friese aanspanning, aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 24 augustus:
Makkum – Visserijdagen 
gevarieerd programma vanaf 9.45 uur 
lees ook achterpagina 

Makkum – Holle Poarte, Bingo in de piramide 
aanvang: 20.00 uur

Zondag 25 augustus:
Makkum – Kaatsland ¨De Seize¨ 
41e Koninklijke Tichelaarpartij  K.N.K.B.  
Off. Heren 1E Klas vrije formatie partij.
Aanvang: 10.00 uur

Dinsdag 27 augustus: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. F Bandstra

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H van Veen

Makkum -  Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol
Organist: Dhr. J. Adema
m.m.v. S. Bijma O. de Boer J.Adema
Bedankt Teatske van Kalsbeek.

* Er tijdens de Makkumer Visserijdagen Heerlijk 
 Helder Heineken van de tap geschonken wordt 
 in het feest paviljoen?

* U de bedragen vanaf €10,- kunt pinnen in het 
 feest paviljoen? 

* Dit niet alleen erg handig is voor het halen van 
 uw drankjes, maar ook voor het kopen van een 
 uniek kunstobject tijdens onze kunstveiling?

* Er gratis Wi-Fi is op de haven?
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K.V. MAKKUM organiseert
De traditionele

41e Koninklijke Tichelaarpartij

Off. K.N.K.B. Heren 1E Klas
vrije formatie partij.

Zondag 25 augustus a.s.
Aanvang: 10.00 uur

Prijzen: Prachtig sieraardewerk
 aangeboden door

Koninklijke Tichelaar te Makkum.

Keurmeesters graag 15 min
vóór aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !

Kantinedienst: 
9.00 uur Lena Wijbenga – Alie Wijbenga 

15.00 uur Egbert v.d. Veen – Frans Kerpel 
– Jakke v.d. Kamp

Veehandelaar, een uitstervend beroep     door Sjirk Wijbenga

Het beroep veehandelaar wordt met uitsterven 
bedreigd. Makkumer veehandelaar Jelle Attema 
(73) kan dit als geen ander bevestigen. Hij heeft 
een sterke verbondenheid met de veemarkt in 
Leeuwarden. Nooit slaat hij een markt over. 
“Ho, dat is net wier”, lacht Jelle, “Ien feemerk 
slach ik oer. Dat is de tiisdeis fan de Makkumer 
Merke”. Grootste bedreiging voor het beroep is 
de ouderdom. Eén op de 10 veehandelaren is 
65 jaar of ouder en meer dan 70 procent beschikt 
niet over een opvolger. Jelle: “Der is gjin belang-
stelling mear foar dit berop. Boppedat is der 
neffens eartiids ek in protte feroare en dat hat de 
merk ek net goed dien”.

Na de uitbraak van de MKZ in 2001 zijn de 
regels flink aangescherpt. Eén van die regels is 
dat schapen, kalveren en koeien niet meer geza-
menlijk mogen worden verhandeld wat in de 
ogen van veel veehandelaren een onnodige maat-
regel is. Donderdagmorgen klokslag 5 uur stapt 
Jelle in de auto met de aanhanger. Zes uur begint 
de markt in Leeuwarden. Hij steekt een sigaar op 
en zet de radio aan met Fryske sankjes. “Ik ha 
mei Siepie en Hayo (zonen van Jelle) altiten in 
maatskip hân, mar ik bin der no offisjeel út. Mar 
ja, ik moat noch wol wat om hannen ha, no? 

De hiele dei thús sitte is ek neat foar my”. 
Onderweg naar Leeuwarden pikt hij zijn com-
pagnon Uiltje van Meer in Bolsward op. Het is 
niet druk op de veemarkt waar vandaag de 
koeien worden verhandeld. Jelle zijn handel ligt 
bij kalveren die op dinsdagavond worden ver-
handeld. “By de boeren lâns leit my net. Op ‘e 
merk keapje ik en ferkeapje se dan troch. Mar ik 
bliuw der ek wolris mei sitten, hear”.

In de veehal is het nog donker. Exact om 6.00 uur 
gaan de lichten branden en mag er met de handel 
worden begonnen. Wat de veemarkt zo mooi 
maakt is het loven en bieden via handjeklap. 
Overal wordt druk onderhandeld. Voor een buiten-
staander is het gemompel soms moeilijk te volgen. 
De koeien worden betast en beknepen. Dan wordt 
er een prijs geboden die eerst schamper weg-
gelachen wordt. Men kijkt elkaar dreigend en 
onderzoekend aan en loopt dan weg alsof de 
koop afgeblazen wordt. Even later wordt het dier 
met de laatste flinke klap gekocht. Soms gaat het 
er hard aan toe en wordt er een mooi toneelstuk 
opgevoerd voordat het dier wordt verkocht.

Jelle voelt zich thuis op de veemarkt. Hij kent 
iedereen en iedereen kent hem. Eén van de 
handelaren weet nog maar al te goed toen hij een 
koe bij hem kocht. “Jelle hat kracht yn ‘e hannen 
en tidens it hantsjeklap fernimst dat hieltyd mear. 
By de lêste klap sloech er godfergeemje sa hurd 
dat it my swart foar d’eagen waard”. Na de handel 
wordt er afgerekend in de kantine en praten de 
handelaren nog even na. Veel transacties lopen 
via de bank maar sommige handelaren tellen nog 
ouderwets hun geld. Er wordt koffie gedronken 
en voor sommigen wordt de koop met een borrel 
beklonken. 

Op de terugweg moet een kreupele koe uit 
Veenwouden worden gehaald. Achter in de lig-
boxstal staat het dier lijdzaam te wachten. Na 
een kort overleg met de veearts stapt Jelle weer 
in de auto en mompelt: “It giet net troch. Ik seach 
it fuortdaliks wol. In ynfeksje yn ‘e poat. Kinst it 
wol ferjitte. Prate hat gjin sin. Wat der mei dy ko 
bard? Dy wurdt ôfspuite en giet nei Burgum”. 
Vorige week overkwam hem hetzelfde. Toen 
reed hij voor niets naar Noord-Holland. Het moet 
bij noodslachting gaan om een dier dat gezond is 
en door een ongeval niet levend naar het slacht-
huis vervoerd mag worden. Diezelfde middag 
maakt Jelle Attema nog een ritje naar Hitsum en 
Hartwerd. Twee koeien worden, nu wel met toe-
stemming van de veearts, geschoten en aangeboden 
voor de slacht in Makkum.
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Afgelopen vrijdag 16 augustus werd in Cornwerd 
weer het jaarlijkse ringrijden voor paarden met 
aangespannen rijtuigen georganiseerd. Vijftien 
combinaties gingen rond half acht 's avonds van 
start met het rijden van een proefronde. Hierna 
begon het echte ringsteken. In vier ronden was 
het de bedoeling om zoveel mogelijk ringen uit 
de 4 opgestelde houten handen te steken. In elke 
ronde werden de ringen steeds meer punten waard, 
zo konden er in totaal maximaal 40 punten worden 
verdiend. Door middel van tijdswaarneming 
controleerden de juryleden van "De Friese Aan-
spanning" of er niet te langzaam werd gereden. 

Het deelnemersveld was zeer gevarieerd. Een aan-
tal Friese paarden met marathonwagen, een deel-
nemer met een authentieke Tilbury en ook een 
Franse Wagonette . Maar ook een aantal pony's 
met o.a. een ouderwetse boerenwagen en zelfs 
een tweewielige sulky met hierop 3 jeugdige 
kabouters. Deze kreeg een eervolle vermelding 
van de jury, bestaande uit mevr. Bergsma en 
mevr. Lettinga. Zij hebben alle creaties beoor-
deeld en de 5 prijzen voor het schoonste geheel 
toegekend. Het deelnemersveld had iets groter 
gekund en er viel wat regenwater uit de lucht, 
maar er kan toch worden teruggekeken op een 

geslaagde avond met een gezellige nazit in de 
feesttent.
 
Uitslag ringrijden:
1.  Jaap van Gunst en Lutske Brouwer
 - Oldemarkt - 40 punten 
2.  W. Bootsma en J. Hoekstra 
 - Franeker - 39 punten
3.  Thomas Dijkstra en A.M. Dijkstra 
 - Itens - 33 punten
4.  Auke de Boer en Esther van Zandbergen 
 - Franeker - 31 punten
5.  P. van der Hoff en Ytsje Politiek 
 - Bolsward - 30 punten
 
Uitslag schoonste geheel:
1.  Pier en Maaike Kuipers 
 - Parrega (Utrechtse tentwagen)
2. Johannes en Antje Landheer 
 - Warten (Boerenwagen)
3. Thomas Dijkstra en A.M. Dijkstra 
 - Itens (Tilbury)
4.  Jaap van Gunst en Lutske Brouwer
 - Oldemarkt (Spider)
5. W. Bootsma en J. Hoekstra 
 - Franeker (Franse Wagonette)

Ringrijden Cornwerd

Zondag 18 augustus werd de KNKB partij voor 
welpen jongens in Zurich gekaatst. In de A klasse 
werd in twee poules gekaatst en in de B klasse 
werd met herkansingsronde gekaatst. Er zaten 
spannende partijen tussen en de wedstrijd 
verliep in goede sfeer. Zondag 15 september is in 
Zurich pearke keatsen (vrije opgave). Voor uit-
slagen, foto’s en wedstrijdprogramma kunt u 
terecht op www.kvzurich.nl.
 
A klasse
1e Rick Minnesma, Dronryp
 Jurrit Kuipers, Bitgummole

2e Jelger van der Meulen, Stiens
 Jorn Lars van Beem, Dronryp

3e Thomas Dijkstra, Berltsum
 Geert Reitsma, Baard
 

B klasse Winnaarsronde
1e Harold de Boer, Jellum
 Jari Visser, Witmarsum

2e Rutger Kumbangsila, Dronryp
 Haye Tseard van der hem, Dronryp

3e Thom Stellingwerf, Gaast
 Pieter den Breejen, Arum

3e Yoram Elzinga, Bolsward
 Niels Vrieswijk, Bolsward
 

B klasse Herkansingsronde
1e Tjipke van Gosliga, Schettens
 Doede Jager, Tirns

2e Jitze Floris, Joure
 Edgar van Wigcheren, Berltsum

KNKB Welpen jongens te Zurich

eigen fotoeigen foto
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Bleekstraat 22a, MAKKUM

In prijs verlaagd!
Gezellige bovenwoning in uitstekende staat 

met royaal terras aan de achterzijde. 

Vraagprijs: € 138.000,- k.k.

TE KOOP

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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Voetbalprogramma
Donderdag 22 augustus - beker
Mulier 2 - Makkum 2 18.45

Zaterdag 24 augustus - beker
Makkum 1 - Zeerobben 1 15.00
Tzum 1 - Makkum 3 14.30
Zeerobben A1 - Makkum A1 12.15
Makkum B1 - SWZ B1 12.30
Makkum C1 - Mulier C1 10.45
Makkum D1 - Bolsward D1 10.45
Makkum MB1 - Mulier MB1 12.15
Franeker E1 - Makkum E1 10.00
Mulier F1 - Makkum F1 10.00

Dinsdag 27 augustus - beker
Oostergo 1 - Makkum 1 18.45
Makkum 2 - Nijland 2 18.45
Makkum A1 - Bolsward A1 18.45
Workum B1 - Makkum B1 18.45

Start badmintonseizoen
Makkum - In de eerste week van september barst 
het badmintonseizoen weer los. Op maandag 2 
september beginnen de senioren weer, een dag 
later pakt de jeugd de snelste racketsport ter 
wereld weer op. Wellicht heeft ook u afgelopen 
vakantie ook nog een pluimpje geslagen en daar 
veel plezier aan beleefd. Meer informatie op de 
site van de www.badmintonmakkum.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Wegens omstandigheden: 1 autokaartje voor de 
voorstelling Leeghwater met Bert Visscher in de 
hoofdrol d.d. 20 September aanvang 19.45. 
Locatie: Afsluitdijk. www.leeghwater.nu Max. 4 
in 1 auto. Tel. 06-24247368

Biertafel met 2 banken, 25 euro. Tel. 0515232577

Zonnehemel Cleosun. 10 Philips lampen, vrijwel 
nieuw. Verrijdbaar frame, past onder ieder bed. 
€ 125,= Tel. 0515-231377

Fasto Geyser op butagas. 35,- euro, tafelmodel 
koelkast met 2 sterren vriesvak. 50 breed. vraag-
prijs 35,- euro tel. 06-41731468   

Heel leuk gezellig plekje gezocht voor Sarasa's 
(vissen) in de vijver. Ze zijn 2 jaar oud, ongeveer 
8 cm. De kleuren zijn hoofdzakelijk oranje en 
oranje met wit. De kosten zijn 2 euro per Sarasa.              
tel. 0613467131

Iemand waarmee ik kan meerijden naar 
Leeuwarden op di, wo en vr. Ik moet in de buurt 
van het MCL zijn van 9.00 tot 15.30 uur. 
Uiteraard worden de reiskosten vergoed. 
0642718467. Liefst na 16.00 uur

Makkum, Middelgronden: Cypersbruin-witte ex-
kater, wit "vlindertje" over de neus, witte bef, wit 
tussen voorpoten en op onderbuik, witte tenen voor, 
kousen achter. Foto's www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Wil diegene, die in de nacht van zaterdag op 
zondag mijn twee tuinkabouters en een betonnen 
eekhoorn ontvreemd heeft zo sportief zijn om 
deze terug te zetten, als de persoon dit leest weet 
hij ook waar het is gebeurt.

Over na plaatsing van kunststof kozijnen: Twee 
grote dubbelglas ramen Afmetingen: 1.68 / 1.51 
m. , 1.68 / 1.37 m. Geschikt als afscherming van 
tuinzitje- o.i.d. tel. 0515 – 231881

Polyester bootje (opknapper) Type Pioneer 6, 
Tel 06-24773221

TE KOOP

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

GEVRAAGD

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN

j ij 12 00

Zoekertje

Makkum – Op enkele plaatsen in ons dorp is het 
al goed zichtbaar: De Makkumer Visserijdagen 
komen er weer aan! Een aantal etalages zijn al in 
Visserijdagen stijl ingericht en de Makkumer 
vlaggen worden weer tevoorschijn gehaald. Als 
organisatie van dit prachtige feest is dit uiteraard 
geweldig om te zien! 

Natuurlijk willen we Makkum tijdens de Visserij-
dagen er weer extra levendig en feestelijk uit 
laten zien. Het laat de bezoekers van Makkum 
zien dat we trots zijn op ons mooie dorp! De 
inbreng van de inwoners van Makkum is hierin 
buitengewoon belangrijk. We zouden het dan 
ook fantastisch vinden als alle inwoners die een 
Makkumer vlag hebben, deze ook zullen uithangen. 
Daarbij hopen we dat u als inwoner uw (nautische) 
decoratie uit de kast haalt, zoals vlaggetjes, netten, 
schelpen, visjes, etc. en uw huis, straat en/ of 
buurt versiert. Het thema van de Makkumer 

Visserijdagen is ‘Makkum Oeral yn Thus’, dus 
we zijn er van overtuigd dat u er met z’n allen 
wat moois van maakt!
 
Behalve de versiering hebben we natuurlijk ook 
nog het autovrij en bootvrij maken. Onder het auto-
vrij maken van het centrum vallen de volgende 
straten: Kerkstraat, Markt, Plein, Voorstraat, Vallaat 
en de Haven. Voor het bootvrij maken geldt de 
Turfmarkt, Pruikmakershoek, en het Vallaat. 
Deze dienen vrijdag al bootvrij zijn i.v.m. de 
Pieremachocheltocht. Bevoorrading van winkels 
en/of horeca zal op zaterdag nagenoeg niet 
mogelijk zijn i.v.m. alle bezoekers die er op 
zaterdag zijn.  

Wij wensen Makkum en al haar bezoekers hele 
fijne visserijdagen toe!                                           

Bestuur Makkumer Visserijdagen.

Visserijdagen Makkum 23 en 24 augustus

Centrum van Makkum autovrij
De organisatie van de Visserijdagen verzoekt alle bewoners van het centrum van Makkum rekening 
te houden dat in enkele straten van het centrum (Kerkstraat, Markt, Plein, Voorstraat, Vallaat) op 
zaterdag 24 augustus a.s. geen auto’s geparkeerd mogen worden. Voor het haventerrein geldt dit 21, 
22, 23 en 24 augustus.

Gezien in Makkum

Makkum kijkt met spanning uit naar de komende visserijdagen.

HOOFDSPONSOR 
MAKKUMER 

VISSERIJDAGEN


