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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Botterstraat 67

Prijs vanaf 
€ 150.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Wat een feest, wat een feest! Wat hebben we het 
geweldig gehad! De schepen en straten waren 
rijkelijk versierd. Er waren veel deelnemers voor 
alle onderdelen, en een gezellige drukte in Makkum, 
de opkomst was overweldigend. Grandioos! 

Er was deze editie ook veel ‘nieuw’ enthousiasme 
om mee te doen aan alle activiteiten. Zonder al 
deze levendigheid kunnen wij als bestuur wel 
proberen om wat leuks te organiseren, maar de 
Visserijdagen zouden niet zo’n succes zijn zonder 
jullie hulp. 

Het openingsstuk was een waar spektakel. We 
hebben genoten van het optreden van de dames 
van de Fiskersboat en de muzikale ondersteuning 
van Nostalgia op het prachtige Makkumer Skûtsje. 
De verrassing van onze 2 zeemeerminnen was groot 
bij het publiek. De dames zagen er fantastisch uit, 
geweldige vertegenwoordigers voor ons gezellige 
vissersdorp, wat had die Neptunus toch een geluk!  

Onze dank gaat uit naar de weergoden die sinds 
de herinvoering van de Visserijdagen in 2003 
(wellicht ingefluisterd door Neptunus en zijn o 
zo geliefde zeemeerminnen) de Visserijdagen 
van Makkum gunstig gezind zijn! Naar al onze 
geweldige vrijwilligers die zich allen geheel 
belangeloos hebben ingezet om deze Visserijdagen 
onvergetelijk te maken. Naar onze trouwe en 

nieuwe sponsors die dit evenement financieel 
mogelijk maken. Naar de verenigingen, stichtingen 
en ondernemers die ons geholpen hebben om 
een programma voor jong en oud neer te zetten. 
Bedankt voor alle prachtige schepen die naar 
Makkum zijn gekomen en alle vele bezoekers, 
bedankt! Maar natuurlijk ook naar alle creatieve-
lingen die voor de pieremachocheltocht, de kinder-
optocht, de pakkenbotenrace en het kunstproject 
dagen, weken, maanden bezig zijn om wat moois, 
bijzonders of geks te maken, chapeau! 

Wij zijn trots dit geweldige evenement te mogen 
organiseren! Het was waanzinnig! Makkum heeft 
het weer bewezen: Makkum is Oeral yn Thus!

Het bestuur
van de Stichting Visserijdagen Makkum

Visserijdagen Makkum dubbel geslaagd!

HOOFDSPONSOR 
MAKKUMER 

VISSERIJDAGEN
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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: 
Van Asperen Tandheelkunde - Praktijk 0515-572353
- 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 Familieberichten Agenda
Donderdag 29 augustus:
Makkum – Avondrust, Bingo,  
aanvang:15.00 uur in het restaurant
 
Vrijdag 30 augustus:
Makkum – Leugenbollepop in centrum Makkum 
op het Plein aanvang: 20.30 uur

Zaterdag 31 augustus 
Makkum, Piaam - De Van Doniakerk in Makkum 
en de Kerk in Piaam doen mee met Tsjerkepaad 
de kerken zijn te bezoeken  tussen 13.30 uur en 
17.00 uur.

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

Zondag 1 september:
Makkum – Zing Mee, in restaurant Waerdsicht 
in Avondrust, aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 3 september: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

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

Witmarsum – R.K. parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum - de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

“Groot is Uw trouw, o Heer”

Intens verdrie  g, maar dankbaar voor al haar 
liefde en zorgzaamheid, laten wij u weten dat 
voor ons onverwacht van ons is heengegaan, 
ús ynleave, ûnferjitlike mem, beppe en oerbeppe

Elisabeth van der Goot-Boers-
ma
* 30 november 1932  21 augustus 2013
   Exmorra    Sneek

Sinds 5 januari 2013 
weduwe van Jan van der Goot.

 Leeuwarden: Janke en Pieter
  Lies en Johannes, Anna, Joas
  Alie
  Dirk-Jan en Anna, Jurrian, Alise
  Douwe en Rianne
  Hester en Harmen, Karst

 Makkum: Piety en Sjoerd
  Elisabeth en Jord
  Riekele Jan en Femke
  Ruben

 Schraard: Coby en Jelle
  Gerlof en Mariska
  Essebeth en Ronny

 Exmorra: Hendrik Jan en Akke
  Jan Jouke en Jan  ne
  Lisa Marije
  Anna Elske
  Douwe Rients

Wat sille wy har misse...

De rouwdienst hee   op dinsdag 27 augustus j.l 
plaatsgevonden in de Johannes de Doperkerk 
in Exmorra. Aansluitend hebben we mem naar 
haar laatste rustplaats gebracht in Allingawier.

Corresponden  eadres: Carl Fellingerweg 1, 
 8754 JB Makkum

Oandien binne wy no’t tige hastich is ferstoarn

Buorfrou Lies
fan it stoomgemaal.
Wy winskje de bern en bernsbern folle sterkte ta

De buorren;
Marian
Gerrit en Bets
Jaan en Betty
Frank en Maike
Germen en Tamara
Bouke en Tryntsje
Luut en Sieta
Janny en Bonne 

Makkum, 21 augustus 2013

“Herinneringen kleuren jou als persoon”

We willen een ieder bedanken voor het warme 
medeleven na het plotseling overlijden van 
mijn lieve man, onze papa en pake

Andries Quarré
Alle hartverwarmende reacties zijn voor ons 
een grote steun geweest. 
Het is fijn om te ervaren dat Andries in de 
herinnering van velen een plaatsje heeft. 
Bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers 
van het 'Sûnhûs' voor  de opvang en begeleiding.

Martje Quarré-Siedsma
Hein en Martine
Riemke en Bernard       
Ynske en Folkert 
en kleinkinderen

Makkum, augustus 2013
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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

Tijdens de vlootschouw hebben Neptunus en de zeemeerminnen de WON 38 aangewezen als het 
mooist versierde schip. Van harte gefeliciteerd met deze verdiende eer, de boot zag er werkelijk 
schitterend uit!

De getrokken nummers voor de Superloterij zijn:
- Vakantiecheque t.w.v € 500,-, Holland 
 international reisbureau Harlingen 0758
- 6 persoonssloep voor een hele dag, Zuidwaard 
 watersport 0209
- Sauna arrangement voor 2 personen, Sauna en 
 Beautyresort de Leliehof 0241
- 2 Verwenarrangementen naar keuze, Kapsalon 
 Nynke en Beauty 1924
- Tegoedbon t.w.v. € 200.- voor een Medcos 
 behandeling naar keuze, Schoonheidsinstituut 
 Karin Koornstra 3637
- Surf Clinic voor 2 personen, Kempf Surf & 
 Sail 1980
- Grote rieten fietsmand van New Looxs, Rinia 
 Fietsen 0243

- Tuinbank van Steigerhout, Watson & Co 0406
- Grote kleurige ovenschaal van Appolia 
 boordevol lekkernij, Peper en Zout 0917
-  Een BBQ van Weber, Slagerij Neidhöfer 1912
- Koboo Poef met kussen, Masije Wonen & 
 Lifestyle 3687
- 3 mnd gratis fitness met personal trainer en 
 afslankprogramma met compleet voedingsplan. 
 Succes verzekerd, Beach Resort Lifestyle 2074
- Vrijkaarten voor de Hiswa met rondleiding op 
 de Wylde Zwan incl. kaarten voor een super 
 concert, Wylde Zwan 0306

De winnaars van de loterij kunnen zich melden 
via het secretariaat: secretariaat@visserijdagen-
makkum.nl

Trekkingsuitslag Makkumer Visserijdagen Superloterij

Een nieuwe Makkumer palingrook kampioen

Of beter gezegd kampioene! Dit jaar valt de 
eervolle beurt aan Esther Smit. Een geëmotio-
neerde Esther nam de wisselbokaal trots in 
ontvangst en droeg haar overwinning aan haar 
onlangs overleden vader op, die haar het paling-
roken geleerd heeft. Er waren 12 deelnemers die 
het aan durfden, alleen of met maten, om hun 
rookkunst te laten vergelijken. De jury was het 
unaniem eens over de winnaar. Het uiterlijk en 
de kleur van de paling was mooi, de smaak goed, 
goed gezouten en goed gaar. Dit waren de punten 

waarop elke palingroker beoordeeld werd. Vanaf 
4 uur kon men 5 palingen inleveren, voorzien 
van een nummer, zodat de jury "blind" hun oor-
deel kon gaan vellen. Er waren  mooie, donkere, 
bleke, flauwe, rauwe, gare en dikke palingen. Het 
feit dat er dit jaar voor het eerst met "kweek aal" 
gerookt werd, was voor iedereen een uitdaging! 
De jury, bestaande uit Arend Poepjes, Alwin 
Overwater en Monique Mak hebben een rapportje 
opgemaakt per pakketje paling, zodat de rokers 
hun oordeel konden nalezen.

Hieronder de lijst met deelnemers en de plaatsen 
waarop ze geëindigd zijn:
1. Esther Smit. 2. Age. 3. Klaas Hoogeboom en 
Douwe de Haan. 4. Johannes en Durk Terpstra. 
5. Arie de Zee. 6. Familie Veneman. 7. Anjo, 
Richard, Boudewijn en Aart. 8. Wytze Koopmans. 
9. Sietze en Jetze. 10. Michiel Bootsma. 11. H. 
Feenstra. 12. Henk Slump.

Wij kijken uit naar de wedstrijd van 2015. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
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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                  

Zandsculptuur vernield

Makkum - Wie zondagmorgen na de Visserij-
dagen nog even in alle rust de zandsculptuur voor 
Gasterij Hennie van Richt wilde bewonderen 
kwam bedrogen uit. In de nacht van zaterdag op 
zondag is de sculptuur door onbekenden vernield. 
Een zeer teleurgestelde Hennie de Vries plaatste 

een bord met de tekst “Bedankt voor de vernieling” 
voor zijn geruïneerde kunstwerk. Het was de 
bedoeling dat het kunstwerk ook nog tijdens 
Leugenbollepop te bewonderen zou zijn, maar 
dat gaat nu niet door.

Visserijdagen bij Wooncentrum Avondrust

De Visserijdagen zijn weer voorbij.......... wat 
een tweetal prachtige dagen waren het! Ook de 
cliënten van Wooncentrum Avondrust hebben 
ervan genoten. Op de vrijdags van de visserijdagen 
kwam om 15.00 uur een accordeonduo spelen 
bij de ingang van Avondrust en er waren wat oud 
vissers die ter plaatse een visje bakten voor de 
cliënten. Dit was allemaal geregeld door de 
stichting visserijdagen. Dit was geweldig! 
Cliënten lieten zich het visje heerlijk smaken! 
Avondrust had voor de drankjes gezorgd. 

De zaterdags vertrok om 10.00 uur een groep 
van 16 cliënten en begeleiding richting de haven, 
waar voor ons in de tent aldaar koffie en oranje-
koek klaarstond. Heerlijk! Hierna liepen we het 

centrum in om naar de festiviteiten te gaan kijken 
en om even over de markt te lopen. Toen ieder 
een ronde had gemaakt, vertrokken we weer 
richting Avondrust, om als afsluiting daar nog 
even met z’n allen patat te eten. Een tweetal 
cliënten was om 17.00 uur nog eens naar de 
haven gegaan met een vrijwilliger, om de vloot-
schouw te kunnen bekijken. 

We kunnen terugkijken op twee mooie visserij-
dagen, vergezeld van schitterend weer! Met dank 
aan de Stichting Visserijdagen Makkum, die alles 
weer tot in de puntjes hadden georganiseerd! 
Ook een bedankje voor de vrijwilligers en familie-
leden van cliënten die mee waren, zonder hen 
hadden we deze dag ook niet kunnen beleven! 

eigen fotoeigen foto
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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

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen
zondagavond 1 september

in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Leugenbollepop
Op vrijdag 30 augustus vindt op het Plein in het 
centrum van Makkum, voor de 24e keer het 
geheel gratis toegankelijke Leugenbollepop plaats. 
Meer dan 40 zangers en zangeressen uit de wijde 
omgeving zullen, afzonderlijk van elkaar, begeleid 
door drie verschillende bands een nummer zingen. 
Daarnaast zijn er nog een aantal zeer speciale 
acts te bewonderen. Het vermaarde Makkumer 
muziekcorps Hallelujah zal een aantal nummers 
samen met band ten gehore brengen. Ook het 
koor Nostalgia treedt deze avond op met band. 

The Beatles zullen worden herdacht met een 
“ROOFTOP” concert vanaf het dak van Café de 
Zwaan. De Makkumer band MMT (Magical 
Mystery Tour) (gemiddelde leeftijd: 16) brengt 
een eerbetoon aan het legendarische concert dat 
The Beatles in 1969 gaven op het dak van het 
Abbey Road gebouw in London. Via een beeld-
scherm zal het concert op de grond live te volgen 
zijn. 

De band Flashback komt na meer dan 25 jaar 
weer bij elkaar voor een reünie. Flashback 
(gemiddelde leeftijd: 60) trad in de jaren rond 
1990 veelvuldig op en speelde uitsluitend num-
mers uit de sixties. De band bestond/bestaat uit 
Jan Scheepvaart, Ronald Ligthart, Paul van der 
Brug, Sybe Krol/ Arjen Kamminga en Arie Kuipers. 

Oranjefan Johan Vlemmix komt speciaal naar 
Makkum om voor het eerst in zijn leven een 
nummer live met band te gaan zingen. Speciaal 
voor de gelegenheid heeft hij het Makkumer 
Volkslied ingestudeerd. Ook zal een incarnatie 
van Elvis Presley op het podium staan en is de 
Makkumer drumband te zien met o.a. een nummer 
van Santana. Sipke de Boer doet twee zeer bij-
zondere nummers. 

Een heel bijzondere act vormen de “echte” mannen 
uit de Leugenbolle. Dagelijks staan deze heren 
gezamenlijk in hun onderkomen bij de Makkumer 
Haven om de toestand in de wereld te bespreken. 
Speciaal voor hen is er een tekst geschreven op 
de melodie van “Mooi Man”. De heren maken 
op respectabele leeftijd hun podium-debuut. 
Entree is geheel gratis. Het is niet toegestaan om 
eigen drank mee te nemen op het Plein.                                                                                         

Programma:
- 20:30u Opening:  
 Muziekcorps Hallelujah + band
- 20:45u Reünie 
 concert van Flashback
- 21:30 De band MMT 
 + Makkumer zangers & zangeressen
- 22:30u De band GAIVS 
 + Makkumer zangers & zangeressen
- 23:30u The Beatles tribute band MMT
 Beatles vanaf het dak van café de Zwaan. 
- 00:00u Kuipers band 
 + Makkumer zangers & zangeressen.

Meer informatie: 
Arie@leugenbollepop.nl of 06 53229016

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Door Judith van Lavieren
Onder de door Piet Paulusma beloofde ideale 
weersomstandigheden gingen vrijdag 23 
augustus de Visserijdagen2013 van start. Het 
bestuur van de Visserijdagen streeft naar ple-
zier voor jong én oud. De bewoners van 
Avondrust kregen een smakelijke start van 
tripleA klasse aangeboden: een visbakkerij 
aan huis met Albert, Arend en Accordeon-
muziek. Voor de ingang zat men gezellig bij 
elkaar. Het personeel voorzag iedereen van 
een drankje. Arend Poepjes bakte vis en Albert 
Kamstra serveerde die uit. Twee lieftallige 
accordeonistes in matrozenpakjes verzorgden 
de muzikale omlijsting.

In het centrum werd de haven steeds voller, de 
stemming steeds beter, de paling in de rook-
tonnen steeds lekkerder… Muziek en een 
schippersborrel in het paviljoen, bedrijvigheid 
op de kinderpieremachochelwerf, basisschool-
kinderen die achter hun hengeltje even rustig 
bijkwamen van de eerste schoolweek. Door al 
die gezelligheid in het dorp was het nog 
‘skreppe’ om op tijd aan het Vallaat te staan 
voor de officiële opening. Het openingsstuk 
‘Makkum Oeral in Thús’ werd geschreven 
door de dames van de Fiskersboat, Sandra 
Visser en Anna Bootsma en uitgevoerd samen 
met het koor Nostalgia. Om half zeven kwamen 
zij op het Makkumer Skûtsje aanvaren. De 
dames van de Fiskersboat somden op waar ze 
’Oeral in thús’ waren. Een hele rij Makkumer 
kwaliteiten passeerden de revue: de zeil-
prestaties op het Makkumer Skûtsje, de zang-
kunsten van de Leugenbollepopdeelnemers, 
het schildertalent bij Tichelaar en nog veel 
meer. Aanvankelijk beaamde Nostalgia dit en 
antwoordde met het lied’ Het is moeilijk 
bescheiden te blijven’. Daarna sloeg de stem-
ming aan boord een beetje om. De leden van 
Nostalgia merkten op dat er toch nog wat 
miste: De Zeemeermin. De dames van 
Fiskersboat constateerden geschrokken dat op 
hun prachtige kleding in de kleuren van de 
Makkumer vlag inderdaad de zeemeermin 
ontbrak. De Zeemeermin, Oeral in Thús, 
bleek ‘thús’ te zijn op het Makkumer Skûtsje. 
Het bekend worden van de zo zorgvuldig 
geheimgehouden identiteit van de zeemeer-
min en Neptunus is altijd het hoogtepunt van 
het Openingstheater. Dit jaar met een extra 
verrassing: niet één zeemeermin maar twee! 
De Makkumer tweeling Silvia Attema en 
Karin Bruinsma werd door de Makkumers 
vrijwel direct herkend. Het vaststellen van de 
identiteit van Neptunus kostte iets meer tijd, 
maar na enig tuur- en giswerk werd duidelijk 
dat het Sibbele Lootsma was!

Daarna bleek dat het thema’ Oeral in Thús’ 
ook door de pieremachochelbouwers enthousiast 

uitgewerkt was. Waar de een de werkelijkheid 
komisch uitvergrootte door plastische chirurgie 
met heggenscharen bij de Beauty Makkum-
pieremachochel, had de ander een miniatuur 
van de Wylde Swan gecreëerd met De Wylde 
Gans met ‘Skoalle op it wetter’. Skuzum 
zorgde als vanouds voor veel interactie met 
het publiek. Dat was ook blaaskapel De 
Utlopers wel toe-vertrouwd. Maar het ver-
baasde niemand dat Brandwacht Makkum met 
de eerste prijs naar huis ging. Oeral in Thús, 
van koe tot schoorsteenbrand, gaven zij een 
demonstratie van hun veelzijdige werk en 
brachten en passant ook nog hun vacatures 
varend onder de aandacht. 

Door Sjirk Wijbenga
De zaterdag van de Makkumer Visserijdagen 
werd gekenmerkt door een massale publieke 
belangstelling, gezelligheid, mooi weer en 
bruisende activiteiten. Een kleurrijke en 
vrolijke kinderoptocht sierde ‘s morgens het 
straatbeeld van Makkum. In het zonovergoten 
vissersdorpje vertrok de stoet om 10 uur onder 
aanvoering van de Makkumer drumband 
Hallelujah richting Avondrust. De traditionele 
kinderoptocht is ieder jaar weer een gevarieerd 
en creatief schouwspel. Bovendien wordt de 
kwaliteit van de optocht ieder jaar beter. Een 
enkeling had het thema “Makkum oeral yn 
thûs” (yn it Frysk skriuwst thús) als onder-
werp gekozen. Maar ook de koets met Willem 
en Maxima, Neptunus en de zeemeer-min, 
de piratenboot en indianen en veel andere 
prachtige creaties passeerden de revue. De 
stoet eindigde bij het feestpaviljoen op de 
haven. 

Intussen werden de voorbereidingen getroffen 
voor de Nautische markt. Het centrum was 
afgesloten voor het verkeer en de Markt, de 
Voorstraat en het Vallaat stonden boordevol met 
met kraampjes met een scala aan producten. 
De markt trok enkele duizenden bezoekers. 
Rondom deze markt werden diverse activiteiten 
in het dorp georganiseerd. Het plein was voor 
de kinderen ingericht die zich konden vermaken 
met tegels schilderen, zandkastelen bouwen, 
schminken en uiteraard de springkussens. Een 
plechtige gebeurtenis vond van 11.00 tot 
13.00 uur plaats bij de Leugenbolle. Velen 
hebben zich laten dopen tot Makkumer en zijn 
door het beroemde gat van de Leugenbolle 
gekropen. Moeiteloos, en sommigen met veel 
moeite, gingen de bezoekers de uitdaging aan. 
Alles werd vastgelegd op de camera. 

Vis eten hoort ook bij de Visserijdagen. Op de 
haven stonden de mensen in een lange rij om 
een gebakken visje tegen crisisprijs te bemach-
tigen. Er werd gebakken tot de vaten leeg 

waren. De stichting Ald Makkum opende haar 
deuren in de Makkumer Waag met een bijzon-
dere fototentoonstelling de Makkumer vissers-
vloot van weleer en de Zuiderzeewerken. De 
bemanning van het pas gepromoveerde 
Makkumer Skûtsje had een wedstrijd georga-
niseerd wie van de bezoekers het snelst de fok 
in de top van de mast kon draaien. 

Door Doutzen Ouderkerken,
Op de laatste redactievergadering een verdeling 
gemaakt met de redactieleden over de verslag-
geving tijdens de Visserijdagen. Aan mij de 
eer om een verslag te schrijven over de activi-
teiten van de zaterdagmiddag. Van te voren 
het zaterdagmiddag programma doorgenomen 
en de high lights voor mezelf bepaald. Om 
12.30 uur stond het Jumbo Kooistra Pakken-
botenrace op het programma. Zo’n 2 maanden 
geleden is de inzamelingactie van lege pakken 
in Jumbo Kooistra Makkum gestart. Maar 
liefst 9 boten met jeugdige bemanning waren 
bij de start aanwezig. Niels Wiersma en Hylke 
de Jong klokten de snelste tijd. Alle deelnemers 
kregen een medaille en een zakje met lekkers. 
Na deze botenrace hoog tijd om de kramen in 
het centrum te bekijken. Op het Vallaat hadden 
verschillende kunstenaars hun werk uitgestald. 
Bij de sluis kwamen verschillende Shanty 
koren in actie en kon het publiek genieten van 
de mooie liederen. Ook het Makkkumer koor 
Nostalgia was van de partij. Het gezang van 
deze koren geeft altijd een speciale sfeer aan 
het hele gebeuren. Op mijn weg richting de 
haven kwam ik een aantal artiesten tegen van 
het straattheater. Op de haven was het een 
drukte van belang. Veel mensen, muziek in de 
tent en op het grasveld, nabij de haven, de 
stands met oude ambachten. Ook altijd weer 
een publiekstrekker.

Van te voren al bedacht dat ik een roeiclinic 
wilde meemaken. Zo gezegd zo gedaan. Dat 
was een klein half uurtje best hard werken en 
ontdekt dat er bij roeien ook een stukje tech-
niek om de hoek komt kijken. Een geweldige 
ervaring en veel respect gekregen voor de 
roeiers van de Twirre! Tot op het laatste moment 
getwijfeld of ik mij zou laten inschepen op 
één van de boten van de vlootschouw. Mezelf 
het voordeel van twijfel gegeven en de tocht 
meegemaakt. Toch weer bijzonder zo’n tochtje 
op het IJsselmeer. Ik had dit boottochtje niet 
willen missen!

Visserijdagen Makkum 2013: Complimenten 
voor de organisatoren van dit festijn. Een zeer 
gevarieerd programma, zodat publiek dat in 
grote getale was komen opdagen, zich geen 
moment hoefde te vervelen. ‘Makkum Oeral 
Yn Thús’. It wie wer bêst genoch!

Makkum trekt duizenden bezoekers tijdens de Visserijdagen
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Wist u dat...
- er vrijdagmiddag 30 augustus om 14.00 uur in 
 de bibliotheek informatie wordt gegeven voor 
 de computercursussen van Seniorweb Zuid-
 west Friesland, locatie Makkum ?

- Het Viswijvenkoor Grietje Sprot uit Hindeloopen 
 op zoek is naar enthousiaste frisse viswijven. 
 We oefenen iedere donderdagavond in gebouw 
 Irene in Hindeloopen. Hebben jullie zin in een 
 nieuwe uitdaging neem dan contact op met 
 Rixt Speerstra e-mail jelterixt@home.nl
 
- 4 september een Inloopavond van de Loop-
 groep is, start 19.15 uur vanaf de ijsbaan
- iedereen op ieder niveau mee kan doen
- de Loopgroep op 16 september met een beginners-
 programma start.
- met als doel de 5 kilometer van de Makkumer 
 wintertrimloop 
- Voor verder info www.loopgroepmakkum.nl 

Alle Dames T-Shirts
Zerres Zomer pantalons

& Heren Polo´s K.M
50% Korting

Ruwvoerhandel S.A. de Vries en Hofstra Bouw 
weer hoofd- en co- sponsor SV Mulier

Witmarsum - SV Mulier meldt trots de voort-
zetting van de samenwerking met hoofdsponsor 
Ruwvoerhandel S.A. de Vries en co-sponsor Hofstra 
Bouw. Beide Witmarsumer ondernemingen 
hebben al een jarenlange band met SV Mulier.  

Afgelopen zaterdag werden de nieuwe shirts 
voor het seizoen 2013-2014 in de oefenwedstrijd 
tegen IJVC ten doop gehouden. Naar aanleiding 
van deze gelegenheid werd ook een teamfoto 
gemaakt met daarop onze beide sponsoren.

Pingjum - In  aanloop naar de ‘grote’ kaatswed-
strijden tijdens de Merke, aankomend weekend, 
kaatsten de leden van Kaatsvereniging Jan 
Reitsma zaterdag 24 augustus hun Lyts Penjumer 
Merke-partij. Zowel de jeugd als de senioren 
stonden in het veld om in 5 verschillende klassen 
te kaatsen. Bij de senioren werd er ook om de 
Koningsprijzen gekaatst. Het werd een heerlijk 
zonnige en gezellige dag met spannende wed-
strijden die soms ' op het scherpst van de snede' 
gespeeld werden. Uiteraard ontbraken op deze 
Lytse Merke-partij niet de barbecue en de 
muziek van Jappie en Dirk zodat het nog lang 
gezellig bleef. De kransen werden deze dag aan-
geboden door de familie Sytsma.

Uitslagen: 
Jongste jeugd: 
1e Minke Sytsma en Jelmar Gerritsma
2e Willem Arensman, Rikst Odinga 
 en Hedwich Lok, 

Oudste jeugd: 
1e Rinze B. Reitsma, Tjalling D. Reitsma 
 en Isa Siemensma. 

2e  Arjan Lok, Lotje Arensman 
 en Anna Minke Postma
3e Joel Kuipers, Alie Visser 
 en Anna Siemensma 

Dames: 
1e Andrea de Jong (k), Miranda Graafsma 
 en Anna Brandsma
2e prijs: Marieke de Jong, Femke Tigchelaar 
 en Marielle Postma
3e prijs: Tinet Tigchelaar, Feikje Folkertsma 
 en Ytsje Reitsma 

Heren A: 
1e Hendrik Brandsma (k), Andrys Osinga 
 en Gosse Reitsma 
2e Heren A: Igor Kuiper, Lammert Munniksma 
 en Joey Leeuwen 

Heren B: 
1e Jappie Tigchelaar (k), Theun Folkertsma 
 en Sybren Bruinsma 
2e Jelle de Hoop, Johannes de Best 
 en Tsjerk Goslinga

Lytse Penjumer Merke partij

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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Slagerij Attema Partij

Zondag 18 aug. jl. is deze Pupillen Meisjes del. 
A en del. B + verl.ronde verkaatst. In de A-klasse 
waren zes parturen en er werd gekaatst in twee 
poules van drie. De winnaar in poule A was het 
partuur van Joanne Elise Broeders en Anna 
Joostema. Zij hadden een zware partij tegen het 
partuur van Lobke Vlasbloem (Makkum) en 
Renske Blanksma (Wier), maar wonnen uitein-
delijk met 5/4 – 6/6. Zo pakten zij 14 punten.

In poule B was het partuur van Geanna Faber en 
Fiera de Vries het sterkst, ook zij behaalden 14 
punten. In de finale ging het gelijk op tot drie 
eersten gelijk. Toen sloegen Joanne Elise en 
Anna een gaatje en werd het 5/3. Toch wordt het 
nog 5/4, maar de winst is voor Joanne Elise en 
Anna in 5/4 – 6/0.

Uitslag Pup. Meisjes A-klasse:
1e Joanne Elise Broeders (Ried) 
 en Anna Joostema (Berltsum)
2e Geanna Faber (Arum) 
 en Fiera de Vries (Sexbierum)

De prijzen werden aangeboden door Slagerij 
Attema te Makkum. De kransen werden aange-
boden door: Jalu Administratie te Makkum.

In de B-klasse stonden 19 parturen op de lijst. In 
de winnaarsronde had het partuur van Sanne 
Abma en Inge Wesselius zich geplaatst voor de 
finale. Zij wonnen overtuigende de eerste drie 
omlopen en in de halve finale hadden ze een 
staand nummer. De halve finale tussen het par-
tuur van Reny v. Wieren en Jildou de Groot en 
het partuur van Anna Rob en Larissa Smink uit 

Makkum werd beslist in het voordeel van Anna 
en Larissa met 5/2 – 6/2. De finale tussen het 
partuur van Sanne en Inge en het partuur van 
Anna en Larissa werd snel verkaatst.
Anna en Larissa wonnen met 5/1 – 6/4.

In de verliezersronde was de derde plaats voor 
het partuur van Rixt Fokkema en Indy Tuinier 
(Makkum), zij verloren van het partuur van 
Berber Bouma en Hiltje Kroondijk, die hiermee 
in de finale kwamen te staan tegenover het par-
tuur van Anna Ennema en Rianne Stremler. In de 
finale ging het gelijk op tot 4/4, toen namen 
Anna en Rianne een voorsprong en pakten de 
eerste prijs in 5/4 – 6/4.

Uitslag Pup. Meisjes B-Klasse:
Winnaarsronde,
1e Anna Rob (Winsum) 
 en Larissa Smink (Makkum)
2e Sanne Abma (Goenga) 
 en Inge Wesselius (Workum)
3e Reny v. Wieren (Ried) 
 en Jildou de Groot (Menaam)

Verliezersronde,
1e Anna Ennema (Sexbierum) 
 en Rianne Stremler (Exmorra)
2e Berber Bouma (Easterlittens) 
 en Hiltje Kroondijk (Vrouwenparochie)
3e Rixt Fokkema (Harlingen) 
 en Indy Tuinier (Makkum)

De prijzen werden aangeboden door Slagerij 
Attema te Makkum. De kransen werden aange-
boden door Jalu Administratie te Makkum.

Nachtkaatsen Cornwerd

Met maar liefst 24 parturen op de lijst begon om 
19.00 het nachtkaatsen. Tussen de omlopen door 
konden de deelnemers even bijkomen onder het 
genot van een broodje shoarma of hamburger. 
Helaas miezerde het wel wat in het begin van de 
avond.

De meest spannende partij in de eerste omloop 
was tussen Hayo Attema, Pyt Hibma en Geartsje 
Stegenga tegen Johan Kwast, Meidert Riem en 
Marko van Houten. Laatstgenoemden wonnen 
dit met 5-4 6-2. De volgende omloop wisten zij 
te winnen met 5-1 6-2. Jan Hof had de eerste 
omloop verloren maar werd bijgeloot bij Peter 
Kwast en Tryntsje Hoekstra en  hun wonnen 
toen ook de eerste 2 omlopen. In de 3de omloop 
wisten Jan Hof etc te winnen en hiermee kregen 
zij een staand nummer voor de finale. De halve 
finale gingen tussen Hillebrand Visser, Lammert 
Miedema en Marchje van Malsen, tegen Johan 
Kwast, Meidert Riem en Marko van houten. 
Laatsgenoemden wonnen met 5-3 6-6. 

De finale werd gespeeld door Jan Hof zijn 
partuur en die van Johan Kwast, een spannende 
finale met vaak 6-6 aan de telegraaf. Maar uit-
eindelijk  werd deze  toch gewonnen door Johan 
Kwast, Meidert Riem en Marko van Houten. 
Waarbij Johan Kwast uiteindelijk tot koning 
werd uitgeroepen. Wij willen Willem Tuinstra  
bedanken voor het sponsoren van de koningsbal 
en Cafe de Belboei voor het sponsoren van de 
kransen.

1ste Johan Kwast (k), Meidert Riem 
 en Marko van Houten
2de Jan Hof, Peter Kwast 
 en Tryntsje Hoekstra
3de Hillebrand Visser, Lammert Miedema 
 en Marchje van Malsen

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar belboei@makkum.nl
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Tijdens de Regiokampioenschappen in Harich 
op 8, 9 en 10 augustus zijn Quincy Bierstedt (10)
uit Makkum en Susanne Klarenbeek (21) uit 
Arum Frieskampioen geworden. Quincy moest 
op 9 augustus rijden. Samen met haar pony 
Mowgli kwam ze uit in de Klasse L1  bij de A/B 
pony`s. Met een score van 63% behaalde zij de 
1ste prijs en dus Frieskampioen .Quincy rijdt pas 
sinds oktober wedstrijden en dan nu al zo`n reul-
taat, Super! 

Op zaterdag 10 augustus kwam Quincy haar 
instructrice Susanne Klarenbeek in actie. Susanne 
kwam met Afro-Chicky bij de paarden in de 
Klasse L2 uit. s`Morgens haalde zij een score 
van 66,83% en mocht s`middag in de finale star-
ten. In de finale haalde zij een score van 68,17% 
en werd met deze score Frieskampioen. Susanne 
en Afro-Chicky mogen op 6 september naar het 
Nederlandse Kampioenschap in Ermelo.

Dubbelslag ¨De Waddenruiters¨

Warga 21 augustus
Yvonne Philipse kwam  voor de eerste keer uit in 
de klasse Z2 met Be Cool Man. In de 2e proef 
won zij de 3e prijs met 209 punten, de eerste 
winstpunt is binnen.

Koudum 25 augustus
Ineke de Bruin kwam met Wetterblom fan e 
Tsjonger uit in de klasse B. In de 1e proef won 
zij de 2e prijs met 193 punten en in de 2e proef 
was de score 196 en een 3e prijs. Beide proeven 
goed voor 3 winstpunten.

Arum  22 augustus 
Hilde Boersma kwam met Nynou fan ‘e Beijema-
state in de klasse M1 aan de start.In de 1e proef 
won Hilde de 3e prijs met 185 punten en een 
winstpunt kan zij weer er bij tellen.

Arum 18 augustus
Bij de pony’s kwam Hester Ludema met Noa 
van Babuorren uit in de klasse L1 cat. D. In de 
1e proef reed Hester een winstpunt met 180 
punten en in de 2e proef ook met 181 punten.

PSV de Halsbânruters

eigen fotoeigen foto

Vorige week maandagavond werd het startsein 
gegeven voor de 37e zwem4daagse in waterpark 
Mounewetter. Dankzij het zonnige weer hadden 
zich maar liefst 159 zwemmers opgegeven. De 
allerkleinsten konden meedoen met de aqualoop. 
Zij deden spelletjes in het water. Muziek-
vereniging Nij Libben uit Witmarsum moedigde 
met haar muziek de deelnemers naar hartenlust 
aan. Na het zwemmen konden de deelnemers 
weer nieuwe energie opdoen door het eten van 
poffertjes. De opbrengst hiervan (€ 114,75) was 
bestemd voor de Johan Cruijff-Foundation. Deze 
instelling stelt zich ten doel het bevorderen van 
het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen 
door middel van sport.

Dinsdag kon iedereen geschminkt worden en 
ook konden ze hun nagels met leuke figuurtjes 
laten lakken. Het badpersoneel had deze middag 
spelletjes georganiseerd. Dinsdagavond was Water-
poloclub Bolsward aanwezig om de kinderen de 
beginselen van het waterpoloën bij te brengen. 
Later op de avond werd nog een wedstrijdje 
gespeeld.

Op woensdagmiddag deden de kinderen mee aan 
een stoepkrijtwedstrijd. Nog steeds staan de 
prachtige tekeningen op de stoeptegels van de 
terrassen. ‘s Avonds was er na de 4daagse een 
familie-estafette. 4 familieleden gingen in esta-
fettevorm 200 meter zwemmen. Omdat het in 
Mounewetter niet om de knikkers maar om het 
spel gaat was er voor iedere familie een lekkere 
taart. 

Voor de waaghalzen was er het “springen van de 
hoogste bom” op donderdagmiddag. Op donder-
dagavond was er veel animo voor het spijkerbroek-
hangen en werd er een clinic reddingzwemmen 
gegeven, hierbij moest een pop opgedoken worden. 

Vrijdagavond was de inhaalavond van de zwem-
4daagse en vanaf 20.30 uur konden de deelnemers 
in het donker zwemmen, terwijl DJ Huisman 
gezellige discomuziek ten gehore bracht. 

Al met al een gezellige en drukbezochte zwem-
4daagse, met dank aan alle vrijwilligers die 
hand- en spandiensten verrichtten. 

Gezellige zwem4daagse in Waterpark Mounewetter

Adverteer in de Makkumer Belboei
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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
Vrijdag 30 augustus
YVC/Blauwhuis D1 - Makkum D1               18.30

Zaterdag 31 augustus
Makkum 1 - Minnertsga 1 15.00 
TOP 63 2 - Makkum 2 12.00 
Makkum 3 - Arum 2 14.30 
Makkum A1 - Franeker A1 12.30 
Makkum B1 - Balk B1 12.30 
SDS C1 - Makkum C1 11.30 
Makkum E1 - Zeerobben E1 10.15 
Makkum F1 - Nyland F1 10.15 
Mulier MB1 - Makkum MB1 11.00 
 
Woensdag 4 september  
Makkum A1 - Bolsward A1 18.45 

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type    2010  €  15540,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  12840,-

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm   2010  €  10445,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm     2008  €   9640,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   8345,-

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm  2011  €   6995,-

Chevrolet Aveo 1.4-16V,5drs,airco,60dkm 2009  €   6940,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6940,-

Honda Jazz 1.4i Automaat,airco,45dkm    2004  €   6440,-

Citroen Xsara 1.8-16V,5drs,airco,apk    2000  €   1295,-

Seat Leon 1.8-20V
Sport, blauwmetallic, 5 drs, 
airco, cpv+ afst bediening
el.ramen, lm velgen
181 dkm  bj 2003

 3940,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
  Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

      wwww.garagehorjus.nl
      Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions

Stoeterij Beijemastate Arum
 
Arum 22 Augustus 
M1 Dressuur - Tim Kruyt met Celle Vie 190 
punten 1ste prijs en 183 punten 

M2 Dressuur - Tim Kruyt met Universe 183 
punten 

Koudum 25 Augustus 
M1 Dressuur - Pauline Wielsma met Ytzen P 
184 punten en 190 punten 2de prijs 

ZZL Dressuur - Anja Oudendag met Gitta 
fan e Beijemastate 214 punten en 234 punten 
mag nu ZZ-Zwaar starten
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Witte wieg met hemeltje en bekleding, staat op 
wieltjes € 75,- Box plus box kleed d. eiken met 
telraam € 25,- Wipstoeltje € 10,- donker Crème 
bad plus stander € 15,- Kinderstoel d. eiken € 25,- 
Info 0517-641675 of 06-10443363 na 18.00 uur.

Loopkar tot 3 jr. € 10,-, rode race-trapauto tot 6 
jr. € 20,-, motorfietsje met zijwieltjes € 12,50 
tel. 0515-573457

Klassieke bb motor triton 5.5 pk extra langstaart 
loopt maar moet nog afgesteld worden met tank 
zo mee 125 euro tel. 0641912007

Het eerste exemplaar van de roemruchte 
Makkumer Courant kalender. Het gaat hier om 
de editie van 1988, de allereerste dus. Dit is de 
enige die ik nog niet heb, het zou leuk zijn om 
mijn collectie compleet te maken... wie o wie??

Een wasmachine en koelkast (tafelmodel)
Tel. 06-26234426

Er staat al weken een gazelle dames fiets bij het 
MFC, kleur blauw/paars met fietstassen en rug 
leuning achter op, fiets staat op slot! info 0515-
232896

Zaterdagmiddag 24 augustus op het terras bij De 
Waag spijkerjackje met mijn sleutels erin. Eerlijke 
vinder graag terugbezorgen bij De Waag!!!!

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

OPVALLEND

VERMIST

GEZOCHT

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

Complimenten voor de organisatoren van het visserij festijn.

ZING MEE - avonden 
in Makkum!
Na de vakantieperiode beginnen we weer met de 
maandelijkse “ZING MEE-avonden”. Deze worden 
gehouden in restaurant “Waerdsicht” van zorg-
centrum Ävondrust”, Kerkeburen 66. De eerste 
zangavond is op D.V. zondagavond 1 september. 
Er worden bekende geestelijke liederen gezongen, 
o.a. uit de bundel van Joh. de Heer. De orgel-
begeleiding wordt verzorgd door dhr. A. Couperus. 
De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is 
vrij. U bent van harte uitgenodigd.
De  volgende data zijn: 6 oktober, 3 november, 
en op 8 december zal de 25e “KERST-ZING-MEE” 
gehouden worden in mfc/sporthal “Maggenheim”. 
Aan dit jubileum zal medewerking verleend worden 
door: het Lemster Mannenkoor, Aukje v.d. Meer, 
sopraan, en de Brassband “Looft de Heer” uit 
Beetgumermolen. Noteert u deze data alvast in 
uw agenda. 

Voor meer info: 
A. Otter tel. 542126 of D. Tamminga tel. 231618. 

Midlum - Op zaterdagmorgen 24 augustus hebben 
de gezamenlijke visclubs de Slachte Marathon 
gevist. De wedstrijd werd georganiseerd voor de 
leden van HSV de Voorn,  HSV De Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen en er werd gevist 
van ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 19.00 uur. 
Er waren 19 deelnemers en het wedstrijdwater 
was het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, 
Midlum. Er werd gevist in twee vakken, vak A 
en vak B. De wedstrijd werd gesponsord door 
Klaas Bakker van recreatieboerderij Slachtehiem 
te Lollum/Arum. Ondanks de stevige wind was 
het prima visweer met veel zon en hoge tempe-
raturen. Er is zeer goed gevangen, in totaal is er 
door de 19 vissers ruim 293 kilo vis gevangen, 
dat is gemiddeld zo’n 19 kilo per visser en dat is 
extreem. De winnaar had zelfs 38 kilo vis. Na de 
weging hebben de vissers gezamenlijk gegeten 
bij het restaurant met de grote M. te Midlum. 

De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. I. Idzenga 38025 gram

2. H. Olde Olthof 35035 gram
3. A.D. van Assen 26353 gram
4. H. Nauta 25352 gram
5. F. van Duinen 19150 gram
6. F. Temme 18437 gram
7. K. Bakker 17470 gram
8. P. Topma  14428 gram
9. J. van der Laag 5975 gram
10. R. de Jong 4123 gram

B-klasse:
1. J.R. de Boer 13741 gram
2. R. Ras  13125 gram
3. A. Abbink 11555 gram
4. J.R. den Boer 11245 gram
5. W. Bakker  10750 gram
6. A. de Boer jr. 9189 gram
7. B. Dorenbos 9011 gram
8. S. Menger 6928 gram
9. T. Hooisma-Hut 3203 gram

De grootste vis werd gevangen door Wil Bakker, 
zij ving een brasem van 54,2 cm.

Slachte Marathon viswedstrijd

Ids Idzenga, winnaar van de wedstrijd met ruim 38 kilo vis.
eigen fotoeigen foto


