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Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (M.A.D.)
gekozen tot Icoonproject van Friesland!!!!
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

eigen foto

v.l.n.r: Pleuny Blanksma, Gerard van Cranenburgh, Evelien Barbiers en Guy Cotemans.
M.A.Duurzaam heeft zaterdag 24 november
in Amersfoort van de jury van Groen Dichterbij
de titel gekregen “Icoonproject van Friesland”.
Het initiatief M.A.Duurzaam is een jaar geleden
gestart. De vereniging stimuleert en ondersteunt initiatieven op het gebied van sociale
cohesie en ecologische duurzaamheid en biodiversiteit. De start van de uitvoering is
een dorps-permacultuur-moes-ontmoetingsactiviteiten tuin bij het woonzorgcentrum
Avondrust voor en door het dorp. Dit project
en vervolg projecten samen “Eetbaar Makkum”
is ingediend voor de wedstrijd. Ieder project
dat gekozen wordt tot Icoonproject heeft een
bijdrage van €20.000,- gekregen en krijgt in
2013 inhoudelijke ondersteuning van het IVN.
Het geld en de ondersteuning is meer dan
welkom want tot nu toe is alles door de leden
zelf opgebracht en hebben we wel de medewerking van Avondrust, de woningbouwvereniging Elkien en de mogelijkheid om
grond te gebruiken van de gemeente maar nog
geen concrete bijdrage.
Wat meer over het ingediende project Makkum
eetbaar: De tuin achter het woonzorgcentrum
Avondrust wordt in de komende maanden tot

een ontmoetingsplek en permacultuur dorpsmoestuin omgetoverd. Dit gebeurt in samenwerking met de basisscholen, Avondrust, de
volkstuinvereniging en iedereen die mee wil
werken. De leerlingen van alle basisscholen
krijgen zo de kans om te ontdekken wat zij zelf
met natuur te maken hebben en hoe zij duurzaam met zichzelf, anderen en de omgeving
om kunnen omgaan zowel onder schooltijd als
na schooltijd. De schoolactiviteiten worden in
samenwerking met Mar en Klif georganiseerd
en de bewoners van Avondrust worden nauw
betrokken bij het ontwerp en kunnen genieten
van wat de tuin opbrengt aan levendigheid,
eetbare gewassen. De oogst uit de dorpstuin
zorgt voor biologische groenten en fruit.
We zijn in overleg met de gemeente om meer
openbare grond duurzaam en eetbaar en aantrekkelijk te maken. We willen starten met een
fruit en noten-bomen plantdag. (voor elke
Makkumse 2012-2013 baby een boom). In de
planning staan nog een informatiepunt duurzaamheid en diverse activiteiten. MAD wil
graag nieuwe ideeën en initiatieven ondersteunen bv. een energie coöperatie, ruilwinkel etc.
Kom vooral met eigen ideeën en initiatieven!

Makkum, Buren 23

Leuke, vrijstaande maar gedateerde woning, aan rand
centrum met vrijstaande schuur en ca. 21 meter diepe
achtertuin ZW, 269 m² eigen grond.

Prijs vanaf € 110.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Zaterdag 8 december:

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 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
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Franeker – Opening Bergsma Groothandel
van 10.00 uur tot 16.00 uur
Makkum – Danscafé Skipper DJ Maarten
Gaast – Smûke Kerstmarkt
van 15.00 uur tot 21.00 uur

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

Makkum – Bingo Terra Nova in K.C. Het Anker
aanvang: 19.45 uur voor leden en niet leden

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

Zondag 9 december:
Makkum – 24ste Kerst Zing Mee in MFC
Maggenheim aanvang: 19.30 uur Toegang vrij

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:
Wiersma Praktijk 0515 - 332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Dinsdag 11 december:
Makkum - Avondrust, Klaverjassen
aanvang 14.00 uur in het restaurant

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
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

Agenda

Woensdag 12 december:
Makkum – D.E.S. komt bij U langs met oliebollen
om te verkopen

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze
markante buurman

Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang 15.00 uur in het restaurant

Kurt Dieter Wedel
Wij wensen buurvrouw veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.
De buren van "it pleintsje"
(de Voorn / de Zalm)

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

27 november 2012

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

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

Onverwacht is overleden onze “oud” buurman

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

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

Goede herinneringen blijven.

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. 0515-233720 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

Johan Vrolijk
fam. L. Doedel
fam. R. P. Mulder
fam. R. Swart
mevr. H. van Wigcheren
fam. W. van der Zee
fam. K. Bakker
dhr. R. van Son

mevr. N. Laansma
fam. S. Paus
fam. F. Duiker
mevr. M. Horjus
fam. A. Roorda
fam. L. Rinia
fam. A. Terpstra

Makkum, 24 november 2012

Workum – Baptistengem. 9,30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude

Wist u dat...
- Scouting Burdine op maandag 10 en dinsdag
11 december weer bij u langs komt met heerlijke
kerstkransjes.
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Kerstbingo
Wooncentrum Avondrust
Dit jaar organiseren wij geen kerstmarkt in Wooncentrum Avondrust, maar toch wilden we wel een
leuke activiteit organiseren waarbij belangstellenden
van buiten Avondrust van harte welkom zijn. We
hebben besloten om een Kerst-bingo te organiseren.
Dit doen wij op donderdag 20 december om 15.00
uur en vindt plaats in het restaurant. Wij nodigen
hiervoor uit iedereen die 55 jaar of ouder is. Wij
vragen voor deelname een inleg van €5,-, dit is
inclusief een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk
om deel te nemen? Dan bent u van harte welkom!

Kerstborrel 1e kerstdag
Wooncentrum Avondrust
Op 1e kerstdag wordt er altijd traditiegetrouw een
kerstborrel in Zorgcentrum Avondrust georganiseerd.
Even gezellig een moment onder elkaar. Niet voor
iedereen is het vanzelfsprekend om een gezellig
samenzijn te mogen genieten rondom de feestdagen,
terwijl dat rond deze tijd toch juist zo belangrijk is.
Daarom willen wij u graag uitnodigen op onze
kerstborrel op 25 december. U bent hiervoor vanaf
10.00 uur van harte welkom in het restaurant.
Indien u gehoor geeft aan deze uitnodiging, wilt u
dat dan vóór 17 december even laten weten aan de
receptie van Avondrust? Het telefoonnummer is:
0515-231655. Graag tot ziens.

Novemberactie “It Krobbeguod”
een groot succes!
Makkum - Op maandag 19 november kwamen de
ouders van onze peuters langs de deuren om suikerbroden te verkopen. En ook dit jaar was dit weer
een groot succes! Ruim € 1000,00 heeft deze actie
opgebracht en daar willen we ieder die een suikerbrood heeft gekocht, een vrijwillige bijdrage heeft
geleverd, de ouders die de suikerbroden hebben
verkocht en Gebr. de Boer SRV en Bakkerij v.d.
Werf voor bedanken. Namens de peuters, leidsters
en bestuur van Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”,
BEDANKT!

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Gezinspudding, diverse smaken, 509 gram..........nu 1.29
Snijworst.....................................per pakje 25

cent korting

Jipser Gesneden Kaas, diverse smaken, pakje 175 gram...2.49
Maggi Aardappelpuree Naturel....per pakje voor maar 99

cent

NIEUW Unox Magere Rookworst, 275 gram................nu 3.39

Hierbij 500 gram Zuurkool Gratis!
Grote pot Hak Appelmoes, 720 ml..............................1.45 1.09
Aanbiedingen geldig van do. 6/12 t.e.m. wo. 12/12

Maandag Vlugklaar

Donderdag t/m zaterdag

5 Halen / 4 Betalen

Boerenkool + Worst
400 gram

Dinsdag Verse Worst
Profiteer van 6 t/m 8 december
van dit smakelijke voordeel

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2,95
2,75
2,75
2,95

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen
+ Hachee
300 gram

Per portie

5,25
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Brassband “Greidebrass” speelt op 24e Kerst Zing Mee 2012

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
Makkum - Zoals ook tijdens de vorige Kerst
Zing Mee in 2011, zal de C.M.V. brassband
“Greidebrass” de muzikale medewerking verlenen
tijdens de 24e editie van dit jaarlijks gebeuren.
Men zal de samenzang gedeeltelijk begeleiden en
verder de muzikale omlijsting verzorgen. Greidebrass heeft het afgelopen jaar zeer goede resultaten
geboekt op muzikaal hoog niveau. Tijdens het
muziekconcours van de Groningse en Drentse
muziekbond in Hoogezand heeft men een groot
succes geboekt, n.l. hoogste in de derde divisie.
Het orkest staat o.l.v. dirigent Dirk Vincken en is

eigen foto

2 kg shoarma............................... € 10,50

opgericht in 2008, en telt ongeveer 26 gedreven
leden, die allen ook nog bij 2 of 3 muziekverenigingen spelen. Men treedt naar buiten middels
concerten, concoursen, festivals en begeleiden
van kerkdiensten. Zo ook op de 24e Kerst Zing
Mee in m.f.c./sporthal “Maggenheim”, Klipperstraat 21a in Makkum op zondagavond 9 december
om 19.30 uur. De toegang is vrij, wel is er een
collecte ter bestrijding van de onkosten. Iedereen
is van harte welkom.
Info: St. “Goed Nieuws Makkum”, tel. 0515231618 -231148 – 231118.

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00

Open Dag bij Groothandel Bergsma – Breman – Best4Office!
Op zaterdag 8 december 2012 opent het 100 jaar
oude bedrijf Groothandel Bergsma in Franeker
tezamen met schoonmaakgroothandel Jaap Breman
en groothandel in kantoorartikelen Best4Office
haar deuren voor belangstellenden! Na een
grondige verbouwing van het bestaande pand
aan de Edisonstraat 14 is het nu tijd om het
prachtige resultaat te laten zien. In juli van dit
jaar heeft een immense verhuizing van Makkum
naar Franeker plaatsgevonden. In drie zaterdagen
zijn, met grote inzet van de medewerkers, de
goederen van Makkum naar Franeker overgebracht. Met haar ruim 100 medewerkers en een
wagenpark van ca. 30 auto’s was Bergsma in

Makkum uit haar jasje gegroeid en uitbreiding
op korte termijn zat er in Makkum niet in. Van
een ruimte van 2500 m2 in Makkum beschikken
de bedrijven nu over een ruimte van 12500 m2.
Het vernieuwde bedrijfspand in Franeker mag er
zeker zijn en Bergsma, Breman en Best4Office
zijn trots op hun nieuwe onderkomen! Om een
indruk te krijgen van de bedrijven Bergsma,
Breman en Best4Office en hun werkzaamheden
worden belangstellenden uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen. Ook de kinderen worden
niet vergeten; er zijn op deze zaterdag tal van
kinderactiviteiten. Loop gerust binnen, u bent
welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Koudeneuzentocht over een onbewoond eiland
Het is een prachtig eiland: de Makkumer
Noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust.
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op
woensdag 12 december houdt It Fryske Gea een
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling begint om
14.00 uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen
en een verrekijker worden aangeraden. Opgave
voor de excursie kan tot dinsdag 11 december
via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512)
381448. Deelname is voor leden van It Fryske
Gea gratis op vertoon van de ledenpas, nietleden betalen € 4,- en kinderen tot en met 12 jaar
€ 2,- p. p. Toen de Afsluitdijk werd afgesloten,
veranderde de kust voor Makkum rigoureus.

Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil
verviel en de waterstand werd verlaagd, waardoor voor de kust zandbanken permanent droog
kwamen te liggen. Geleidelijk begonnen er verschillende soorten platen op de Makkumernoardwaard te groeien en tegenwoordig zijn hier
zeldzame soorten te vinden. Ook vogels hebben
deze prachtige broed- en rustgelegenheid ontdekt.
De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als
grote bonte specht en havik. Boven het riet
zweeft in de zomer bijna altijd wel een bruine
kiekendief. Een wandeling op dit unieke eiland
is zeker de moeite waard!

5-GANGEN KERSTDINER
À € 39,75 P.P.
RESERVEER NU VOOR
1E EN 2E KERSTDAG

Voor de kinderen
is er een kindermenu, speelhoek
en knutselen onder begeleiding.

Voor het menu, kijk op
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam
0515-231707
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‘Nieuwjaarsfeest in voorbereiding’

eigen foto

Terwijl Sinterklaas zijn cadeaus uitdeelt is de
organisatie van het nieuwjaarsfeest in volle
voorbereiding van alweer het 10e Nieuwjaarsbal
in Makkum. Net als vorig jaar weer in de
verwarmde loods op de Houtmolen. DJ Kees
verzorgt ook dit jaar weer de muziek en Us Stek
heeft voor deze jubileumeditie nog een verrassingsact in petto. Vrije entree totdat de zaal vol
is. Waar vorig jaar voor het eerst gekozen is voor
een andere locatie, kies Us Stek ook dit jaar weer
voor de Houtmolen. Jong en oud genoot van de
muziek van Kees Jaspers en Jan Wynia. Een
succes en daardoor goed voor een vervolg.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Caravan Us Stek verzorgt sinds de invoering van
de euro voor de organisatie. ‘Nadat de Betûfde
Bal stopte met de organisatie zijn wij als relatief
jonge organisatie in het gat gedoken en doen dat
nog steeds met veel plezier.’ Aldus Wieger
Oostenveld van de Us Stek. Ieder jaar tussen
kerst en oud en nieuw wordt er gewerkt aan een
feestelijk begin van het nieuwe jaar. Al 10 jaar
naar tevredenheid van publiek en organisatie. In
de Makkumer Belboei van 19 december een
uitgebreide terugblik op 10 jaar Nieuwjaarsbal
door Caravan Us Stek.

Kerst-Nieuwjaarswensen 2012
Makkum – Woensdag 19 december verschijnt
de Makkumer Belboei met Uw Kerst en
Nieuwjaarswensen. Een gemakkelijke en veilige
manier om zaken-relaties, familie, vrienden en
leden van de verenigingen etc. de goed wensen
voor 2013 aan te bieden. De afgelopen jaren is
ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan
het eind van het jaar een advertentie te plaatsen.
Ook dit jaar bieden wij deze mogelijkheid weer.
Doormiddel van een wens in de krant bent U er
zeker van, dat U niemand vergeet.
Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.
- Formaat A: breed 135 mm / hoog 65 mm
kosten € 59,00
- Formaat B: breed 65 mm / hoog 65 mm
kosten € 31,00

- Formaat C: breed 135 mm / hoog 40 mm
kosten € 38,00
- Formaat D: breed 65 mm / hoog 40 mm
kosten € 20,00
Een ander formaat is altijd mogelijk.
De Makkumer Belboei wordt bezorgd in de
dorpen Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum,
Exmorra, Ferwoude, Gaast, Idsegahuizum,
Kornwerderzand, Makkum, Parrega, Piaam,
Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich.
De advertenties kunnen aangeleverd worden per
email: belboei@makkum.nl telefonische info:
06-47203353, ook kunt U de kerst/nieuwjaarswens
bezorgen op de Kleiweg 2, 8754 BV Makkum.
Advertenties kunnen worden opgegeven tot
en met 12 december 2012

Voor alle leden ANBO Wûnseradiel!! SINTEKRYST
* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

In november was er een gesprek met een
rechercheur over zijn werk. Het is jammer, dat
van onze leden, zo weinig belangstelling komt.
In DECEMBER de 14de organiseren we een
gezellige middag voor alle leden in de ROSKAM
te Witmarsum van de ANBO Wûnseradiel
KOM!! Een klein jubileumfeestje. KOUD EN

WARM BUFFET, GEZELLIGE MUZIEK op de
achtergrond. Kosten nihil, alleen de drankjes
zijn voor Uw rekening.
P.S. Graag tijdig opgeven bij een bestuurslid!
De tel. nr. staan in het groene ledenboekje.
Tot 14 december in de ROSKAM om 14.00 uur.
Groet LW.
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Preventie tips van de politie
voor woninginbraken
Tip 4. Kostbaarheden.
Maak foto's van waardevolle spullen. Merk deze
spullen met postcode / huisnummer. Hebt u heel
veel kostbaarheden waaronder sieraden, controleer dan uw verzekeringspolis of deze goederen
gedekt worden bij diefstal. Hebt u veel (geërfde)
sieraden en doet u daar niets mee, geef ze dan
weg aan kinderen of familie. Berg deze spullen
zo nodig op in een huiskluisje of bij de bank.
Voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl

Dj Maarten in Skippers
Makkum - A.s. zaterdag 8 december draait Feest
DJ Maarten in Café Skippers. DJ Maarten staat
bekend om zijn knotsgekke optredens waarbij
de vrolijkheid op nummer 1 staat. Maarten is niet
alleen bekend als feest - DJ. Ook als zanger stond
hij menigmaal in de hitparade. Op Youtube is hij
met het door hem gezongen lied “Alle idioten
zingen over boten” in totaal al meer dan zeven
miljoen keer bekeken! Er zijn geen Nederlandse
artiesten die hem daarin overtreffen! Maarten is
prettig gestoord en weet dit altijd op zijn publiek
over te brengen. A.s. zaterdag avond is Maarten
dus live te bewonderen in Café Skippers.
Let op: Jelle B. komt dit jaar weer op kerstavond!

Tryater mei Omke Wanja
yn Makkum
Sneon 15 desimber spilet Tryater it stik Omke
Wanja yn Makkum. De famylje fan Wanja wennet
yn in moai âld hûs op it plattelân en libbet in
geregeld bestean. Se binne net ryk, mar se ha it
goed. It ferhaal begjint as in famyljelid út de stêd
nei in skoft wer weromkomt, mei in hiel moaie
jonge frou. Elkenien libbet op. Se laitsje, ite,
drinke, gûle, meitsje rúzje en brâne fan langstme.
Troch de komst fan dizze stedske frou rekket
alles yn ûnstjoer; se wolle mear, se wolle oars, se
sykje passy. Mar it libben op it plattelân wie
dochs altyd goed? Omke Wanja is in foarstelling
oer lokkich wêze. Sit it gelok yn it langstme of
sit it yn it wêzen? Ira Judkovskaja makket dizze
foarstelling út it hert: waarm en mankelyk, oer
minsken dy’t hiel ticht by ús steane.
Tekst: Anton Tsjechov.
Oersetting: Romke Toering.
Regy: Ira Judkovskaja.
Spul: Jan Arendz, Aly Bruinsma, Arnold Dijkstra,
Marijke Geertsma, Nynke Heeg, Eelco Venema,
Marrit de Weerd.
Plak: MFC Maggenheim Makkum
Datum: sneon 15 desimber
Tiid: 20.00 oere
Tagongsprizen: € 14,00
65-plussers en Freonen van Tryater €12,50CKV/CJP pas € 10,-Foarferkeap fanôf 3 desimber by Slagerij
Brattinga yn Makkum of tillefoansk by Fokje
Lutgendorff 06-12229896
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Anna van der Geest Makkumer voorleeskampioen 2012

Anna van der Geest is de winnaar van het
Makkumer voorleeskampioenschap 2012 van
Makkum geworden. Maar Jet Houter deed het
ook zo goed dat zij samen met Anna doormag
naar de regionale voorleeswedstrijd. Na de voorrondes op de basisscholen mochten negen
kinderen in de bibliotheek van Makkum laten
horen hoe goed ze zijn in voorlezen. Op de voorleesstoel vertellen de deelnemers iets over de
schrijver en de inhoud van het boek waaruit zij
hun verhaal hebben gekozen. Het publiek, wat in

December
Sfeermaand….
De Binderij knalt het jaar uit
met bijzonder bloemwerk
ZIJDE & VERS
Voor zeer aantrekkelijke prijzen,
kerstbloemwerk zijde -30%!
Voor iedere klant Gratis kersthanger
op=op

Altijd weer verrassend!

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

zeer grote getale aanwezig was, bestond uit ouders,
broertjes en zussen, pakes en beppes, juffen,
en natuurlijk alle klasgenoten. Zij luisterden
gespannen naar de verhalen. De jury bestaande
uit Albert Kamstra, Titia Rinia en Anke Spijksma
beoordeelde onder andere op toon, tempo en het
contact met het publiek. De jury was van mening
dat het niveau op deze avond erg hoog lag. Alle
negen kandidaten hebben heel goed voorgelezen,
maar Anna kreeg de beste beoordeling. Anna en
Jet heel veel succes bij de volgende ronde!!
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s 't go

O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g M a k k u m
Sint & Kerst - November & December Actie 2012
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2012, diverse acties op touw worden gezet.

tra

PuzzelActie
Van 28 november t/m 19 december zal er vier weken lang in de Makkumer Belboei,
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2012, worden besteed.
Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een
weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen
wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen
t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.
De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de
prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen.

nze win

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.
Prijsvraag van deze week:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

n do

Prijswinnaar Puzzel 1:
Klaas Bootsma, Ged. Putten 25 te Makkum

jven
f op s

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 2 / Belboei no. 1471)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.
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Opening- en sluitingstijden december
Krystwilledei

Zaterdag 22 december

9.00 - 20.00 uur

Kerst

Vrijdag 21 december

9.00 - 21.00 uur

Oud&Nieuw

Maandag 31 december

9.00 - 17.00 uur
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Smakelijke 13e Krystwilledei

Makkum – Dit jaar heeft de dertiende Krystwilledei een ander programma dan voorgaande
jaren. De gezelligheidsmarkt is aangevuld met
een proeverij, en het wordt daarnaast een week
later georganiseerd. Zoals u al eerder in deze
krant heeft kunnen lezen, is de Krystwilledei dit
jaar een week later georganiseerd dan voorgaande jaren. Eerder werd de Krystwilledei altijd
midden in de maand gehouden, maar de organisatie
kwam erachter dat er rond 15 december al veel
kerstmarkten waren en zijn. Daarom wordt het
dit jaar gehouden op 22 december. Omdat dan de
meesten hun kerstster en kerstkrans al hebben
hangen koos de commissie dit jaar, naast de
kramen voor de hebbedingen, voor een aanvulling van een culinaire markt.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Proef op het verwarmde terras te midden van de
kramen, amuses, oliebollen en vis. Alles bereidt
door tien plaatselijke restaurants en twee
verenigingen. Zit u nog in de stress wat u met
kerst op tafel zet? De horeca-standhouders geven
u graag ideeën en tips. Het smakelijk festijn is
aangevuld met ongeveer vijftien kramen met
hebbedingen en tal van activiteiten. Jan v.d. Veen
zal net als vorig jaar zich bezig houden met
Handboog schieten en enkle ddemos verzorgen
dus doe mee. luister naar Nostalgia, The Linden
Tree Singers met A Christmas Carol van Charles
Dickens en DJ Hendrik de Vries. Haal herinneringen op met de diavoorstelling van Stichting
Âld Makkum.
Of laat de dreumesen zich vermaken met kinderdraaimolen en de kleurplaatwedstrijd. Welke dit
jaar is aangevuld met een logopuzzel. De kinderen
kleuren de – inmiddels bekende- kerstmantekening in, waarna u uw hersens kraakt met de
logopuzzel. Lukt het u de logo’s van de plaatselijke bedrijven te herkennen? (voor meer info
over de kleurplaat en logo puzzel zie elders in dit
blad)
Na de puzzel ontspant u bij de kraam van het
duo Anne Bootsma en Sandra Visser. Onder de
naam Fiskersboat, voeren zij de humoristische
theatervoorstelling IJskoningin voor u uit. Met
deze opvoering vragen zij aandacht voor het

door Antje Tilstra

Makkumer initiatief Doe een Wens. Bij de
kraam kunt u uw wens, voor de belangenbehartiging van haar inwoners, opschrijven en
inleveren. De jury van de Ondernemers Vereniging
Makkum zal de meest realiseerbare en nuttige
wens proberen te verwezenlijken. Mist u nog iets?
Natuurlijk: de kerststal en de Kerstman. Op de
arrenslee buldert de Kerstman door het centrum
en Holle Poarte en deelt samen met zijn prinsessen
snoep uit. Na het gestruin en gesmul sluit Marina
Makkum en Holle Poarte de dag spetterend af
met een vuurwerkshow op het Achterdijkje.
Wilt u meer informatie over deze dag? Neem
dan contact op met de Krystwilledei commissie:
- Marlies Koornstra
Markt 16 - 8754 ES Makkum
Tel: 06-55570456
E-mail: driesenlies@ziggo.nl
- Greetje Twijnstra
Slotmakerstraat 5 - 8754 EL Makkum
Tel: 0515-231243
E-mail: greetjetwijnstra@live.nl
- Hennie de Vries
Plein 10 - 8754 ER Makkum
Tel: 06 - 51507937
E-mail: henniefanricht@makkum.nl
- Theo Adema
De Voorn 16 - 8754 BB Makkum
Tel: 0515 231401/06 53542243
E-mail: adema.horeca@makkum.nl
Bent u geïnteresseerd in een reservering voor
een kraam? Neem dan kunt u contact op met de
marktmeester:
- Janny Zeeman
De Greide 5, 8757 JP Gaast
Tel. 0515 - 54 34 60 - Mobiel. 06 - 123 027 95
E-mail: janny.zeeman@ziggo.nl
De Krystwilledei commissie wil er samen met u
op 22 december van 16.00 tot 20.00 op het Plein
en de Markt, een dag vol wille van maken!
Marlies, Greetje, Hennie, Janny en Theo
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Volleybalprogramma

Gretha's 538 limo lunch

Donderdag 6 december
20:30 Turfs.-Drachten DS 2 - Makkum DS 1

Vrijdag 7 december
19:00 BEO MC 1 - Makkum MC 1
19:00 Punt Ut MB 1 - Makkum XB 1
20:15 Makkum DS 4 - BEO DS 4
20:15 Makkum DS 3 - CZN DS 2
21:30 Makkum HS 1 - s.v. De Walde HS 1

Zaterdag 8 december
15:00 Deto'82 DS 1 - Makkum DS 2

Jolanda Leijendekkers, Ingrid Visser, Jacqueline de Witte, Simone Meester, Jelly Greven, Corina Buwalda,
Gretha Oosterkamp en Esther Hoekstra. En op de voorgrond chauffeur Hans.

Hou Friesland Mooi
Dinsdag 4 december om 12.30 uur biedt Sinterklaas
namens actiecomité Hou Friesland Mooi ruim 2400
petities aan de Friese commissaris van de koningin,
de heer John Jorritsma aan. Deze petities zijn
getekend door mensen die tegen structuurvisie
Windstreek 2012 zijn. Inwoners en liefhebbers van
het gebied tussen Makkum, Bolsward en Harlingen
en het IJsselmeer voelen zich enorm overvallen
door de omvang en locaties die de provincie
Fryslân voor de windparken voor ogen heeft. Ze
eisen dat het plan om meerdere redenen van tafel
gaat. Het uitvoeren van de plannen op deze schaal
levert immers grote schade op voor flora en fauna,
cultuurhistorische waarden, het woon- een leefgenot
van de inwoners, recreatie en toerisme en waarde
van huizen.
Hoewel het actiecomité niet principieel tegen
windenergie is, zijn de plannen in Windstreek 2012
buitenproportioneel. De plannen zijn op geen enkele
wijze onderbouwd door de provincie. Doordat er geen
afweging van nut en noodzaak heeft plaatsgevonden,
heeft het er alle schijn van dat andere (commerciële
en politieke) belangen een zwaarwegende rol hebben
gespeeld bij het aanwijzen van de zoekgebieden.
De belangen van de inwoners van de kuststreek van
Fryslân worden ingewisseld voor het belang van een
opgeruimd Fryslân. Door alle windmolenambities in
deze streek te realiseren kan de rest van de provincie
worden ontdaan van de lasten van windenergie.
Althans voor zover betrokken windmoleneigenaren
daar aan mee willen werken.
Eventuele negatieve effecten voor natuur en bevolking
wil de provinciale overheid pas onderzoeken na
realisatie van de windparken. De politiek gaat daarbij totaal voorbij aan het creëren van draagvlak van
en respect voor de direct betrokkenen. Participatie
lijkt het toverwoord voor de bedenkers van het plan
om zodoende draagvlak te kopen. De dorpen en
hun inwoners geven echter aan dat dit geld nooit
opweegt tegen de te verwachten overlast en waardedaling van vastgoed. De dorpen in dit gebied
komen klem te zitten in een woud van molens.
Niemand zal er meer willen wonen en zij die er
wonen zullen niet meer kunnen vertrekken vanwege
onverkoopbaarheid van hun woningen. Wordt het
gebied binnen de regio Kop Afsluitdijk een sterfhuisconstructie? Gerenommeerde natuurorganisaties,
cultuurhistorische verenigingen, ondernemers, inwoners, dorpsbelangen: zij spreken zich allen uit tegen
deze uiterst onzalige structuurvisie van de provincie
Fryslân. Het actiecomité Hou Friesland Mooi roept
de provincie daarom op te luisteren en te stoppen
op de ingeslagen weg nu het nog kan.

Gretha Oosterkamp, receptioniste bij De Vries Makkum,
had enkele weken geleden naar Radio 538 gebeld
en daarmee prompt de limo lunch gewonnen! Op
vrijdag 30 november was het zover! Om exact
12.30 uur kwam de 12 meter lange Hummer het
terrein van De Vries Scheeps-bouw Makkum opge-

reden. Onder grote belangstelling van de medewerkers
op de werf stapten Gretha en de 7 gelukkige collega's
die mee mochten, de limo in. Al lachend, lunchend
en gebruikmakend van diverse sociale media werden
zij een uur lang door chauffeur Hans door Friesland
gereden. Het was een bijzondere ervaring.

De Bibliotheek heeft iets nieuws: Lees Meer
Friesland, 3 december 2012 – De Bibliotheek
introduceert Lees Meer, de nieuwe manier om e-books
te ontdekken. Via de website www.bibliotheek.nl/
leesmeer kan iedereen e-books vinden, die passen
bij de plek waar je bent.

Geen e-reader nodig
De e-books van Lees Meer zijn gewoon op een
tablet, smartphone of computer met een recente
browser te lezen. De meeste e-readers met een
browserfunctie zijn ook geschikt.

Een inspirerende gids
De Bibliotheek heeft voor Lees Meer een gevarieerd
aanbod e-books samengesteld. E-books die je zou
willen lezen na bijvoorbeeld een bezoek aan een
museum of voorstelling. Of e-books voor als je graag
in de keuken staat om lekker te kokkerellen. Voor elke
plek heeft Lees Meer een selectie van verschillende
e-books. Niet alleen informatieve boeken, maar ook
prentenboeken, romans of verhalenbundels die je
inspireren en je gevoel op dat moment versterken.

Beschikbaar voor iedereen
Vanaf 1 december 2012 kan iedereen gebruikmaken
van Lees Meer. Ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek. Het enige wat mensen moeten doen, is
zich eenmalig gratis aanmelden op www.bibliotheek.
nl/leesmeer.

Ook handig voor onderweg
Lees Meer gaat van start met bekende plekken in
Rotterdam en de provincie Gelderland. Denk aan
de Kunsthal, het Openluchtmuseum en het Luxor
Theater. In Friesland zijn de ebooks gratis te streamen
via bibliotheken, op ns stations en via de website.
Korte verhalen en romans handig voor onderweg in
de trein, bus of metro.

Over de Bibliotheek
De Bibliotheek biedt iedereen vrije toegang tot
informatie, kennis en cultuur zodat mensen
zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in
de maatschappij. Het is een schatkamer vol
materialen, ideeën en verhalen. Een plek die
bezoekers in ontmoeting brengt met informatie en
ideeën. Bibliotheken beschikken over de meest
complete en veelzijdige collectie van Nederland.
De Bibliotheek heeft vestigingen verspreid over
heel Nederland en heeft circa 4 miljoen leden.

Masterplan Workum een vals dilemma
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 13 december
a.s. behandelt de commissie Dorp, Sted en Omkritten
deze week de Masterplannen voor Makkum,
Workum, Stavoren en Bolsward. De raad wordt
gevraagd de Masterplannen inhoudelijk en beleidsmatig vast te stellen. Ook wordt een verklaring van
geen bedenkingen gevraagd opdat het realiseren
van de Masterplannen niet onnodig wordt vertraagd.
Onnodig? Indien de gemeenteraad daarmee instemt
legt hij de bevoegdheid voor het afhandelen van de
omgevingsvergunningen in handen van het college,
plaatst de raad zichzelf buiten spel en wordt het in
een later stadium bijsturen van plannen lastig. Er
schuilt echter een groter gevaar in het raadsvoorstel.
Onderdeel van het Masterplan voor Workum is het
verplaatsen van Cultureel Centrum De Klameare
naar het gemeentehuis. Geen onaardige gedachte
voor een inmiddels verouderde Klameare. Echter,

het gemeentehuis is niet beschikbaar zolang daar
ambtenaren werkzaam zijn. Ambtenaren die nu nog
bijdragen aan de leefbaarheid en lokale economie
van Workum. Met het verplaatsen van de Klameare
ziet het college blijkbaar zijn kans schoon een
(gedeeltelijk) nieuw gemeentehuis te realiseren.
Wat is het geval? Eén onderdeel van het voorstel
over de Masterplannen gaat over het vrijmaken van
650.000 euro voor centrale huisvesting. Dat betekent
dat de raad alleen kan instemmen met de Masterplannen als hij ook akkoord gaat met centrale huisvesting en met het in mijn ogen geld over de balk
gooien voor een (gedeeltelijk) nieuw gemeentehuis. Daarmee wordt de raad voor een vals dilemma geplaatst, onnodig en onterecht gevraagd een
onmogelijke keuze te maken.
Klaas Jan Semplonius, Totaal Lokaal
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Voetbalprogramma
Zaterdag 8 december
Makkum 1 - Tonego 1
Mulier 2 - Makkum 2
Blauw Wit '34 7 - Makkum 3
Leeuwarder Zw. A1 - Makkum A1
Makkum A2 - FVC A2
AVC B1 - Makkum B1
Workum C1 - Makkum C1
Heeg C2 - Makkum C2
SJO JVB D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Oosterlittens D3
SWZ E2 - Makkum E1
Makkum E2 - SJO JVB E4
Oosterlittens E5 - Makkum E3
Makkum E4 - SWZ E9
Makkum F2 - IJVC F3
Makkum VR1 - Oosterlittens VR1
Makkum MC1 - Oosterlittens MC1

15:00
12:30
14:30
12:00
12:30
11:30
9:00
9:00
9:00
9:00
10:30
9:15
10:15
10:15
9:00
14:30
10:30

Uitslagen vv Makkum

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Nagele 1 - Makkum 1
Makkum 2 - Workum 2
Makkum A1 - Annaparochie St. A1
GAVC A2 - Makkum A2
S.C. Stiens B1 - Makkum B1
Makkum C1 - ST IJVC C1
Makkum D1 - LSC 1890 D2
Makkum E1 - Heeg E1
Makkum E3 - Irnsum E3
Workum F7 - Makkum F2
Robur VR1 - Makkum VR1

1-1
3-1
0-5
1-1
1-0
3-2
1-0
4-0
1-5
3-0
4-2

Colofon
mail naar: belboei@makkum.nl

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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 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: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Unieke foto van Jan Werkhoven haalde de Telegraaf

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
TE KOOP

IZGS Mooie lichtgewicht donkerblauwe
Damesfiets met 6 versnellingen. Met metalen
mandje voorop en fietstassen (zwart/wit) 28 inch.
Frame-hoogte is 53 cm. Prijs 100 euro. Telefoon:
0636175115 of 0636027242.
Spiksplinter nieuwe E-thermostaat van Essent
(wit). Is nog verzegeld. Winkel-waarde is 250
euro, wij bieden hem te koop voor maar 100
euro!!! Geïnteresseerd?? Bel dan 06-15428893
VWO examenbundels: scheikunde schooljaar
2010/'11 + 2011/'12), wiskunde B schooljaar
2010/'11, +VWO Samengevat: wiskunde B,
biologie en natuurkunde. Prijs: € 7,50 per boek
€ 10 examenbundel + samengevat Tel. 0638328179

Om je, met windkracht 9 tegen, als bruid staande te kunnen houden op een wapperende rode loper,
maak je dankbaar gebruik van de sterke arm van een heilige heer.

Slow Fish Spieringfeest in proeflokaal ‘t Ailand in Lauwersoog

Ingelijste poster van de reflexzonen van de voet
50x70 cm. 20 euro. Tel:0515-579346
Satelliet schotel met dubbele kop ongeveer 7
meter kabel met muursteun en ontvanger € 75,tel. 0515-232193
VERLOREN

Samsung Galaxy Young met rose hoesje (achterkant). Verloren tussen Gedempte Putten en danscafé Skippers. Tel. 0515-231578
GEVONDEN

Longerhouw, zomer 2012, Buren: Blauwgrijze
kat met wit "v"-tje op de keel. Info Amivedi
Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Smûke Kerstmarkt in Gaast
Hoewel Sinterklaas nog maar net in het land is
beginnen in Gaast de eerste kerstklokken al
voorzichtig te luiden. Voor wie het nog niet wist.
Op Zaterdag 8 december aanstaande van 15.00 uur
tot 21.00 uur: Smûke kerstmarkt in Gaast. Op
het Fûkeplein en op een deel van de Buren
komen kraampjes. Met onder meer brocante,
kerstkaarten, lekkere dingen, ambachtelijk
smeedwerk en andere mooie dingen. Wij zeggen:
kom zelf maar een kijkje nemen op 8 december!
Gaast zal die dag al voor een groot deel in kerststemming zijn. Er is namelijk een wedstrijd: wie
heeft het kerst-tigste’ erf, terras/tuin. Een deskundige en onafhankelijke jury zal op / rond 8
december een rondje Gaast doen om de winnaar
te bepalen! De prijsuitreiking is op zaterdagavond 8 december rond 20.30 uur in het kerstcafé (Dorpshuis de Fûke).

eigen foto
In proeflokaal en visinformatiecentrum 't Ailand in
Lauwersoog vindt op zondag 9 december het Slow
Fish Spieringfeest plaats. Spiering komt veel voor
in de Waddenzee, is erg lekker, maar speelt ook een
hoofdrol in de problematiek van de trek van vis
tussen IJsselmeer en Waddenzee. Via presentaties
over de vis zelf, het spieringbestand in de Waddenzee
en lokale spieringvisserij wordt die dag speciale
aandacht gevraagd voor deze vissoort. Maar het is
bovenal ook feest ter ere van Terra Madre Dag, de
verjaardag van de internationale Slow Food beweging waarbij 't Ailand is aangesloten. Er kan de hele
dag worden geproefd van eigengemaakte visfriet
van spiering uit de Waddenzee. Entree is gratis.
Spiering
De spiering is een onbekende vis. Het is een trekvis
die vanuit de zee de rivier optrekt om daar eitjes te
leggen. Na afsluiting van de Zuiderzee door de
Afsluitdijk in 1932 is dit een stuk moeizamer geworden. De IJsselmeerspiering heeft zich ontwikkeld tot
een opzichzelfstaande populatie, waarbij de in- en
uitrekpunten, de sluizen bij Kornwerderzand en Den
Oever, nog de enige en zeer belangrijke uitwisselingsplaatsen vormen voor spiering in de Waddenzee en
het IJsselmeer. De mate waarin intrekkende spiering
bijdraagt aan de omvang van het IJsselmeerbestand
van spiering is (nog) onduidelijk.
Sinds dit jaar heeft Waddengoud in samenwerking
met vissers, natuurorganisaties en deskundigen
Waddengoud richtlijnen ontwikkeld voor de vangst
op spiering in de Waddenzee. Dit zijn richtlijnen
die er ondermeer voor moeten zorgen dat spieringvissers onder de 'Waddengoudvlag' het duurzaam

populatiebeheer bij de in- en uitrekpunten niet
schaden. Overigens mogen spieringvissers alleen
vissen met zogenaamde 'spieringkamers'. Dit zijn
netten die in kameropstelling in de Waddenzee
staan. Spiering en andere vis zwemmen erin, maar
worden niet direct gevangen. Op die manier kunnen
de vissers eerst bepalen hoeveel aandeel spiering
erin zit. Bij minder dan 80% spiering van de totale
vangst wordt alle vis weer losgelaten, zodat de
populatie geen onherstelbare schade ondergaat. Andere
vis dan spiering wordt sowieso weer vrijgelaten.
Op dit moment zijn Marinus en Tjerk van Malsen
uit Makkum en varend met de WON 1 de enige
Waddengoud gecertificeerde spieringvissers. Omdat
de spieringkamer pas na de winter kan worden
opgezet wordt de spiering voor deze proeverij
gevangen met lichte sleepnetten die door kleine
visboten door het water worden getrokken. Omdat
spiering geen bodemvis is hoeven de netten daarbij
niet over de bodem te worden gesleept.
't Ailand & Slow Fish
Proeflokaal ’t Ailand in Lauwersoog is een eetcafé
annex proeflokaal en informatiecentrum over duurzame visserij op ’t Wad. Jan en Barbara GeertsemaRodenburg van de TS 31 Internos uit Feerwerd,
ook Waddengoud, laten hier bezoekers proeven van
de culinaire geneugten van waddenvis en de achtergrond ervan. Op de menukaart staan dan ook
vooral snacks en kleine gerechten gemaakt van
Waddengoud gecertificeerde vis als harder, zeebaars, waddengarnalen, kokkels, spiering en andere
regionale producten zoals geitenkaas van de Oude
Streek. Met zorg en de hand bereid oftewel 'slow
food' in plaats van 'fast food'.
Daarnaast willen ze ook de dialoog met het publiek
en de vissector aangaan. "Als kleinschalige kustvissers zijn we afhankelijk van onze mooie
Waddenstreek. Het is dus belangrijk dat dit gebied
goed gedijt, zowel de natuur als de economie. En
zoals met alles valt er ook aan de visserij nog wel
wat te verbeteren. Maar zolang we met verstand
vissen, een mooi product aan de wal zetten en open
staan voor verbeteringen zien wij de toekomst
rooskleurig tegemoet", aldus Barbara Rodenburg.

