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Wel-varend Makkum, 
weer typisch een thema van het bestuur van de Makkumer Visserijdagen. Wat heeft de 
voormalige Zuiderzee en het hedendaagse IJsselmeer al niet naar Makkum gebracht? Vroeger 
waren het schelpen, ansjovis en haring! Tegenwoordig zijn het toeristen, de vraag naar zéér luxe 
jachten maar ook nog paling, garnalen en andere vissoorten. Het bestuur heeft weer een prachtig 
programma samengesteld voor jong en oud! Tijdens het grachtenconcert maken we een  
360° foto van alle aanwezige dorpsgenoten, dus….. zorg dat je d’r bij bent!!  
Het is wederom de kick-off voor de latere fiskwiven-pubquiz en de vrijdag met z’n kofferbakmarkt, 
palingrokerij, viswedstrijd, openingstheater met de onthulling van de Zeemeermin en Neptunes 
……. En dan moet de zaterdag nog komen!!! Het is weer te veel om op te noemen! Kijk dus goed in 
het programma in dit blad. Mede namens onze Sponsoren, adverteerders en vele vrijwilligers 
wens ik iedereen veel plezier tijdens de Makkumer Visserijdagen met als sluitstuk de vlootschouw 
en het visserijbal. Zoveel mogelijk Makkumers het water op! Wel-varend 
Makkum. 
 

Wiebe Visser 
Voorzitter Stichting Visserijdagen Makkum. 

 

 
 
 
 
 

 

 NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Direct maar op de eerste pagina…. 
De stichting Visserijdagen zoekt nieuwe be-
stuursleden. Eens was het bestuur 11 leden 
groot. Momenteel zijn er nog 8 bestuursle-
den en vanaf komende editie nog maar 7. 
Beschikt u over digitale vaardigheden, en 
lijkt het u mooi om dit fantastische evene-
ment mede vorm te geven, dan zijn wij op 
zoek naar U! U kunt uw mail met interesse 
naar de voorzitter Wiebe Visser sturen: wie-
bemakkum@gmail.com. 
Wij kijken uit naar nieuwe mensen die net 
zo enthousiast zijn als wij en het bestuur 
weer willen versterken. 
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Kinderoptocht 
Zaterdag 10:00 bij het MFC 
Het is weer zover! Alle kinderen uit het dorp kunnen meedoen 
(met hun ouders in stijl) aan de kinderoptocht. De route is als 
volgt:  om 10:00 starten we bij het MFC, dan via de 
Klipperstraat, Lieuwkemastraat, achter de Jumbo langs , voor de 
Jumbo langs, vervolg Lieuwkemastraat, Buren, Kerkstraat, 
Workumerdijk, Haven, Sluizen, Voorstraat, Waagsteeg, en 
eindigt op de Markt., voor speELSgoed ,alwaar de prijsuitreiking 
plaats zal vinden.  

   
 

Kinder-viswedstrijd 
Vrijdag 1 :00 bij de sluizen 

 

Idzenga Hengelsport en dierenspeciaalzaak en HSV Ons 

Genoegen Makkum organiseren net als voorgaande jaren 

de kinder-viswedstrijd. Grootste vangst in 2017 waren 29 

vissen! Hoeveel vissen vang jij dit jaar?  Wij zijn benieuwd…. 

Graag vooraf opgeven via www.hsv-makkum.nl  

 
 

 

Bungee roeien 
Zaterdag 1 :00 op de haven 
De Makkumer dames die HT hebben gewonnen kennen dit 
fenomeen al: bungee roeien! 
Een stalen roeisloep met een elastiek vast aan de kade….. Eerst 
vaart maken en dan zover mogelijk roeien door de weerstand 
heen die het elastiek biedt… spectaculair en moeilijker dan 
men denkt! 
 pgave met een ploegje kan nog tot zaterdag 13:   bij de 
muntverkoop in het feestpaviljoen op de haven. Er is 1 prijs te 
winnen! De winnende ploeg krijgt een geldprijs van   200.00! 
 Stichting Visserijdagen Makkum 

is trots dat JUMBO Kooistra onze nieuwe 
hoofdsponsor is! 

 
 

 

    

http://www.hsv-makkum.nl/
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Voor alle informatie en opgaven kunt u terecht op : www.visserijdagen-makkum.nl facebook: Visserijdagen Makkum 
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19:1  uur (Vallaat) 
Jumbo Grachtenconcert  
Keltische folk en swing, met Klezmer, Shanties en Bluegrass uitstapjes. Dat is wat de Ierse swing-folkband UNIC RN ten gehore brengt tijdens 
de tweede editie van het grachtenconcert. Een optreden van Unicorn laat de toehoorders nooit onberoerd! Vanaf de kadekant  fijn om te 
beluisteren maar natuurlijk ook vanaf een bootje in het water! Dus.. Pak je boot en kom in de sloot!  
 

20:00 uur (Vallaat) 360 ° dorpsfoto ( lees op de achterpagina meer informatie) 
 

20:30 uur—00:00 (Feestpaviljoen) 
Fiskwiven pubquiz  
Makkumer teams nemen het tegen elkaar op in tweede FISKWIVEN PUBQUIZ. (opgave verplicht via de 
website www.visserijdagen-makkum.nl). Er is 1 prijs voor het winnende team: een geheel verzorgd BBQ 

zomerpakket voor   personen van onze hoofdsponsor JUMBO Kooistra! 

  

 

Programma   Donderdag 1  augustus 2019 

Voor alle informatie en opgaven kunt u terecht op : www.visserijdagen-makkum.nl facebook: Visserijdagen Makkum 
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De gehele dag binnenkomst van schepen.  
 
12:00 uur- 17:00 uur (Waaggebouw) 
Expositie 
Stichting Ald Makkum exposeert zijn foto’s en filmpjes over de visserij 
van Makkum van weleer. 
 

12:00 uur—17:00 uur (Workumerdijk/ Haven) 

Kofferbakmarkt 
Lekker langs de Workumerdijk rondneuzen. Meedoen?  pgave via de 
website van de Visserijdagen.  www.visserijdagen-makkum.nl   
 

13:00 uur (Haven) 

Palingrookwedstrijd 
Makkumer palingrokers strijden om de felbegeerde wisselbokaal. 
Degene die de lekkerste paling kan roken mag zich 2 jaar lang 
Makkumer “kampioen ielrikjen” noemen. De palingrookwedstrijd 
wordt u aangeboden door KJH support.  
Ook wordt er natuurlijk paling verkocht op de haven!  
 

1 :30 uur—18:30 (Feestpaviljoen) 

Matinee  
 

1 :00 uur (Vallaat) 

Kinderviswedstrijd 
Inmiddels uitgegroeid tot een leuke traditie is de Kinderviswedstrijd. 
 pgave kan vooraf aan de Visserijdagen via de website van HSV ons 
genoegen www.hsv-makkum.nl . Wees er snel bij, want er is slechts 
plaats voor 20 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. 
 

16:00 uur—18:00 (Feestpaviljoen) 

Schippersborrel en prijsuitreiking voor het mooiste vissersschip 
Een toast uitbrengen op het weekend en meedingen naar het mooiste 
vissersschip wordt weer in ere herstelt. U bent van harte uitgenodigd! 
 

17:00 uur (Feestpaviljoen) 

Jurering en aansluitend de Prijsuitreiking  
‘Makkumer kampioen ielrikjen’ 
Kom naar het feestpaviljoen en maak mee hoe de paling wordt 
gekeurd en beoordeeld door een vakkundige jury. Bestaande ut een 
palingliefhebber, kok en een visser. 
 

19:00 uur (Vallaat) 

Openingstheater 
Heel Makkum bakt er wat van!  Sietske Poepjes en Ferrie Kluft 
presenteren u de enige echte wedstrijd Heel Makkum bakt! En….. De 
onthulling van de Neptunus en Zeemeermin vinden natuurlijk ook 
plaats! 
 

19:30 uur (Grote Zijlroede) 

Pimp wat Driuwt ringsteken (pimp je boot en alles wat drijft) 
Alles wat kan drijven kan meedoen, het liefst GEPIMPT! Grappige, 
creatieve, bonte en absurde creaties varen langs. De Grundels die de 
kinderen bij Koninklijke de Vries hebben gebouwd doen ook mee.  
 pgave voor het ringsteken  ter plekke. 
22:00 prijsuitreiking ringsteken 2019 in het feestpaviljoen 
 

21:00 uur—01:00 uur (Feestpaviljoen) 

Muziek in de tent  
met LYNX. Natuurlijk blijft het entree gratis! 
 
Wij tappen in 2019  HERTOG JAN bier!  

 

 

 

Programma              Vrijdag 16 augustus 2019 

1 

2 

3 
  

http://www.hsv-makkum.nl/
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9:   uur (Haven) 
Startsein van de Visserijdagen door het luiden van de bel in de 
hoofdwacht. 
 

10:00 uur - 17:00 uur (Haven) 
De WON vissersvloot en andere schepen liggen ter bezichtiging in de 
haven. 
 

10:00 uur - 11:00 uur (MFC) (inschrijven 9.   uur ter plekke)  
De kinderoptocht vertrekt als een echte parade vanaf het 
parkeerterrein bij het MFC. Makkumer Drumband Hallelujah lopen 
voorop. 
 

10:00 uur - 17:00 uur (Centrum) 
Nautische-, brocante- en kunstmarkt 
De Voorstraat, Vallaat,  en de Markt zijn gevuld met kraampjes met 
diverse brocante-, nautische artikelen en prachtige kunst.  
 

10:00 uur - 17:00 uur (Haven) 
Oude ambachten op het grasveld 
 p 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 (Verzetsbrug) 
Kanoën met kanoverhuur Friesland (locatie nr. 1 op plattegrond) 
Dikke pret met Kanoverhuur Friesland.  Kom erachter hoeveel plezier 
je kunt hebben op het water en bekijk de omgeving van Makkum eens 
vanuit kikkerperspectief.  
 

12:00 uur- 17:00 uur (Waaggebouw) 
Expositie 
Stichting Ald Makkum exposeert zijn foto’s en filmpjes over de visserij 
van Makkum van weleer. 
 

10:30 uur (Feestpaviljoen) 
Koffie drinken met wat lekkers,  
voor bewoners Avondrust met live muziek. 
 

Vanaf 10:30 –13:30 uur (Haven) 
Visroken en bakken 
Voor de echte lekkerbekken wordt er vis gerookt en gebakken door de 
Makkumer vissers tot de  vis op is. 
 

11:00 uur (Markt) 
Prijsuitreiking kinderoptocht 
Na de optocht kunnen de deelnemers even genieten van een heerlijke 
traktatie van 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 zeemeermin en neptunus doorslaggevend zijn. De 
prijsuitreiking wordt mogelijk gemaakt door SpeELSgoed. 
 

11:00 uur - 16:00 uur (Markt) 
GuppyMarkt 
 p de Guppymarkt staan weer verschillende gratis activiteiten en is 
voor alle kinderen van alle leeftijden. Genoeg leuks voor een geslaagde 
middag! 
 

Gehele dag (Centrum) 
Kunst Promenade 

 ok de scholen zijn weer druk in de weer geweest om de Visserijdagen 

nog mooier te maken. Kom gerust langs om de creaties van de 

leerlingen van CBS De Ark, RK Daltonschool en de St. Martinus te 

bewonderen. 
 

11:00 uur - 16:00 uur (Centrum) 
Minikermis  
Een minikermis voor de kleinste kinderen! Wel voor alle leeftijden zijn 
natuurlijk de suikerspinnen die gratis uitgedeeld worden! Maar wees 
er snel bij  P is  P! 
 

11:00 uur - 16:00 uur (drijvende steiger aan de Noordsteiger) 
KNRM (locatie nr.2 op plattegrond. meevaren =  € 2,00 per  persoon) 
Met een KNRM boot rondvaarten maken in het water rond Makkum. 

11:00 uur -13:00 uur (Haven) 
Behendigheidswedstrijd sleepboten 
In de haven bevaren de sleepboten een behendigheidsparcours en 
doen een trekproef. Na afloop is de prijsuitreiking voor het schip  met 
de meeste trekkracht per PK. 
 

11:30 uur (Markt) 
Zandschilderijtjes maken met spELSgoed 
De echte kunstenaars in spé kunnen terecht bij speELSgoed. 
Ga lekker knutselen en maak een leuk aandenken van deze mooie dag! 
 

12:00 uur - 16:00 uur (Pruikmakers hoek, Vallaat kant) 
Rondvaarten met It Preamke (locatie nr. 3 op plattegrond) 
Stap in op it Preamke vanaf de Pruikmakershoek, en vaar mee om een 
tochtje door Makkum te maken. It Preamke vaart elk heel uur af. 
 

12:00 uur - 17:00 uur (Vallaat) 
Waterballen (locatie nr.   op plattegrond) 
Stap in een bal en laat je door het water dragen. Gratis voor kinderen 
t/m circa 12 jaar. 
 

13:00 uur - 17.00 uur (Centrum) 
Straat theater 
Wonderlijke wezens en personages zullen zich weer onder het publiek 
begeven…… geniet van klanken, kunsten en verwonder u.. 
 

13:00 uur- 17:00 uur (Centrum) 
Shanty- en zeemanskoren 
 f het om oude zeemansliederen of modernere versies gaat, 
het is altijd een genot om de meerstemmige liederen te horen.  p 
diverse locaties treft u :  de Harlinger  Skûmkoppen, Kantje Boord, de 
Skulpers en de Halsbânsjongers 
 

13:00 uur - 18:00 uur (Feestpaviljoen) 
Muziek in de tent 
Sfeervolle muziek in de tent met HEROS. Een 3 mans formatie met bas, 
gitaar, percussie en zang. 
 

1 :00 uur (Haven) 
Bungee-roeien 
Laat je krachten zien met je team van   roeiers en een stuurman/-
vrouw. 
 pgave via de website www.visserijdagen-makkum.nl. of tot 13:   uur 
bji het muntenhokje in het feestpaviljoen . 
 

1 :00 uur (Feestpaviljoen) 
Trekking van de Visserijdagen loterij  

De hoofdprijs  is een minuut gratis winkelen bij 
JUMBO Kooistra in Makkum! Loten zijn tot 1 :30  
te koop bij het muntenhokje in het feestpaviljoen. 
 

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

17:00 uur - 18:30 uur (Haven) 
Vlootschouw 
Erg mooi om te bewonderen vanaf de kade of vanaf een schip zelf. 
De schepen brengen een groet aan de Zeemeermin, Neptunus en de 
organisatie van de Visserijdagen. 
 

17:00 — 02:00 uur (Feestpaviljoen) 
Muziek in de tent (gratis entree). 
Vanaf 17:00 uur diverse acts 
21:30 tot 23:00 DJ John den Hollander 
 en als afsluiting  

22:00— 02:00  de SUSKES!  
Wij tappen in 2019 HERTOG JAN bier! 

www.visserijdagen-makkum.nl  
En facebook:  Visserijdagen Makkum 

Programma         Zaterdag 17 augustus 2019 
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Uniek 360 graden foto van de inwoners van Makkum 
Donderdag 20:00 tijdens het GRACHTENCONCERT in en om het Vallaat 
De techniek van tegenwoordig wordt steeds beter te gebruiken voor iedereen. Je moet alleen 
wel de juiste apparatuur hebben! 
Cees Jaspers maakt het mogelijk om met een speciale camera en bijbehorende lens een  
360 ° foto vanaf het midden van het water van het Vallaat te maken. 
 

Dus…. Alle inwoners van Makkum! Kom naar het Grachtenconcert op  
donderdagavond en zorg dat u aanwezig bent op dit unieke moment en op de 
dorpsfoto te komen! 
 
Deze foto zal te zien zijn na de visserijdagen in de Bibliotheek van Makkum. Nadere informatie 
zal nog volgen. 

  

Het is weer een kunstwerk geworden! 
Zonder de inzet van deze creatieve mensen waren 

Neptunus en de Zeemeermin nooit zo mooi!  
Ontwerp: 
Fokje Zijlstra en Durkje Hoeksema  

Kleding Zeemeermin: 
Fokje Zijlstra 

Headpiece en accessoires Zeemeermin: 
VanNuyen Hoeden - www.vannuyenmakkum.nl  
Visagie Zeemeermin: 
Nynke Boonstra - www.nynkekapsalonbeauty.nl  
Haar Zeemeermin: 
Kapsalon Kreatief 
Nagels Zeemeermin; 
Marlies Koornstra—Roos nagelstyling 

Kleding Neptunus:  
Fokje Zijlstra en Durkje Hoeksema 
Kroon/ drietand Neptunus: 
Ilona  ostenveld Bloemstyling 
Grime Neptunus: 
Durkje Hoeksema – Hoeksema Kapper 
 
 
Wij danken: 
Alle sponsoren die het weer mede mogelijk hebben 
gemaakt om in 2019 deze Visserijdagen te 
organiseren!   ok zijn wij dankbaar dat alle vrijwilligers 
weer klaar staan voor dit evenement! Zonder de 
sponsoren en vrijwilligers zijn we nergens…. 
Mochten we mensen en namen vergeten zijn te 
noemen, bij voorbaat onze excuses.  
 

Allemaal heel veel plezier tijdens de 
9e editie van de Visserijdagen! 

 
 

  
  

 

  
  

Voor alle informatie en opgaven kunt u terecht op : 

www.visserijdagen-makkum.nl 
facebook: Visserijdagen Makkum 

Lunchroom de Halte 

Makelaardij Gros 

Makelaardij Kingma Walinga 

Manege Boeijenkamp 

Mark de Witte bouwadvies 

Mode en cadeaubouutique 't Pareltje 

Montage- en klusbedrijf Bonthuis 

Nienke schoonheids- en pedicure salon 

NVB Urk 

Patyna locatie Avondrust 

Recratiecentrum de Holle Poarte 

Restaurant it Posthûs 

Rijschool Monique Makkum 

Rinia Bouw 

Rinia, Schildersbedrijf 

Ristorante Pizzeria Lungomare 

Roos nagelstyling 

Roosma, Rietdekkersbedrijf-Riethandel 

RVS de Boer 

S. Jaspers Engineering & Support 

Salverda vertalingen 

Sanco Processing BV 

Schoonheidsinstituut Karin Koornstra 

Schoonheidssalon Rianne 

SGC koeriersdiensten 

Silerswaar 

Slagerij Attema 

Sleepbedrijf Bootsma  

speELSgoed 

Stichting Âld Makkum 

Strand Hotel de Vigilante 

Strand huys  Makkum 

Surf and Sail 

Taxicentrale v d Bles  

Technisch Buro Miedema 

Thuishaven 

Tromp Jachtservice 

van Kalsbeek beton 

van Nuyen hoeden verhuur en verkoop 

Venema DHZ 

Viskiosk Vis per Mare 

Visserij- en timmerbedrijf Kees Droog 

Visveiling Insulina 

Ziezo mode 

Zuidwaard Watersport 

Autobedrijf Kamstra 

Autorijschool Hans van Schaick 

Bakkerij Kluft 

Beauty resort de Leliehof 

Bed and Breakfast de Schans 

Bibliotheek Makkum 

Bleeker Metaalbewerking 

BlomYnien 

Body Balance Anneloes 

Bonsink Yacht Painters 

Café de Zwaan  

Café Petit Restaurant Beaufort 

Café Romano 

Chaletbemiddeling Makkum 

Chinees specialiteiten restaurant Feng Sheng 

De 7evende Hemel 

de Boer accountant- en belastingadviseurs 

Doedel Agenturen HVL  

Focus Kantoorautomatisering 

Fokje's atelier 

Funsport 

Fysiotherapie Yn'e Fuke  

Garage Horjus - Unigar Autocenter 

Gasterij Hennie fan Richt 

Gebr. Hogeboom staalconstructiebedrijf 

Gemeente Sûdwest Fryslân 

Gezondheidscentrum Makkum Sûnhûs 

Göebels Liftservice 

Grillroom en Pizzeria Bella Rita 

Gros financiële partners 

Hengelsport- en dierenspeciaalzaak Idzenga 

Hotel en Pannenkoekenhuis de Waag 

Hoveniersbedrijf Hiemstra 

Huisman Dak- en Zinkwerken 

Ilona  ostenveld bloemstyling 

It Hof administratiekantoor 

Jumbo Kooistra Makkum 

Juridisch Adviesburo de Melkvaart  

Kapsalon Haar & Zo 

Kapsalon Kreatief 

Kapsalon van der Kooij 

Kinderopvang Dieuwke Smid 

KJH industrial process support 

Klusbedrijf Johan van Laar 

Koninklijke de Vries scheepsbouw 


