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In dit nummer o.a.
Visserijdagen Makkum

No. 1698 - 21 augustus 2019
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

M a k k u m e r B e l b o ei

Het bijzondere verhaal van de aankleding
van de zeemeermin

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

Door Judith van Lavieren
Bij hoge uitzondering mocht uw verslaggever
dit jaar op een niet nader te omschrijven
plaats en tijd aanwezig zijn bij de laatste
doorpas-sessie van de zeemeermin en
Neptunes. De aankleding van het paar werd
dit jaar verzorgd door een groep van maar liefst
acht vrouwelijke ondernemers uit Makkum.
Die groep bestaat uit: Fokje Zijlstra (ontwerpen en vervaardigen kleding), Nynke Boonstra
(make-up zeemeermin), Paulina Brouwer
(kapsel zeemeermin), Ilona Oostenveld
(kroon en staf Neptunus), Marlies Koornstra
(nagelstyling), Lisette Folkertsma en Monique
van Dijk (ontwerp en sponsoring van de bijzondere Makkumer stof voor de jurk van de
zeemeermin) en Durkje Hoeksema (ontwikkeling moodboard, grime Neptunes).
Fokje en Durkje beginnen met het samenstellen van een moodboard. Aan de hand van
dit moodboard gingen Lisette en Monique
van MKKM.frl (Makkum Souvenirs) aan
de slag om een stof te ontwerpen. Op de
stof is voor de goede kijker een tegelmotief
te ontdekken, maar het meest in het oog
springend zijn natuurlijk de haringen. De
afbeelding die we zo goed kennen van het

Haringschaaltje van Tichelaar, maar nu met
engelengeduld digitaal bewerkt totdat hij in
allerlei afmetingen op stof beschikbaar was.
En met een zelfde portie geduld en toewijding
werden 260 vissen door Fokje uit de stof geknipt en op de jurk verwerkt. De school haringen die op de witte jurk is genaaid zwemt als
het ware om de zeemeermin heen en ontsnapt
in haar staart. Het model van de jurk is geheel
in stijl een echte fishtail.
Het doorpasavondje maakt wel duidelijk dat
er ontzettend veel werk verzet wordt om van
de Makkumer zeemeermin en Neptunus een
oogverblindende verschijning te maken.

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

MAKKUM
Zwanenbalg 24
Vraagprijs

€ 275.000,- k.k.

m a k e l a a r s en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 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)

OVERLIJDEN

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Verdrietig, maar dankbaar dat hij niet
verder hoeft te lijden, geven wij kennis
dat is overleden mijn geliefde man en
onze lieve, zorgzame schoonvader

Willem Feike de Boer
- Wim 19 april 1940

7 augustus 2019

Janny
Ingrid

(in liefdevolle herinnering),

Ron en Vera Moons
Zuidplaslaan 502
2743 KG Waddinxveen
De crematie heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Nadere informatie betreffende deze
uitvaart vindt u op:
www.vanmourikuitvaart.nl/memoria
naam: Wim code: HMNR069
Tevens kunt u daar een persoonlijke
herinnering of condoleance plaatsen.
DANKBETUIGING

Een leven valt stil
zoals een blad dat valt
en God raapt het op.
Langs deze weg willen wij dankzeggen voor
het medeleven dat wij mochten ondervinden
na het overlijden van ús leave mem, beppe
en oerbeppe

LYSBETH DE WITTE-AMELS
Het doet ons goed te weten dat zij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel
heeft betekend.
Bern, beppe-en oerbeppesizzers
Makkum, augustus 2019

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade .................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,50
1 kg hamlappen ....................................... € 6,75
1 kg speklappen ...................................... € 6,00
1 kg shoarmavlees .................................. € 6,00
1 kg verse worst ...................................... € 5,25
1 kg fricandeau ........................................ € 7,75
1 kg schnitzel ........................................... € 8,25
1 kg varkenshaas .................................. € 11,75
1 kg krabbetjes ................. € 4,50 / 3 kg € 12,75
5 stuks droge worst ................................. € 4,75
1 kg rundvlees ......................................... € 6,75
1 kg bieflappen ................. € 7,50 / 3 kg € 21,00
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,25
1 kg biefstuk ............................................ € 8,25
1 kg kipfilet............................................... € 7,50
hamburgers
5 stuks ..................... € 4,75
boomstammetjes 5 stuks ..................... € 4,75
kipschnitzel
5 stuks ..................... € 4,75
zigeunerschnitzel 5 stuks ..................... € 4,75
kip cordonblue
5 stuks ..................... € 4,75
slavink
5 stuks ..................... € 4,75
1 kg gehakt ....................... € 4,75 / 5 kg € 22,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

samen
€ 45,00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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Iyengar Yoga bij Yoga Siesta in Makkum

Door Judith van Lavieren

K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd
organiseert
Vrijdag 23 augustus a.s.
NACHTKAATSEN
voor leden en niet-leden
Aanvang: 19.00 uur
Opgeven voor donderdag 22 aug. 19.00 uur
via de mail: kvmeiinoarien@hotmail.com
of telefoon:
Nienke Leijenaar 06 183 19 753
Tegoedbonnen van juwelier Kramer te winnen!

Tevens ringrijden voor aangespannen paardenwagens
en onder het zadel te Cornwerd /// aanvang 19.30.

Het eerste halfjaar van 2019 was een intensieve
tijd voor Gerrie Selak. Het waren maanden van
volledige focus op het behalen van haar diploma Iyengar Yoga docente. Alle inspanningen
werden op 22 juni jongstleden beloond: Gerrie
slaagde na een opleiding van 5 jaar voor het
examen en mag zich nu gediplomeerd Iyengar
Yoga docent noemen.
Zes jaar geleden maakte Annelies Adema
Gerrie er op attent dat er op het strand geweldige yogales gegeven werd. “Ze vond het
net iets voor mij”, vertelt Gerrie. Die geweldige
yogales werd gegeven door Djoeke van der
Werf. Nog steeds is zij de persoonlijke docent
van Gerrie. De lerarenopleiding voor Iyengar
Yoga volgde Gerrie bij Berber Schönholzer in
Amsterdam. Absoluut geen makkie, pas na
jarenlange intensieve scholing mag men het
examen afleggen. “Ik ben zelf zo enthousiast
over Iyengar Yoga; ik wil dat graag doorgeven
aan anderen”, aldus Gerrie.

lenigheid of conditie. Aan de andere kant kunnen de hulpmiddelen ook gebruikt worden om
de moeilijkheidsgraad op te voeren. “Je kunt
dan meer diepgang creëren in de oefeningen
en yogahoudingen uitvoeren die anders niet
mogelijk zijn”, legt Gerrie uit. De oefeningen
worden in een vaste volgorde uitgevoerd en
tijdens de lessen is er veel persoonlijke aandacht door middel van duidelijke aanwijzingen
voor de leerlingen. Alle benodigde hulpmiddelen zoals matten, blokken en bolsters zijn in de
studio aanwezig.

Waarom de naam Yoga Siesta?
“De naam Yoga Siesta is geïnspireerd op het
ideaal achter siësta. Eenzelfde moment van
ontspanning en verfrissing wil ik graag brengen met Iyengar yoga”, stelt Gerrie. Met Yoga
Siesta heeft Makkum nu een professionele
Iyengar Yogastudio. De studio is gevestigd in
het Multi Functioneel Centrum, Klipperstraat
21-A. De ingang is aan de rechterkant van het
MFC.

Wat is Iyengar yoga?
Iyengar Yoga is een actieve, uitdagende en
zorgvuldige vorm van Hatha Yoga volgens het
systeem van de wereldberoemde yogaleraar
Iyengar. Iyengar Yoga zorgt vaak voor een betere
houding die je automatisch ook in je dagelijks
leven toepast.

Op de twee eerste zaterdagochtenden van
september en oktober gaat Gerrie twee workshops geven, zogenaamde “intensives”. Zulke
workshops zijn langer dan een gewone les en
worden gegeven rond een thema. De yogalessen worden gegeven op donderdagochtend
van 9:00 - 10:15 en donderdagavond van
19:45 -21:00.

Kenmerkend voor Iyengar Yoga is het in lijn
brengen van het lichaam, vaak met gebruik
van hulpmiddelen zoals blokken en riemen.
Deze hulpmiddelen, ook wel props genoemd,
zorgen ervoor dat deze vorm van yoga toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd,

Voor meer informatie over tarieven, en de mogelijkheden tot het volgen van een proefles kunt
u, bij voorkeur, terecht op mail: info@yogasiesta.
nl. (Telefonisch is Gerrie bereikbaar op telefoonnummer 06-29403841). Binnenkort meer info via
de website: www.yogasiesta.nl
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

ALGEMEEN
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

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 vrijdagochtend, voorafgaand aan de verschijning voor
11.00 uur op: belboei@makkum.nl. Aanleveradres indien geen
e-mail voorhanden: Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA
MAKKUM, tel: 06-15064763.
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, Sjoukje Steinhovden
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Genee’s prolongeren titel Fiskwiven pubquiz

Door Sjirk Wijbenga
Donderdagavond werden de Makkumer Visserijdagen geopend met de 2e editie van
het Makkumer grachtenconcert met de Ierse
swing-folkband Unicorn uit Hoorn. Ondanks
de harde wind en de dreigende lucht stroomde het Vallaat en de Voorstraat vol met toeschouwers. De opzwepende Keltische muziek
lieten de toehoorders niet onberoerd. Er werd
al snel meegeklapt, meegeneuried en meebewogen op de ritmes van de muziek.
’s Avonds werd in het feestpaviljoen op de haven
de traditionele Fiskwiven pubquiz georganiseerd. 95 Deelnemers hadden zich in groepjes
van vijf aangemeld, waaruit blijkt dat de quiz
aan populariteit nog niets heeft ingeboet. De
combinatie van een avondje uitgaan en een
ouderwetse spelletjes avond met vrienden of
familie, wordt nog steeds gewaardeerd. De
avond werd gepresenteerd door drie spel-

leiders; Tini Koornstra, Janneke Jaspers en
Anna Bakker. De vragen werden voorgelezen
en tevens getoond op een groot videoscherm.
De vragen gingen over van alles en nog wat:
actualiteit, sport, popmuziek, biologie, koninklijk huis en - uiteraard – bier. Maar de grootste
rol was weggelegd voor de vragen over Makkum. In elke ronde kregen de deelnemers een
aantal vragen voor de kiezen over de Vlecke en
bekende Makkumers. (Een kleine greep) Hoe
heet de huidige Makkumer dominee; wat is de
naam van de dichtbundel van Douwe Visser;
wat heeft de zeemeermin op haar handen op
de Makkumer vlag; wanneer is de Makkumer
Keninginneferiening opgericht.
Evenals twee jaar geleden kwam ook nu de
familie Genee als winnaar uit de bus. Het
Genee-team kreeg een geheel verzorgde BBQ
voor 5 personen van hoofdsponsor Jumbo
Kooistra.
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OPNIEUW INGEPLAND !!

Openingstheater

KV MAKKUM organiseert

de Café-Rest. Beaufort partij
Zondag 1 sept. a.s. wordt deze
2- Tallen Vrije Formatie Partij
gehouden in een
Heren- en een Damesklasse,
met min. één KVM-lid per 2-tal
De prijzen zijn dinerbonnen !
Kransen worden aangeb. door: Blom Ynien
Aanvang: 11.00 uur.
Opgave via secretariaat@kv-makkum.nl
of 06 51 071 052
tot zondag 1 sept. 9.30 uur
Kantinedienst:
v.a. 10.30 uur Kantine Commissie
v.a. 15.00 uur Marianne Tjeerdema,
Annelies Groen, Elske Valkem

KV MAKKUM organiseert

47e Koninklijke Tichelaar Partij
Zondag 25 aug. a.s.
wordt deze Off. K.N.K.B. Partij
Heren 1e Klas V.F. gehouden.
De prijzen bestaan uit
modern sieraardewerk en medailles.
Kransen worden aangeb. door:
Nynke kapsalon beauty
Aanvang: 11.00 uur.
Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig !
Zie hiervoor op kv-makkum.nl
Kantinedienst:
v.a. 10.30 uur Jeltsje Folkertsma
v.a. 15.00 uur 3x Dames Commissie

Opgave Skuster koor
Ook in 2019 organiseert de Stichting Skuster Tsjerke
wederom een projectkoor in Skuzum.
Alles weer onder leiding van
onze vast dirigent Jan Brens uit Sneek.
Start is op 16 September
en de uitvoering is gepland op zondag 17 november.
Daar tussen circa 9x oefenen op maandag avond.
Iedereen die van zingen houdt kan zich opgeven,
graag voor 10 septenber.
Opgave bij Linda Miedema via Email. goed@planet.nl
of via de telefoon 336543

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Op vrijdagavond kwam het moment dat aan
Makkum onthuld werd wie dit jaar de Zeemeermin en Neptunus zijn. Bij aanvang van
het theater kwam een boot met twee kleurige taarten erop de haven binnenvaren. Een
varende aflevering van Heel Makkum Bakt,
die werd gepresenteerd door Sietske Poepjes in de rol van Jannie en Bakker Ferry Kluft
in de rol van Robert. De kandidaten werden
gespeeld door Vosse Visser en Erik Kluft. Zij
mochten vertellen hoe ze de taarten gemaakt
hadden. Robert en Janny waren enthousiast
over het uiterlijk van het gebak, maar vonden
er wel een luchtje aan zitten. Een visluchtje wel
te verstaan. De kandidaten werden nog eens
extra ondervraagd over de gebruikte ingredienten, maar volledige duidelijkheid kon uiteraard alleen een proefmomentje bieden. En
bij het aansnijden van de taart werd duidelijk
waar de verdachte geurtjes vandaan kwamen:
Neptunus en de Zeemeermin waren dit jaar

per taart naar Makkum afgereisd en kwamen
tevoorschijn.
Tijdens de negende editie van de Visserijdagen bleken een broer en zus als Zeemeermin
en Neptunus te regeren: Oane en Rixt de Boer.
Nadat ze goed en wel uit de taarten geholpen
waren begroeten zij de Makkumer bevolking.
“Wat een mensen, normaal zien we alleen vissen” En hoewel de “trijetosk” van Neptunus
eerst nog voor een gebaksvork aangezien
werd door Robert en Janny bleek al snel dat
Makkum hier te maken had met een echte
“koning van de zee”. Neptunus verklaarde de
negende editie van de Visserijdagen officieel
voor geopend. Zeemeermin Rixt vestigde de
aandacht op de 8 vrouwelijke ondernemers
die hun verschijning mede mogelijk gemaakt
hadden. Na een korte fotosessie aan wal, ging
het paar aan boord van de Lois om zich van
dichtbij te laten bewonderen door het toegestroomde publiek.
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Verslag Visserijdagen

door Jetze Genee

Vrijdag 16 augustus

Volop deelname bij Viswedstrijd

Expositie Âld Makkum

Inmiddels is de viswedstrijd voor de jeugd een vast onderdeel geworden van de Visserijdagen. Onder leiding van de Hengelsport Vereniging
Ons Genoegen en door sponsoring van Idzenga Hengelsport was het
Vallaat vrijdagmiddag goed bezet. 19 stekken werden bezet door fanatieke jonge hengelsporters en hun begeleiding. Vaak vaders die soms
nog fanatieker probeerden de vangst op te schroeven. En vis werd er
volop gevangen. Soms was er zelfs een schepnet nodig om een uit
de kluiten gewassen blei op het droge te krijgen. Doordat er zo goed
gevangen werd, telde het aantal vissen mee voor de eindstand. Gedurende de wedstrijd zorgde de HSV voor lokvoer en voldoende aas voor
de vissers. Vanaf 15.00 uur konden de deelnemers hun stekken opzoeken. Gedurende een vol uur werden er doorlopend vangsten gemeld
welke door de leden van de HSV werden bijgehouden en waar nodig,
onthaakt en de vis werd teruggezet. Aan het einde van de wedstrijd
werd de balans opgemaakt en konden er twee maal 10 prijzen verdeeld
worden. Voor beide zijden van het Vallaat 10 prijzen. Zo was er voor
iedereen een mooie prijs, hengels van Idzenga Makkum, en konden alle
vissers tevreden naar huis.

Het geweten van historisch Makkum, de stichting Âld Makkum, presenteerde een greep uit haar rijke foto en filmarchief op scherm in de
Waag. Prachtige oude foto’s, vaak aangevuld met de nodige kennis
en weetjes zorgen tijdens de Visserijdagen voor een kijk in het verleden. Dat rijke visserij verleden van Makkum, wat de grondslag is van
de Makkumer Visserijdagen. Zaterdag was het zo nu en dan erg druk
omdat de vele bezoekers even moesten schuilen voor de buien in de
ochtend en begin van de middag. De donderdags georganiseerde Fiskwiven Pubquiz wordt deels door de kennis van Âld Makkum gevoed
en hiermee is de stichting goed vertegenwoordigd in de Visserijdagen.
Indien u de expositie gemist heeft, kunt u dit thuis nog eens terug halen
door te grasduinen door het rijke digitale visserij archief via http://www.
ald-makkum.nl/ .

prijsuitreiking van de Viswedstrijd.

kofferbakmarkt op de Workumerdijk.

Vissersschepen prachtig versierd

Pimp wat driuwt

Een oude traditie werd dit jaar in oude luister nieuw leven in geblazen.
Een vijfkoppige jury onder leiding van Cees Amels koos de vrijdagochtend om over alle schepen te klauteren om een gewogen beoordeling
van het meest knap versierde schip te maken. Met de eigen WON-vloot,
aangevuld met een aantal schepen uit Stavoren en Wieringen was de
haven goed gevuld. Zeker ook omdat er ook oude vissersschepen (botters en jollen) en maar liefst 19 sleepboten aanwezig waren. Voor de
prijs kon alleen de actieve vissersvloot meedingen. Zowel tijdens en
vooral na de scheepskeuring heeft de jury zich uitstekend vermaakt,
maar was het niet gemakkelijk om een winnaar aan te duiden, aldus jury
lid The0 Adema. Uiteindelijk ging de prijs naar Stavoren waar de ST24
met de prijs naar huis keerde. De derde plaats was er voor de ST27 en
de tweede prijs bleef in Makkum en was voor de WON77. Tijdens de
Schippersborrel was het erg gezellig in de tent en stonden de vissers
gezamenlijk aan toeptafel in de tent, een mooi gezicht.

Prima verkoop tijdens kofferbakmarkt

Boven op de Workumerdijk hadden de bezoekers vrijdag een prachtig uitzicht op de Makkumer haven vol bedrijvigheid, muziek, schepen
en vis-bak, - en palingrokerij. Voorbij de voormalige visafslag begon
een stoet van auto’s die vanuit de kofferbak haar spullen probeerde te
verkopen. Naast tweede en derdehands spullen werden hier ook loten
voor grote Visserijdagen loterij verkocht. Het ruim aanwezige publiek
uit Makkum, maar ook van daarbuiten wisten de kofferbakken goed te
vinden. Met veel lokale deelnemers was het een gezellige markt waar
ook prima verkocht werd.

De deelname aan het vaar spektakel na de onthulling van de zeemeermin en Neptunes was wat tegenvallend waardoor het varend ringsteken
niet doorgegaan is. Toch wist de jeugd zich prima te vermaken in het
Vallaat en de Turfmarkt in bootjes, zelfgemaakte grundels van Feadship
de Vries en kano’s, supplanken en sloepjes. De kleinste slepers deden
ook mee en zorgden met hun pittige motoren voor de nodige golfjes
wat voor sommige deelnemers een nat pak betekende. De praam met
de zeemeermin en Neptunes manoeuvreerde zich tussen de bootjes
door en voer zo langs het talrijk aanwezige publiek op Vallaat, Pruikmakershoek en Turfmarkt.
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Zaterdag 17 augustus

Kinderoptocht

Zaterdagochtend begon druilerig en mogelijk was dat ook de aanleiding voor de wat magere deelname tijdens de kinderoptocht. Toch waren er weer 8 versierde en originele deelnemers die achter het korps en
drumband Hallelujah aan een mooie optocht door het dorp maakten.
Met de stevige wind was het traject sluis - haven - Voorstraat voor een
aantal creaties een pittige tocht, maar alle deelnemers konden zonder
averij de finish halen op de Markt. In de Kerkstraat waren het de twee
reuzentaarten die bij Bakkerij Kluft voor de aandacht trokken. Dichterbij
bleek daar de jury te staan, bestaande uit mevrouw Hammie en Zeemeermin en Neptunes.
Op de Markt bij SpeElsgoed voor van sponsor Els van Zeumeren werden de deelnemers beloond met leuke prijsjes voor de best versierde
en meest originele creaties. De winst ging naar het Koningspaar van de
familie Laan.

Krachtpatsers tijdens het Bungee- roeien

Met name de schippers en vissers wisten zaterdagmiddag de sloep
voor het Bungee - roeien te vinden. Met koppels van 4 met een stuur
was het zaak om vanaf sleepboot Aegir van Pieter Bootsma zo ver mogelijk de haven in de roeien terwijl de sloep vast zit aan een gigantische
elastieken kabel. Naarmate de afstand toeneemt, neemt de weerstand
ook toe. De enthousiaste organisator en speaker Kees Droog zorgde
voor de nodige aanmoediging en wist te vertellen dat de laatste slagen
in de sloep centimeter voor centimeter het koord oprekken. Met een afstand van 44.80 bleek team Wieringen 2 de meeste kracht om te zetten
in het water.
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Kerkdiensten

Prijsuitreiking Visserijdagen

Kerkdienst Holle Poarte
Zondag 25 aug. 9.30 uur Voorganger:
Dhr. P. Speelman m.m.v. mevr. A. de Groot
solozang. laatste dienst van dit seizoen.
Kerkdienst Minniste Mienskip Makkum
Vrijdag 6 september om 19.00 uur Gespreek
o.l.v. Oudste Lieuwe Durksz
RK KERK Makkum
Zondag 25-08 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Parochievoorganger.
Zondag 01-09 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
RK Kerk Witmarsum
Zondag 25-08 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 01-09 09.30 uur, Parochievoorganger.
PKN
25 aug. 9.30 K.C. Het Anker
Ds. H. Ariesen, Bolsward
1 sept. 9.30 K.C. Het Anker
Ds. G. Oberink, Urk

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 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

Long-term House Rental In historical centre
Makkum. Info: skippershúske@gmail.com
Te Koop: Trapskelter, stoel 7 standen
”autostuurinrichting (tandheugel & rondsel)”
prijs 75,00 euro telefoon 0515 232423

Zaterdagmiddag werden in de tent op de haven
de prijzen bekend gemaakt van verschillende
wedstrijden en de loterij die tijdens de Visserijdagen gehouden waren. Zeemeermin Rixt en
Neptunus Oane assisteerden bij het uitreiken
en de trekking van de loten.
De roeiwedstrijd werd gewonnen door de Wieringer ploeg. Bij de sleepboten ging de eerste
prijs naar de Noordwaard 2 en de Stern bleek
de meeste kilo’s per pk te kunnen trekken.
Een vierkoppige jury, bestaande uit Cees
Amels, Wiebren van der Weerdt, Theo Adema
en Johan Schmidt, had aan de hand van een
uitgebreide lijst van criteria vastgesteld welke
visserijschepen als mooiste uit de bus kwa-

De prijsuitreiking eindigde met het trekken van
de winnende loten. Vele Makkumer ondernemers hadden hiervoor prijzen beschikbaar
gesteld. Slechts 1 prijs kon meteen aan de
winnares overhandigd worden. De rest van de
winnende nummers wordt via de Facebooksite van de Visserijdagen bekend gemaakt.
Het checken van uw lotnummer is zeker de
moeite waard, want ook de hoofdprijs van 1
minuut gratis winkelen bij de Jumbo hoort nog
bij de niet opgehaalde prijzen…

Makkumer kampioenskip ielrikje
seedyk, sadat it publyk der goed bylâns rinne
koe. De rikers makken gebrûk fan ferskillende
rikkerskasten. Mar in âlderwetske tonne mei
in jutesek foldocht ek noch altiten prima. De
hurde wyn blies de rook fan it rikjen rjochting
Makkum sadat elkenien al gau op ‘e hichte wie
dat der mei de rikerij úteinset wie.

Agenda
Donderdag 22 augustus
13.30 uur Bij de Strandbibliotheek
INKIPINKI Poppentheater Help!
De zeedieren kunnen bijna niet meer
zwemmen door alle plastic in de zee. Wat nu?
Vanaf jaar Gratis toegang
Zaterdag 24 augustus
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur
in de kantine van Mounewetter
Zaterdag 31 augustus
Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur
in de kantine van Mounewetter
Zaterdag 14 september
Muziek van Artem Trio
Viool, cello en piano
Zorgcentrum Avondrust Makkum
Aanvang 19.00-20.00 uur
in restaurant Waerdsicht. Toegang gratis!

men. Op 1 eindigde de Staveren 24 met 71
punten, op 2 de WON 77 met 65 punten en
de Staveren 27 eindigde met 62 punten op de
derde plaats.

troch Sjirk Wijbenga
13 Dielnimmers striden freedtemiddeis om
it Makkumer kampioenskip ielrikjen op de
haven yn Makkum. De tûnen mei iel stienen
kreas útstald oan de kant fan it wetter en de

Tjerk Bruinsma prate de middei oanelkoar fêst
en woe alles witte oer de keunst fan it ielrikjen. Hy liet de dielnimmers ien foar ien oan it
wurd wylst Germ van der Weerd drok wie om
alles te filmjen. Ielrikjen is in handigheidsje.
Underfing, gefoel en kennis binne wichtich.
Jo moatte geduld ha en op it goede momint
de houtsnippers oanfolje. Boppedat mei de iel
net te sâlt en net te wiet wêze.
In fakkundich sjuery team: Alwin Kalt, Jelke
de Haan en Arend Poepjes beoardielden yn it
feestpaviljoen de resultaten. It publyk koe sjen
hoe soks om en ta giet en hearden it kommintaar fan de sjuery live. - Dizze is goed, dizze is
de sâlt, dizze is net skjin, dizze is te wetterich.
Uteinliks kaam de winner boppedriuwen. De
bêste ielrikkers fan Makkum 2019 binne Bernhard en Esther Veneman.
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Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht
voor alle soorten drukwerk

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Spoardyk 56
8711 CK Workum

0515 541466

info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Open bedrijvendag
Ferwoude
Op zaterdag 31 augustus zetten de bedrijven
in en rondom Ferwoude hun deuren open.
Van 10:00 - 15:00 uur kunt u een kijkje nemen
achter de schermen van ruim 15 verscheidene
bedrijven. Graag vertellen zij over hun bedrijf
en werkzaamheden.
De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude
in het kader van het 100-jarig jubileum. Het
hele jaar door zijn er activiteiten georganiseerd
door de jubileumcommissie. Er is genoeg te
beleven in het dorp en hierdoor zie je hoe ondernemend Ferwoude is.
Het dorpshuis ‘de Finne’ is geopend tijdens
de bedrijvendag, waar koffie, broodjes e.d. te
verkrijgbaar zijn. Het timmerwerkplaats museum is ook geopend, evenals de kerk waar de
expositie ‘wad en nog wat’ te zien is. Tot ziens
op zaterdag 31 augustus.
Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorzaken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop
en wordt erkend door alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen
naar 0514 521574 of 0515 541967. Zie ook www.podologiedouma.nl.

BMW 325i

Ford Fiesta 1.5TDCi Titanium

Bj 2005
Airco
Cruisecontrol
LM velgen
6 bak
NW Model
6 cil 218PK
nette auto!
210dkm

Bj 2015
Navi
Climacontrol
Cruisecontrol
5drs
Zilvermett
LM Velgen
103dkm

 5.999,-

Auto verhuur • Aanhanger verhuur
• Winter- en 4 seizoenenbanden • Mooie collectie occasions

 8.999,-

V.V. MAKKUM
zaterdag 24 augustus
14.00 Makkum 1 - Joure 2
zaterdag 31 augustus
14:30 AVC 1 - Makkum 1
12:30 Makkum 2 - AVC 2
15.00 Makkum 3 - Waterpoort Boys 4
13:30 Workum JO19-1 - Makkum JO19-1
9:00 Makkum JO15-1 - ST ersch./AVV JO15
10:30 Makkum JO11-1 - SC Bolsward JO11-2
10:00 TOP’63 JO10-1 - Makkum JO10-1
10:15 Makkum JO9-1 - Oeverzwaluwen JO9-1
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Seizoen 2019-2020

van het Cultureel Podium

gaat van start!!

Terwijl het vorige seizoen nog niet eens afgelopen was, zijn de voorbereidingen door het bestuur
van het Cultureel Podium Makkum (voorheen ’t NUT) al gestart voor het komende seizoen. En
het is gelukt om er weer een mooi programma van te maken, waar voor iedereen wel een fijne
avond bij zit. We beginnen het seizoen traditie getrouw met de ledenvergadering op donderdag
5 september a.s. in het Posthuis. De 209de jaarvergadering alweer, wat betekent dat we in het
seizoen 2020-2021 een lustrum te vieren hebben! Want dan bestaan we in december 2020 210 jaar.
Wat te denken van de try out van Debby Petter. Zij was vorig jaar zo enthousiast over het
Makkumer publiek en de DG kerk, dat ze graag weer terug wilde komen. Nu met een nieuw
stuk, “De liefde voorbij”. In de herfst bieden we de Comedy Tunes met standup-comedy en
cabaret van de Matroesjka’s aan. Onze thema-avond is rock en roll, dus de petticoat voor de
dames en de heren een klodder vet in het haar en swingen maar! Hayfever brengt iedereen in
beweging.
We starten het nieuwe jaar net als afgelopen seizoen met een januari-voeding maand. Deze keer
wordt er in de keuken van Avondrust gekookt “zonder zakjes” en later in de maand volgt er een
bijzondere bierproeverij, met verhalen en muziek er bij. Natuurlijk ontbreekt het Amsterdams
Kleinkunst Festival niet! Voor de 11de keer alweer in Makkum met een 3-tal halve finalisten:
opkomend cabaret talent!
Heel bijzonder is de voorstelling “De Weg” waarin de ervaringen van een vluchtelinge uit de
voormalige Sovjet Unie gespeeld en gezongen wordt. Ekaterina Levental vertelt en speelt haar
eigen bijzondere verhaal.

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

Vanaf februari zijn onze
openingstijden gewijzigd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vijdag
Zaterdag

9.00 - 18.00
Kapsalon gesloten

(de schoonheidssalon en pedicure
zijn op afspraak geopend)

9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 21.00
9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik
op afspraak

MA 9.00 - 18.00 | WO 9.00 - 18.00 | DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00 | ZA 9.00 - 13.30

Voor Makkumer talenten organiseren we opnieuw Makkum Unplugged! Wie iets wil spelen,
zingen of dansen, zonder versterkte muziek is welkom. En omdat het leven soms wel erg serieus
is, komt er een workshop “Lachen”. Het seizoen sluiten we af met Yn’e Golle 2.0. De vorige
editie in 2018, waarbij de bezoekers langs 3 boerderijen gingen voor een voorstelling, was een
succes en de deelnemers vroegen toen al om een vervolg. Deze editie is een verrassingstour, bezoekers weten niet wat hen te wachten staat op 3 bijzondere locaties in Makkum. De middag
wordt afgesloten met een swingend stukje muziek op het Plein,van een bruisende dames-band,
De Flageolettes. Bekijk ze vast maar eens op internet.
Bij deze Belboei wordt ook onze flyer voor het nieuwe seizoen bij iedereen aan huis bezorgd.
Bezoek onze website www.cultureelpodiummakkum.nl om de nieuwsbrief aan te vragen, of om
een reservering te plaatsen voor een voorstelling of activiteit. Lid worden kan natuurlijk ook.

Wij hebben er erg veel zin in!! Tot ziens bij de activiteiten!!
Jan, Wim, Nico, Anneke, Hinke, Marieke en Froukje

