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WELKOM OP DE 7E EDITIE VAN DE MAKKUMER VISSERIJDAGEN.
Wij zijn trots dat wij u weer kunnen ontvangen in ons mooie dorp aan het IJsselmeer. Voor de zevende keer kunnen wij dit
regio evenement organiseren, een evenement voor jong en oud. Eén van de pijlers van het organiserend comité is dat het een
weekend is, waar men veel kan zien, doen en meemaken zonder dat voor alles betaald moet worden. Dit kunnen wij alleen
mogelijk maken door de enorme steun van alle middenstanders die elke keer weer een financiële bijdrage geven zodat het
gezelligste evenement van de regio doorgang kan vinden. Dat het populair is onder de Makkumer bevolking is wel duidelijk.
Wij mogen op heel veel steun rekenen van vele vrijwilligers. Of het nu bij het opbouwen van het feestpaviljoen is, het begeleiden van activiteiten of
bardiensten draaien…… Elke keer kunnen wij op de steun van onze vrijwilligers rekenen.
Er vinden verschillende activiteiten plaats, een daarvan is het paling roken. Vrijdagmiddag komt het dorp al tot leven als erop de haven paling wordt
gerookt. Makkum heeft van oudsher veel palingvissers én professionele- en amateur palingrokers. Elke twee jaar kunnen deze tegen elkaar strijden
om voor dat jaar uit te maken wie er nu het lekkerst paling kan roken. Een vakkundige jury (vissers, kenners en lekkerbekken) mag alle paling
keuren op kleur, “schoon”heid, uiterlijk en smaak. De rokers krijgen van het bestuur allemaal dezelfde hoeveel gelijkwaardige paling om de
wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. “Blind” wordt de paling, gerookt, aangeleverd. Er is maar een persoon die de paling inneemt en de
jury krijgt de paling pas onder ogen tijdens het moment van de keuring. Vol spanning zitten de palingrokers op de prijsuitreiking te wachten,
iedereen doet tenslotte zijn of haar uiterste best, en hoopt dat het hele procedé zo goed is gegaan, van het schoonmaken, zouten en het roken…..,
dat hun paling de titel “lekkerste paling van Makkum 2015” krijgt. De winnaar krijgt een wisseltrofee mee naar huis die daar twee jaar mag staan.
Kunstenaar Alwin Overwater van “atelier het Quakeltje” heeft een palingroker van glas geblazen, die elk jaar voorzien wordt van een nieuw
naamplaatje met de naam van de nieuwe kampioen palingroken.
Na het palingroken is de avond inmiddels aangebroken en worden de Zeemeermin en Neptunus bekendgemaakt, is er een optocht van drijvende
opgetuigde vaartuigen “Pimp wat Driuwt” en is er natuurlijk live muziek in het feestpaviljoen. Als iedereen nog op een oor ligt wordt er op zaterdag
in alle vroegte alweer gewerkt aan de opstelling van de nautische- en kunstmarkt, en worden de gratis activiteiten voor de kinderen opgezet. Wij
verwachten dat vanaf 10:00 het dorp weer langzaam vol stroomt en dat allen weer gaan genieten van de gemoedelijkheid en gezelligheid die
Makkum te bieden te heeft. Het hele bestuur wenst u VEEL PLEZIER!
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Rinia Schilders
4x7,5
Werkplaats:
De Munniksplaat 1
8754 HG Makkum
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Behangwerk

Spuitwerk

Tel.: 0515 23 22 23
Mob.: 06 51 57 83 27
E-mail: info@riniamakkum.nl

Papiermolenstreek 2
8754 GE Makkum
Tel. 0515 232 550
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www.grosfp.nl
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Makelaardij Gros

info@makelaardijgros.nl

Visitekaartje 4x 7,5
* Dichtbij huis
advertentie

* 100% onafhankelijk
Nieuwe
* Jarenlange ervaring

Visitekaartje 4x7,5

Bekijk ons complete aanbod op onze nieuwe website:

* Scherpe hypotheekrente

www.makelaardijgros.nl

Maatwerk voor iedereen!

Nico Morien

Nico Morien
annex 4x7,5
plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3 8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
nicomorien@makkum.nl
GEZIEN
BIJ
www.nicomorien.nl
MORIEN

"Ken uw klassiekers"
Sprietslaan aan het Vallaat, zwemwedstrijden
in de haven, hard roeien voor heren,
kuipjesteken, de vlootschouw. Onderdelen die
al op het programma stonden tijdens de
Visserijdagen in 1968. `Klassiekers` die ook op
meer recente Visserijdagen aan bod kwamen.
In navolging op de Visserijdagen in de zestigeren zeventiger jaren van de vorige eeuw
worden vanaf 2003 2 jaarlijks de Makkumer
Visserijdagen weer georganiseerd. Al denkend
aan de Visserijdagen van weleer kwamen we
op het thema 'Ken Uw Klassiekers'. De term
'Klassieker' kent u waarschijnlijk vooral in de
betekenis 'traditierijke wielerwedstrijd'. Maar
'klassieker' kan volgens Van Dale ook
betekenen: lied, boek, toneelstuk enz. dat nog
steeds wordt gezongen, gelezen of gespeeld.
Kortom, een breed thema, waar wij als
organisatie goed mee uit de voeten kunnen, en
hopelijk ook u als deelnemer aan de
activiteiten die wij gaan organiseren!

Marina Makkum
8 x 15
Suderseewei 6-8
8754 GK Makkum
Tel: 00 31 (0)515-23 28 28
Fax: 00 31 (0)515-23 13 39
info@marinamakkum.nl
www.marinamakkum.nl

Beach Resort Makkum
8x 15

It Posthus
Sudwester Makkum
Visitekaartje 4x 7,5

Visitekaartje 4 x 7,5
Dus inzonder
menu
er op(it osthusmakkum)
Hou onze facebookpagina
de gaten voor
Posthûsnieuws

Telefoon: 0515-231153

deBOER

accountant
& belastingadviseurs
De Boer accountant
en belastingadviseurs
Visitekaartje 4x 7,5

Zorggroep Tellens
8x7.5

Taxibedrijf van der Bles
Visitekaartje 4x 7,5

Kerkstraat 16, 8754 CS Makkum
T. (0515) 231 246
www.deboeraccountant.nl

NOG 1 KEER…………………………….. EEN “HENNIE DE VRIES ZANDSCULPTUUR”.
Hennie gaat voor de laatste keer een groot zandsculptuur maken voor de visserijdagen.
dertien augustus 2015 wordt er voor een laatste keer twintig kuub zand gestort om een sculptuur te maken met een ode aan Makkum en zijn
karakteristieke mensen, objecten, gebouwen en evenementen. Met vier man gaat er drie dagen gewerkt worden aan een vier tot vijf meter hoog
zandsculptuur.
Hennie heeft al een idee in zijn hoofd; Makkumer klassiekers als Eusie, de waag en de Zeemeermin zullen
daar zeker in voorkomen. Nog een keer gaat hij met zijn team met leemzand een vergankelijk beeld
maken waarvan hij hoopt dat het overeind blijft tot aan Leugenbollepop. “Wat er daarna mee gebeurt
maakt mij niet zoveel uit…. Zand genoeg om een Leugenbolle beach party ervan te maken” zegt hij met
een glimlach op zijn gezicht.
Het vormgeven van grote sculpturen met vergankelijke materialen doet hij al meer dan dertig jaar.
Aan grote evenementen doet hij niet meer mee, maar op kleine schaal heeft hij de laatste jaren in
Makkum zijn ijs- en zandsculpturen laten zien.
Nu kan dat voor de laatste keer…………
Hennie, wij bedanken je voor al je mooie creaties die je voor de visserijdagen gemaakt hebt!

Advertentie de Boer RVS 1/2 pagina, 16x23 cm

Stranwei 1a
8754 HA Makkum
Tel: 0515 543650

GSM: 06 - 51601216
info@deboerrvs.nl
www.deboerrvs.nl
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De gehele visserijdagen (P)
Zandsculptuur.
Bewonder het mooie kunstwerk voor de deur van Gasterij Hennie fan Richt.
Op 13 augustus is hij begonnen met vier andere kunstenaars om zijn laatste
kunstwerk vorm te geven. Speciaal heeft hij een ontwerp gemaakt waarin u vele
Makkumer klassiekers zult herkennen.
De gehele dag
Binnenkomst van boten.
14:00 uur (H)
Palingrookwedstrijd.
Wie rookt nu echt de lekkerste paling. Een wedstrijd waarvan je gaat watertanden
en om je vingers bij af te likken.
De paling wordt gesponsord door Wiebe Visser en Keimpe Jaspers.

Café restaurant De Zwaan
8x 11,3

Plein 1 - 8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471 - Fax 084-2203718
info@dezwaanmakkum.nl - www.dezwaanmakkum.nl

14:00 uur (F)
Matinee met Gaatze Bosma.
Jong talent in de tent!! Schud je heupen los tijdens het Matinee in het
feestpaviljoen op de haven!
15:00 uur
Visbakken bij Avondrust.
Onder het genot van accordeonklanken kan er een visje genuttigd worden.
15:30 uur (Va)
Kinderviswedstrijd.
Een leuke traditie inmiddels is de kinderviswedstrijd. Opgave kan vooraf aan de
visserijdagen bij Idzenga, Buren 3. Wees er snel bij want er is slechts plaats voor
30 deelnemers. Er zijn ook mooie prijzen te winnen. Deze zijn beschikbaar gesteld
door Idzenga Hengelsport en Dierenspeciaalzaak. De begeleiding wordt verzorgd
door HSV Ons Genoegen. De kinderen krijgen tussendoor nog wat lekkers en wat
te drinken aangeboden door Jumbo Supermarkt.
16:30 uur (F)
Prijs uitreiking ‘Beste Makkumer Palingroker’.
Welke paling vindt de jury het beste? Kom naar het feestpaviljoen en maak mee
hoe de paling wordt gekeurd en beoordeeld.

Gezondheidscentrum Makkum - Sûnhûs
8x 11,3

Ds.L. Touwenlaan 13-a 8754 BP Makkum Tel 0515-231770

19:30 uur (G)
Openingstheater.
Het openingstheater door Anna Feenstra, Keimpe Jaspers en Petra Jaspers
“Fiskeagen”
Al farend yn de fiskersboat hawwe twa fiskermannen netten ût stean. De
fiskermannen binne nijsgjirrich nei harren fangst en helje de netten ien foar ien
oan board. Mei fiskeagen wurdt de fangst besjoen.
19:30 uur (G)
Pimp wat Driuwt (pimp je boot).
De Makkumer wateren vormen deze keer het decor voor de gezellige bonte
varende stoet. (drive –in)
Alles wat kan drijven kan meedoen, het liefst GEPIMPT! Grappige, creatieve,
bonte en absurde creaties varen langs.
Dit alles onder begeleiding van een dweilorkest die met zijn vrolijke klanken de
sfeer er alvast in brengt, om naderhand door te gaan naar het feestpaviljoen
alwaar de prijsuitreiking zal plaats vinden. Eerste prijs €100,-, tweede prijs €75,en de derde prijs €50,-. De prijzen worden beschikbaar gesteld door
Bouke Klaas Koornstra van de WON 50.
21:00 uur—01-00 uur (F)
Muziek in de tent met.
BOYS NAMED SUE….
Een feestband die onder andere een ode aan Johnny Cash brengt.

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders aangegeven.
Locaties van de onderdelen zie plattegrond.
Wijzigingen onder voorbehoud.

9:45 uur (H)
Startsein van de Visserijdagen door het luiden van de bel in de hoofdwacht.
10:00 uur - 17:00 uur (H)
De WON vissersvloot en andere schepen liggen ter bezichtiging in de haven.
10:00 uur - 11:00 uur (C)
Kinderoptocht.
Alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor een spectaculaire optocht! De kinderen
hebben weer flink hun best gedaan om een leuk idee of wagen te verzinnen.
Bewonder hun creaties en moedig ze vanaf de zijlijn aan.
10:00 uur - 17:00 uur ( H)
Makkumer Brandweer.
Brandje blussen voor kinderen; jong geleerd, oud gedaan!
Kom kijken naar verschillende demonstraties en bezichtig de tankspuitauto en de
moterspuitaanhanger van Makkum.
10:00 uur - 16:00 uur (W)
Fototentoonstelling in het Waaggebouw.
Stichting Ald Makkum toont weer talrijke bijzondere zaken uit de rijke
historie van de Vlekke. Foto's ,film en muziek. Met veel aandacht voor de
Makkumer visserij vanaf begin vorige eeuw tot heden. Ook het digitale
archief is te raadplegen.
10:00 uur - 17:00 uur (C)
Nautische-, brocante- en kunstmarkt.
De Voorstraat, Vallaat en Markt zijn gevuld met kraampjes met diverse
brocante-, nautische artikelen en prachtige kunst.
10:00 uur - 17:00 uur (H)
Oude ambachten op het grasveld.
Op het grasveld naast het feestpaviljoen zijn verschillende oude ambachten te
bewonderen. Geniet van de sfeer en bewonder hoe er vroeger werd gewerkt.
10:00 uur – 17:00 uur (O)
Stand up Peddelen/SUP.
SUPpen op het binnenwater. ontdek of jij in balans bent en een stukje kunt STAND UP
PEDDELEN
10:00 uur – 17:00 uur (Turfmarkt)
Kanoën met kanoverhuur Friesland.
Kom erachter hoeveel plezier je kunt hebben op het water en bekijk de omgeving van
Makkum eens vanuit kikkerperspectief.
10:30 uur (F)
Koffie drinken voor bewoners Avondrust met live accordeon muziek.

12:00 uur—15:00 uur (H)
Garnalen pellen met de WON 50.
Grijp je kans en leer de kunst van de specialisten van de WON 50.
12:00 uur - 16:00 uur (Va)
Rondvaarten met It Preamke.
Stap in op het Preamke vanaf het Vallaat en vaar mee om een tochtje door Makkum
te maken. It Preamke vaart elk heel uur af.
12:00 uur - 17.00 uur (C)
Straattheater.
Met een ware rariteitenkaravaan!
wonderlijke wezens en personages zullen zich weer onder het publiek begeven……
geniet van klanken, kunsten en verwonder u.
12:00 uur - 17:00 uur (Ve)
Lopen over het water, waterballen.
Wederom liggen de waterballen in het water te wachten op de waaghalzen die over
het water willen lopen. Stap in aan het Vallaat. Deze activiteit wordt mede mogelijk
gemaakt door Recreatiecentrum De Holle Poarte.
Voor kinderen t/m circa 12 jaar.
13:00 uur (H)
Bungee-roeien.
Laat je krachten zien met je team van 4 roeiers en een stuurman/-vrouw. Vrije opgave
ter plaatse of via de website www.visserijdagen-makkum.nl.
Eerste prijs €75,-tweede prijs €50,- en de derde prijs €25,-.
Prijsuitreiking na afloop. Technisch Bureau Venema (www.tbvmakkum.nl)
wenst u een sportieve wedstrijd!
13:00 uur- 17:00 uur (C)
Shanty- en zeemanskoren.
Of het om oude zeemansliederen of modernere versies gaat, het is altijd een genot
om de meerstemmige liederen te horen en wellicht een deuntje mee te zingen. Op
diverse locaties treft u :Zeemanskoor de Skumkoppen, Nostalgia, Paddy’s Passion,
Roaring Fifties en de Stuyvesant Sailors.
Dit deuntje wordt u aangeboden door Restaurant De Prins.
13:00 uur - 18:00 uur (F)
Sfeervolle muziek in de tent met Kevin en André.
14:00 uur (P)
Kom kijken bij IkDansMetJou.
Voetjes van de vloer! Geniet van een demonstratie van Dansschool ‘IkDansMetJou’.
IkDansMetJou geeft lessen aan kinderen en jongvolwassenen tot 20 jaar in
Makkum & Bolsward. Alle dansvormen draaien om plezier in bewegen.

Vanaf 10:30 uur (H)
Visroken en bakken.
Voor de echte lekkerbekken is er visroken en bakken, het is tijd voor vis! Er wordt
gerookt en gebakken tot het op is.

14:00 uur (F)
Veiling van de kunstobjecten.
Al enige tijd kunt u de kunstwerken in de bibliotheek bewonderen en vandaag worden
ze geveild, doe een goed bod en misschien staat één van deze bijzondere creaties
straks bij u in huis.

11:00 uur (H)
Behendigheidswedstrijd sleepboten.
In de haven bevaren de sleepboten een behendigheidsparcours en doen een
trekproef. Na afloop is de prijsuitreiking.

16:00 uur (F)
Trekking van de Visserijdagen Superloterij.
De hoofdprijs is een fietsbon t.w.v. €500,00 van RINIA FIETSEN & St. Visserijdagen
Makkum….Houd uw loten bij de hand. ..... De trekking gaat plaatsvinden!

11:00 uur (P)
Prijsuitreiking Kinderoptocht.
Na de optocht kunnen de deelnemers even genieten van een heerlijke traktatie van
Bakker Kluft en Jumbo Supermarkt. …Maar dit duurt niet lang want rond de klok van
11 uur is het weer tijd voor de prijsuitreiking, waarbij het oordeel van de deskundige
jury gelukkig doorslaggevend is. Deze spannende prijsuitreiking wordt mede mogelijk
gemaakt door SpeELSgoed en Hoeksema Kapper.

16:30 uur - 17:00 uur (H)
Inschepen voor de vlootschouw.
Inschepen voor deelname aan de vlootschouw. Alle schepen met een Makkumer vlag
in het want nemen opstappers mee.
Meevaren op eigen risico.

11:30 uur - 15:00 uur (P)
GuppyPlein.
Op het GuppyPlein zullen de kinderen zich weer prima vermaken. Zo kun je o.a.
cupcakes versieren die onze Bakker Kluft zal maken. Je kunt er kastelen bouwen,
springen, dansen, gooien & vissen, dit wil de jeugd zeker niet missen. Terwijl de
ouders relaxen op de terrassen laten de kinderen zich door de ballonnenclown
verrassen. Ook kun je je laten schminken tot een echte prinses of piraat en een stoere
tattoo laten zetten voordat je het plein verlaat....
11:30 uur (M)
Zandschilderijtjes maken met SpeELSgoed.
De echte kunstenaars in spe kunnen terecht bij SpeELSgoed, hier worden de mooiste
creaties gemaakt!

17:00 uur - 18:30 uur (H)
Vlootschouw.
Erg mooi om te bewonderen vanaf de kade of vanaf de schepen zelf. De schepen
brengen een groet aan de Zeemeermin, Neptunus en de organisatie van de
Visserijdagen.
18:00 uur –21:30 uur (F)
Muziek in de tent van BekVolZand.
21:30 uur - 01:00 uur (F)
Visserijbal (gratis entree).
Nieuwe namen, nieuwe muziek…
Van 21:30 tot 23:30 speelt KRAAK HELDER
En als absolute uitsmijter presenteren wij van 23:45 tot 01:00 CHAOS CLUB
Trek je dans- en springschoenen aan en feest mee!

Alucraft

Klusbedrijf Johan van Laar

Visitekaartje 4x7,5

Visitekaartje 4x7,5

UW SPECIALIST IN
ALUMINIUM CASCOBOUW

Kapsalon Kreatief Markt 15
8754 CM Makkum
Tel. 0515-232340
Visitekaartje 4x7,5

Fax 0515-232833

Nieuwe advertentie ingediend

Kinderactiviteiten
Er is weer veel werk verzet, maar vooral ook lol gemaakt tijdens de
voorbereidingen van de kinderactiviteiten. Speciale aandacht deze editie is
gegaan naar de aankleding van de activiteiten. Naast vele vrijwilligers die
hiervoor in de weer zijn geweest hebben we ook de basisscholen
ingeschakeld. Alle scholen hebben zelf een creatief plan gemaakt en met de
kinderen uitgewerkt, wat hele leuke en bijzondere creaties opgeleverd
heeft. Deze creaties staan zaterdag tussen de kinderactiviteiten
tentoongesteld. Kom gerust langs om deze creatieve invullingen van de
leerlingen van CBS De Ark, OBS It Iepen Stee, RK Daltonschool St. Martinus
en van de Makkumer leerlingen van de Sûdwester in Sneek te bewonderen.

Veiling kunstproject

Zaterdag 22 augustus 14:00 uur in het feestpaviljoen

Bakker Kluft
Visitekaartje 4x7,5

Zonwering Makkum
8 x7.5
Nog aanleveren

Kinderoptocht
Als echte Klassieker is er ook deze visserijdagen weer op de zaterdag een
Kinderoptocht. De optocht zal begeleid worden door Muziekvereniging
Hallelujah en door de Manjorettes, een groep ‘dames’ die je zeker niet wilt
missen!
Het thema voor de kinderen deze visserijdagen is ‘Jeugd klassiekers’.
Inschrijving kan op de dag zelf bij het inschrijfpunt in de Kerkstraat. Het is de
wens dat ouders die in de optocht meelopen als begeleiding ook verkleed
deelnemen aan de optocht.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen voor zowel lopend als met kar of fiets.
De route loopt via de Kerkstraat, Buren, Kerkeburen, zorgcentrum
Avondrust, Kerkeburen (langs Doniakerk), Leerlooierstraat,
Slotmakerstraat, Middenstraat, Waagsteeg, Schans, Workumerdijk,
Visafslag, Voorstraat, Waagsteeg, Markt & Plein.

Leviuz
Visitekaartje 4x7,5

Pizzeria Milano en grillhuis De Sultan
Visitekaartje 4x7,5

DE MANJORETTES LATEN ZICH WEER VAN HUN BESTE KANT ZIEN
Wegens succes herhaald, de MANjorettes geven weer acte de
presence! Na het daverende optreden in 2007 kunnen zij niet
ontbreken tijdens de Visserijdagen 2015.
Dit spectaculaire optreden mag u niet missen!
Bloed, zweet en tranen heeft het de MANjorettes gekost om
helemaal in topvorm te komen (letterlijk en figuurlijk). Krakende
vingers, stekende spieren en vermoeide grimassen volop.
Nieuwe en "oude" talenten staan te popelen om voor de
drumband en de kinderoptocht uit te marcheren en een
daverende show te laten zien.
Je weet niet wat je ziet!
Op zaterdag 22 augustus om 10.00

Won Vissers Bedankt

namens Stichting
Visserijdagen Makkum

KOM DAT ZIEN, KOM DAT ZIEN !!

Bleker Metaalbewerking
4x 7,5
Is
bij
bekent
Waardwei 11,sjef
8754
HB Makkum
Telefoon: 0614655165
bleekermetaalbewerking@gmail.com
www.bleekermetaalbewerking.nl

1990-2015

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

Technisch BURO
buro Miedema
TECHNISCH
MIEDEMA
Honda buitenboordmotoren
8x 7,5
uit voorraad leverbaar

Bloemsma Holland
4x7,5
Zelfde
adv
Gespecialiseerd in aluminium
casco’s en
opbouwen voor megajachten

www.bloemsma-holland.com

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

VIS PER MARE
wenst iedereen gezellige visserijdagen!!
Vis Kiosk 'Vis per Mare'
8x 7,5

Het best bewaarde geheim van Makkum.
In het geheim wordt hard gewerkt aan de outfits van de Zeemeermin en Neptunus.
Hoe gaat het eigenlijk allemaal in zijn werk vraagt u zich misschien wel eens af....
Het bestuur van Stichting Visserijdagen Makkum plaatst een oproep tot het opgeven van een heer en een dame die geschikt zouden kunnen zijn voor het
goed neerzetten van de Zeemeermin en Neptunus. Na herhaaldelijke oproepen in de Belboei en op Facebook worden uit de opgegeven personen door een
ervaren commissie de meest geschikte kandidaten uitgekozen. Zij worden vereerd met een bezoekje door de commissie en gevraagd of ze deze belangrijke
taak op zich willen nemen. Uiteraard wordt hier uitermate voorzichtig mee omgegaan, want dit grote geheim MOET geheim blijven.
Dan bezoekt de commissie de dames Fokje Lutgendorff (Fokje's Atelier) en Durkje Hoeksema (VanNuyen Hoeden). Dit topteam heeft het gehele jaar
inspiratie opgedaan op social media, tijdschriften, museabezoeken en modeshows.
Wanneer de namen en maten bekend zijn smelten de ideeën van de creatievelingen samen en ontstaat er een prachtig ontwerp. Vervolgens worden de
materialen bij elkaar gezocht en maken zij een moodboard. Dit moodboard wordt vervolgens gepresenteerd aan de Meermin en haar begeleider en de
andere creatieve geesten die dit jaar aan de beurt zijn hun bijdrage aan dit bijzondere stel te geven.
Dit jaar zijn Aaltje Hendriks (BlomYnIen) en Nynke Boonstra (Kapsalon Nynke Beauty) aan de beurt. Aaltje verzorgt de kroon en drietand van Neptunus en
Nynke verzorgt de visagie en de nagels van de Zeemeermin. Fokje maakt beide kostuums, Durkje verzorgt de grime van Neptunus en alle accessoires van de
zeemeermin, inclusief het haar.
De Zeemeermin en Neptunus hebben een druk programma deze dagen, vandaar dat Fokje en Durkje dit mooie stel van A naar B brengen, zodat ze overal op
tijd aanwezig zijn. Bovendien wordt voor een hapje en drankje gezorgd. U ziet, er zit veel tijd in dit best bewaarde geheim van Makkum, dat door het
enthousiaste team met alle plezier wordt verzorgt!

Door mee te spelen steunt u de Makkumer Visserijdagen!
Onze sponsors hebben weer hele mooie prijzen ter beschikking gesteld, dus het loont zeker om mee te spelen.
Vanaf 17 augustus zullen de loten in Makkum ook huis aan huis verkocht worden.
Beproef je geluk en speel mee met de Visserijdagen Superloterij!
Het prijzenpakket:
- Fiets naar keuze t.w.v. € 500.-, Rinia Fietsen en St. Visserijdagen Makkum
- 6 Persoonssloep voor een hele dag, Zuidwaard watersport
- Sauna verwen arrangement voor 2 personen, Sauna en Beautyresort de Leliehof
- Tegoedbon t.w.v. € 200.- voor een Medcos behandeling naar keuze, Schoonheidsinstituut Karin Koornstra
- Surf Clinic voor 2 personen, Kempf Surf & Sail
- Vakantiebon t.w.v. € 150,- , Reisbureau Friesland
- 1 Minuut gratis winkelen, Jumbo Kooistra
- Dinerbon t.w.v. € 150.-, It Posthûs
- Een mooie mand vol met eigentijdse woonaccessoires, Kreaz
- 3 Mnd gratis fitness met personal trainer en afslankprogramma en een voedingsplan “succes verzekerd”, Beach Resort Lifestyle Makkum
- 2 Samengestelde boulevard super pakketten, Hotel de Vigilante, Puur, Patat en Zo en Visser & Tan Beach Store, Badhûs de Flevo,
Funsport Makkum, Hoek`s vis en snacks
- 4 Samengestelde klappers van ondernemers pakketten, HC Boeyenkamp, Pareltje, De Eerlijkheid, Roos Nagelstyling, De wijnkapel, De Rige,
Caravancentrum Makkum en Kapsalon Nynke-Beauty
De trekking is op zaterdag 22 augustus om 16:00 uur in het Feestpaviljoen

Doedel Agenturen HVL
Buwalda Las-construktie
Visitekaartje 4x7,5
Is bij Sjef bekent
www.buwalda-products.com
Oliemolen 1 8754 GH Makkum

Aardewerk- en Siertegelbedrijf Kuiken
Badhûs De Flevo
Alu Craft
Antiekhandel en Friese Kunst Lombaard
Astra Sweets/ Frisia snoep
Autorijschool Hans van Schaick
Bakkerij Kluft
Beach Hotel de Vigilante
Beach Resort Lifestyle
Beach Resort Makkum
Beautyresort De Leliehof
Bed & Breakfast De Schans
Bergsma Groothandel
Bleeker Metaalbewerking
Bloemsma-Holland
BlomYnien
Bonsink Yacht Painters Makkum
Bouw- en timmerbedrijf Miedema van der Velde
Bouwadviesburo Mark de Witte
Cafe Petit Restaurant Beaufort
Café Restaurant De Prins
Café restaurant De Zwaan
Café Romano
Chaletbemiddeling Makkum
Chinees Specialiteiten Restaurant Feng Sheng
Cloetta Holland BV
D. Roemer Onderhoudsbedrijf
DA Drogist Fizel
De Bibliotheek Makkum
De Boer accountant en belastingadviseurs
De Boer Mode & Wonen
De Boer RVS
De Eerlijkheid
De Rige
De Vries Sails
De Wijnkapel
Doedel Agenturen HVL
FLOWmakkum,puber coaching,energetische
therapie, coach mediawijsheid
Focus Kantoorautomatisering
Fokje's Atelier
Forcys Parrega - Computer & IT specialist
Funsport Makkum
Fysiotherapie Yn'e Fuke
Garage Horjus
Gasterij Hennie fan Richt
Gebr. Van Enkhuizen
Gemeente Súdwest-fryslân
Gezondheidscentrum Makkum - Sûnhûs
Gros FP - Makelaardij Gros
HC Boeyenkamp
Hoek's Vis en Snacks
Hotel De Waag en brasserie De Eerste Rang
HSV Ons Genoegen
Idzenga Hengelsport Makkum
J F creatief
J. de Boer schoenen
JK Attractieverhuur
Jumbo Kooistra Supermarkt
K. Jaspers Holding BV
Kanoverhuur Friesland/ B & B “De Rozen Pastorie”

De Vries Sails
Visitekaartje 4x 7,5
Visitekaartje 4x7,5
Waardwei 7 8754 HB Makkum
Postbus 5 8754 ZN Makkum

Kantoorboekhandel T. Coufreur
Kapsalon Kreatief
Kapsalon Manon
Kapsalon Nynke - Beauty
Kapsalon van der Kooij
Kinderopvang Dieuwke Smid
Kingma Walinga Makelaars
Klusbedrijf Johan van Laar
Koninklijke De Vries Scheepsbouw Makkum
Kreaz
Las-Constructie Buwalda
Leviuz
Lunchroom De Halte
Makelaardij W. Visser
Marina Makkum Jachthaven
Masije wonen en lifestyle
Mode- en Cadeauboutique 't Pareltje
Nico Morien Autobedrijf
Pizzeria Milano en grillhuis De Sultan
Praktijk Tjeerdema
Profile Rinia Fietsen
Rabobank Bolsward e.o.
Recreatiecentrum De Holle Poarte
Reisbureau Friesland
Restaurant It Posthûs
Rinia, Schildersbedrijf
Roos Nagelstyling
Salverda vertalingen
Sanco Projects
Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota
Schoonheidsinstituut Karin Koornstra
Schoonheidssalon Rianne
Sietzema Bouw
Silerswaar
Sjef van der Draai
Sjoerd Gielstra
Slagerij Attema
Sleepbedrijf Bootsma
Sonnema Distilleerderij F.J.
SpeElsgoed
Stichting Ald Makkum
Studio and Gallery Marco Kaller
Sûdwester Makkum
Surf & Sail Makkum
Taxibedrijf v/d Bles
Technisch Buro Miedema
Technisch Bureau Venema
Terpstra Schilder en Technischbureau
Van der Plas Verf & Wand wonen
Van Nuyen Hoeden verhuur en verkoop
Venema DHZ en Tweewielers
Vis Kiosk 'Vis per Mare'
Visser & Tan beach store
Won 50
Won 32
Wijngaarden Textiel en Mode
www.toverenmettijd.nl
Zeilcharter Onverwacht
Ziezo mode
Zonwering Industrie Makkum
Zorggroep Tellens (locatie Avondrust)
Zuidwaard Watersport Makkum

Bouwadviesburo Mark de Witte
Visitekaartje 4x7,5
Nieuwe advertentie ingediend

Gebr. Van Enkhuizen
Visitekaartje 4x7,5
Strânwei 11 | 8754 HA Makkum
Tel: 0515-232665 | Fax: 0515-232655
E-mail: info@noordkaper.com | Website: www.noordkaper.com

Zonder de volgende personen zijn de Zeemeermin
en Neptunus niet zo oogverblindend mooi:
Ontwerp:
Fokje Lutgendorff en Durkje Hoeksema
Kleding zeemeermin:
Fokje Lutgendorff - www.fokjesatelier.nl
Haar Zeemeermin:
Durkje Hoeksema – Kerkstraat 25 Makkum
Headpiece en accessoires zeemeermin:
VanNuyen Hoeden - www.vannuyenmakkum.nl
Nagels Zeemeermin:
Ellen van der Vecht - Kapsalon Nynke Beauty
Kerkstraat 8
Visagie Zeemeermin:
Nynke Boonstra - Kapsalon Nynke Beauty
Kleding Neptunus:
Durkje Hoeksema - Kerkstraat 25 Makkum
Kroon/ drietand Neptunus:
Aaltje Hendriks - BlomYnien Kerkstraat 9
Grime Neptunus:
Monique’s MAGISCHE MAKE-UP
Wij danken:
Alle sponsors die deze dagen mogelijk maken.
Alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet!
Anna Feenstra, Petra Jaspers en Keimpe Jaspers
voor het bedenken, organiseren en uitvoeren van
het prachtige openingsstuk.
De kunstenaars die weer een uniek kunstobject
gemaakt hebben voor onze kunstveiling. Zonder de
inzet van iedereen zouden deze dagen niet zo
gevierd kunnen worden!
Allemaal heel veel plezier tijdens de Visserijdagen!

Kijkt u ook weer uit naar de Visserijdagen? Wij wel! Ook tijdens dit gezellige evenement staan wij voor u klaar!
Wij wensen u gezonde visserijdagen toe! Namens het personeel van Gezondheidscentrum Makkum.

