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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

ALLINGAWIER 
Meerweg 9

Vraagprijs 
€ 190.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Autovrij route Statum winterfair zaterdag a.s.
In de straten: Markt – Plein – Achterdijkje – Voorstraat – Waagsteeg vanaf zaterdagmorgen 11.00 uur 
niet meer uw auto te parkeren of als uw auto er staat, daar weg te halen en verplaatsen naar omliggende 
straten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Sintwilledei    Door Judith van Lavieren

Makkum - Zaterdag 30 november was het lekker 
druk in het centrum van Makkum. Heel veel 
kinderen waren op de leuke spelletjes en speur-
tocht van Sintwilledei afgekomen. Sintwilledei 
is een dag vol Sinterklaasplezier. Ook dit jaar was 
er weer van alles te beleven. Het meest speciale 
van Sintwilledei is natuurlijk dat je Sinterklaas zelf 
tegen kunt komen. Aan het eind van de middag 
zat de Sint voor een meet and greet in de Zwaan 
maar velen hadden hem al eerder ontmoet. 
Sinterklaas en zijn pieten liepen gezellig met alle 
deelnemende kinderen mee. Ze keken toe hoe 
alle kinderen ijverig letters opzochten en goed 
hun best deden bij de spelletjes.

Sinterklaas vertelde uw verslaggever ontzettend 
blij te zijn met alle “hulppieten”die hij vooraf-
gaand aan, tijdens en na de Sintwilledei aan het 
werk had gezien.” Wat fijn dat al die mensen hier 
de straten zo mooi versierd hebben met vlaggetjes, 
geholpen hebben bij de spelletjes en niet te ver-
geten alles weer opgeruimd hebben. Zoals u 
begrijpt hebben mijn vaste medewerkers uit Spanje 
het nu razend druk met het verwerken van mil-
joenen verlanglijstjes. Met deze hulp zijn we echt 
ontzettend blij!” Naast vertrouwde onderdelen 
als het pakjes gooien bij Els, het schminken bij 
Durkje , het letterhinkelhok in de bibliotheek en 
de vrolijke muziek op het plein was er een nieuw 

smakelijk en gezellig programma-onderdeel bij 
Leviuz: op strobalen warme chocolademelk 
drinken tussen de vuurkorven. De drumband week 
even af van hun vertrouwde route om Ons Gebouw 
in te marcheren: even Rianne (naast schoonheids-
specialiste ook fluitiste bij Hallelujah) en Bas en 
Dirk Jacob feliciteren met hun nieuwe accom-
modatie! Ook Sinterklaas bezocht de open dag. 
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat 
zijn hoofdpiet de ondernemers na het bezoek in 
het grote boek moest noteren in de categorie 
GOESATS (Geschikt Om Een Sinterklaascadeau 
Aan Te Schaffen) Met die bijschrijving vallen nu 
alle Makkumer ondernemers in deze eervolle 
categorie. In de Kerkstraat stond op de paspop 
van Fokje”s Atelier een Zwarte Pietenkostuum 
in een wel heel klein maatje. Zouden de Pieten 
die tijdens de reis naar Spanje zo dik geworden 
waren van het snoepen na alle straftrainingen 
alweer zo slank zijn dat ze hun kleding hier 
hadden laten innemen?

Na een gezellige Sintwilledei gingen Sinterklaas 
en zijn Pieten weer gewoon aan het werk. “Tot 
en met 5 december zijn we druk met kopen, 
inpakken en bezorgen van cadeaus. Wanneer we 
terugreizen naar Spanje gaan we wel weer uit-
rusten”, zeiden Sint en Piet. 
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Dentwork Wokum Lourens, Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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

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

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur, 
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda
Zaterdag 7 december:
Makkum – Oud papier ophalen 
door Hallelujah en Flevo zangers 
aanvang: 9.00 uur

Makkum – Statum winterfair 
in centrum Makkum van 16.00 uur tot 20.00 uur

Zondag 8 december:
Makkum – 25 ste Kerst Zing Mee 
in MFC/sporthal deur open: 18.30 uur,         
aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 10 december: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Na een periode van afnemende gezondheid 
moeten wij afscheid nemen van onze zwager 
en oom

Jan Veneman
Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte.
 

Theo en Ella
Ype en Pietsy
Fokke en Roelie
en oomzeggers.

Makkum, 27 november 2013

Woensdag 27 november jl. is overleden mijn 
grote vriend

Jan H. Veneman
Onze gezellige baggeravonden en gezamenlijke 
bootreizen zal ik nooit vergeten.
Ik wens Riet, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Siebren

Wij hebben ervaren hoe velen hebben mee-
geleefd tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve mem en oma

Dieuwke Vrieswijk
- Doetie -

Een handdruk zo warm, een arm om je heen, een 
kaart, een brief of een lief woord, zoveel liefde 
en steum ons gegeven heeft haar afscheid voor 
ons bijzonder gemaakt. Bedankt daarvoor.

Kinderen en kleinkinderen

November 2013

Als een schip verdwenen is 
achter de horizon, is het niet weg …

Je ziet het alleen niet meer.

Vaarwel 'Pa' Veneman
We wensen Ma, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe de komende tijd

Jan en Evelien
Sjoerd en Joke
Wytze en Dina
en kinderen

Makkum, november 2013

Na een periode van afnemende krachten is 
overleden onze buurman

Jan Veneman
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd
 
Fam. de Witte Fam. Rolsma
Mw. O. Rienstra Mw. C. van Dijk
Mw. J. Haarsma Fam. Haneman
Fam. v.d. Kooy Fam. Klein
Fam. van Schaick Fam. Dijkstra
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Als u zelf een kerststuk wilt maken 

is er bij ons volop keus 

aan materialen

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

25-Jarig jubileum “Kerst-Zing-Mee’’ Makkum

Makkum - Elk jaar op de 2e zondag van december 
wordt de inmiddels traditionele “Kerst-Zing-Mee” 
gehouden in MFC/Sporthal “Maggenheim”. Deze 
keer is het voor de 25e maal! En dat wordt 
gevierd met ruim 150 medewerkers, te weten het 
bekende Lemster Mannen Koor, met 120 leden, 
solist dhr. A. Moorlag, o.l.v. dhr. Harm v.d. Meer, 
de sopraan mw. Aukje v.d. Meer-Kamstra, muzikale 
medewerking van de Brassband “Looft den 
Heer” uit Beetgumermolen, o.l.v. dhr. P. de Jong 
met 30 leden en tot slot dhr. Jac. Dreunhuizen, 
pianobegeleiding. Het belooft op zondagavond 8 

december een groots zangfestijn van oude 
bekende Kerstliederen te worden met veel 
samenzang en luisterplezier. De toegang is vrij, 
er is wel een collecte t.b.v. de onkosten. Dus op 
8 december naar de 25e Jubileum-Kerst-Zing-
Mee, u bent van harte uitgenodigd.

Waar: MFC/sporthal “Maggenheim”, 
Klipperstraat 21a, 8754 AT Makkum. 
Aanvang 19.30 uur, deuren open 18.30 uur. 
Voor info: Stichting “Goed Nieuws Makkum”. 
Tel. 231618 – 542126 – 231148.

Makkum neemt afscheid van Pastor Gerrit Visser   door Sjirk Wijbenga

Makkum - Pastor Gerrit Visser uit Damwoude 
heeft afgelopen zondag in het Kerkelijk Centrum 
“Het Anker” een hartverwarmend afscheid 
gekregen van de PKN gemeente Makkum. De 
pastor heeft inmiddels een beroep aangenomen 
naar Hantum. Op 2 oktober 2005 werd pastor 
Visser als pastoraal medewerker bevestigd in 
Makkum. Zijn werk als pastor in de Makkumer 
gemeente heeft voornamelijk te maken gehad 
met herderlijke zorg op geestelijk gebied. Een 
aantal Makkumers vroegen zich toentertijd wel 
af: “Komt dit wol goed, in wâldpyk yn Makkum”. 
Maar de pastor ging daadwerkelijk aan de slag 
en heeft in de afgelopen 8 jaren een bewonderens-
waardige invulling gegeven aan deze functie. 
Bijgestaan door gemeentelid Ada Veldhuis nam 
hij een groot deel van de gebruikelijke huis-
bezoeken voor zijn rekening. Hij verzorgde 
catechese, gaf het evangelie handen en voeten en  
bood een luisterend oor v oor die het moeilijk 
hadden. Pastor Visser werkte met hart en ziel in 
de gemeente en heeft in de afgelopen jaren een 
intense vertrouwensband opgebouwd met veel 
gemeenteleden.

In het overvolle kerkgebouw, waar pastor Visser 
zelf voorging, stond de dienst in het teken van 
zijn afscheid. De tekst voor de prediking was 
gekozen uit het Bijbelboek Jesaja 21 vers 1-12. 
De kinderen kwamen na de nevendienst kaarsjes 
aanbieden. Leidster Tineke Jorritsma bedankte 
pastor Visser voor de samenwerking. “We sille 
jo misse en we fertrouwe derop dat jo ljocht ek 
yn Hantum skine sil”. Het blad met kaarsjes 
werd overhandigd door twee jongens die 8 jaar 
geleden tijdens de bevestiging van de pastor in 
Makkum werden gedoopt. 

Namens de kerkenraad bedankte voorzitter Frans 
de Haan de pastor voor zijn werkzaamheden ten 
dienste van de gemeente. De Haan roemde de 
grote inzet van de pastor en benadrukte de 
Plusdiensten waar hij, samen met ds. Van Olffen, 
een groot aandeel in had. Als aandenken kreeg 
pastor Visser van de gemeente Makkum een 
uniek glazen kunstcreatie, bolstaand van de 
symboliek. Mevrouw Visser kreeg een speciale 
adventskrans aangeboden door Aaltje Hendriks.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Zaterdag a.s.: Statum Winterfair, verrassend veelzijdig

Vogelwacht Makkum op Winterfair 

Us Stek organiseert 11e nieuwjaarsbal

Aanstaande zaterdag is het zo ver, de Statum 
Winterfair nieuwe stijl vindt plaats in het cen-
trum van Makkum. Vanaf 16.00 uur bent u van 
harte welkom voor een gezellige middag waarin 
u het volgende wordt aangeboden:
* Voorstellingen op charterschepen 
 door Hilbert Geerling (NL kampioen goochelen), 
 Mindert Wijnstra (verhalenverteller), 
 Circusschool De Hoogte (arcobatiek)
 en een pianist met zangers.
* Voedersnoeren en vetbolletjes maken 
 met Vogelwacht Makkum op één van de 
 charterschepen, samen met een tentoonstelling
* Optredens van Nostalgia en de Makkumer 
 Hangploeg op diverse locaties in het centrum
* Visbakken met voordrachten in de Leugenbolle, 
 verzorgt door het Vishok
* Tentoonstelling van Stichting Ald Makkum 
 in het Waaggebouw
* Serious Request plein bij de sluis 
 m.m.v. de Makkumer basisscholen en de in de 
 Makkumer kleuren geschilderde “Makkumer 
 sloep”

* Culinaire plein met proeverijen, goed voor de 
 inwendige mens
* Demonstratie handboog maken
* Zoekwedstrijd “vindt de vertrekkende zwarte 
 pieten”, deelname-formulieren verkrijgbaar bij 
 Toys2Play (SpeElsgoed) aan de Markt
* Scouting met een leuke activiteit 
 op het Achterdijkje
* Kotter WON 32 bij de Vallaatbrug, 
 verlicht en opgetuigd
* Kunst aan de Gracht, kunsttentoonstelling bij 
 iemand thuis (zie kraam hoek Markt-Turfmarkt)
* Vele kramen op de Markt en de Voorstraat
* Rond 20.00 uur de afsluiting met vuurwerk, 
 goed te zien vanaf het Achterdijkje 
 en de Noordsteiger

Kortom: een verrassend veelzijdige route met 
volop gezelligheid! De route loopt van de Markt 
naar het Plein, via het Achterdijkje over de 
Noordsteiger, langs de sluis, over de Voorstraat 
en door de Waagsteeg terug naar de Markt.

Vogelwacht Makkum verzorgt aanstaande zater-
dag tijdens de Winterfair een mini doe-markt in 
het schip van Wil van Lingen in het Vallaat. In het 
ruim van het schip kan u samen met uw kinderen 
een heerlijke voerlollie maken. Niet voor de 
kinderen zelf maar voor de vogels in uw tuin. 
Van dennenappels en frituurvet met vogelzaad 
weet de vogelwacht prachtige lollies te maken die 
op een stokje gemakkelijk te plaatsen zijn in uw 
tuin. Op kinderoog hoogte zodat zij van achter 
de warme kachel hun vogelkennis kunnen bij-
spijkeren. Naast het maken van wintervoer voor 
vogels kunt u in het ruim ook kijken naar prach-
tige foto en film opnames van Henry Spruyt die 
aanwezig is om zijn films luister bij te zetten. U 
kunt hem vragen stellen over het leven op de 
Makkumer waarden. Het natuurleven maar ook 
het leven van een fotograaf in een piepkleine 
schuilhut bij – 15 C. Mooie winteropnames van 

de Makkumer Noard- en Súdwaard. Het bijvoe-
ren van de roerdomp, de waterral en de reigers 
zal aan bod komen maar ook het ijsvogeltje en 
het baardmannetje zijn van zeer dichtbij waar te 
nemen. Zeker de moeite waard om even binnen 
te kijken!

Vogelwacht Makkum maakt zich (weer) op voor 
een pittige winter waarin we veel eenden en 
rietvogels de winter doorhelpen. U kunt hier aan 
bijdragen door bij ons heerlijke zelfgemaakte 
cranberryjam of enkele prachtige voertafels en 
nestkasten te kopen. De opbrengst hiervan komt 
de vogelzorg ten goede. Wilt u op een meer per-
manente basis uw steun uitspreken dan kan dat 
natuurlijk ook. Lid worden kan voor maar 7,50 
per jaar. Wij zien u samen met uw kinderen of 
kleinkinderen graag in het ruim van het schip 
gelegen in het Vallaat naast de Vallaatsbrug.

Net als de voorgaande twee jaren organiseert 
Us Stek ook dit jaar weer het nieuwjaarsbal voor 
jong en oud op de Houtmolen in Makkum. 
Alweer de 11e editie die in het teken zal staan 
van het einde van de recessie. 2014 belooft een 
mooi jaar te worden en Us Stek wil dit sentiment 
graag handen en voeten geven door in ieder 
geval spetterend aan het nieuwe jaar te beginnen! 
Met het vertrouwde recept DJ KC uit Skuzum 
rekent de organisatie weer op een volle tent met 

veel jongeren maar ook oudere jongeren. De 
muziek keuze is op beide doelgroepen afge-
stemd. Verwarmde zaal, hapjes en drankjes en 
alleen maar gasten die het nieuwe jaar willen 
vieren, dat moet goed komen. Oudejaarsdag en 
Nieuwjaarsnacht bent u van harte welkom aan 
de Houtmolen! Mocht u nog plannen willen 
maken dan hoeft u niet ver te reizen dit jaar voor 
een super jaarwisseling!
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Fjoerfûgel en alle kinderen van de Makkumer basisscholen 
in actie op het Serious Requestplein   Door Judith van Lavieren

Lezers aan het woord: 
uw bericht op maat gemaakt tijdens de Statum Fair

Makkum - Op de Statum Fair van 7 december 
aanstaande zal op het Serious Requestplein 
tegenover Café de Prins een nieuwe Makkumer 
roeisloep te zien zijn: Fjoerfûgel. Deze sloep zal 
bemand worden met een herenteam dat varieert 
in leeftijd van 19 tot 63 jaar, aangevuld met Diana 
Van Malsen als stuurvrouw. Op de Statum Fair 
wil de bemanning de nieuwe sloep, die is geverfd 
in de kleuren van de Makkumer vlag, aan de 
Makkumer bevolking tonen én aandacht vragen 
voor de uitdaging die ze op 19 december aangaan 
om geld in te zamelen voor Serious Request.

In de nacht van 18 op 19 december, om precies 
te zijn 19 december om 01.00 uur vertrekt de 
Fjoerfûgel vanuit Den Oever. Zij legt dan in het 
donker een afstand af van 26 km naar Workum. 
Het is een etappe uit de Serious Ciosestafette 
van Sittard naar Leeuwarden. Deze estafette 
wordt georganiseerd door het Cios uit Sittard en 
er kan fietsend, dravend en dus ook roeiend aan 
deelgenomen worden. Het zal pittig worden, 

maar de Fjoerfûgel laat het niet bij een sportieve 
uitdaging. Ze gaat ook de uitdaging aan om hier-
mee zoveel mogelijk geld op te halen voor Serious 
Request. Wanneer u hun stand bezoekt kunt u ze 
steunen met een geldbedrag, maar wanneer u 
liever op een praktische manier helpt kan dat ook. 
Men zoekt nog chauffeurs om de roeiers op 18 
december ’s avonds naar Den Oever te brengen. 
Meer informatie over hoe u de Fjoerfûgel kunt 
steunen vindt u op hun site en hun facebookpagina.

Hoewel de voorbereidingen nog in volle gang 
zijn is nu al duidelijk dat een grote groep 
Makkumers haar beste beentje voor gaat zetten 
om geld voor Serious Request in te zamelen. Op 
het Serious Requestplein (bij de Prins en Kingma 
Walinga) zullen ook de Makkumer basisscholen 
samen actievoeren. Alle Makkumer kinderen 
zijn enthousiast bezig om de basisschoolkramen 
te voorzien van zoveel mogelijk leuke en lekkere 
dingen om te verkopen. Dat wil je niet missen, 
dus ga langs bij het Serious Requestplein!

Tijdens de Statum Fair zal Judith van Lavieren, 
schrijfster voor de Makkumer Belboei, in de 
stand van Hennie van Richt op het culinaire 
plein aanwezig zijn om voor u stukjes tekst te 
schrijven. De bedoeling is om de lezers van de 
Makkumer Belboei de gelegenheid te geven hun 
nieuws over 2013 of 2014 in onze krant te laten 
verschijnen.

Iedereen kan voor 10 euro een blokje tekst van 5 
regels kopen. Een persoonlijk tekstblokje waarin 
u uw nieuws of nieuwtje van 2013 kwijt kunt. 
U kunt individueel meedoen, maar bijvoorbeeld 
ook als vriendenploeg of buren. Plaats bijvoor-
beeld een bedankje voor de buurvrouw die altijd 
op de kat wil passen als u onverwacht een week-
endje weg gaat. Feliciteer uw vriendin die na 10 
keer eindelijk haar rijbewijs heeft gehaald en u 
nu al maandenlang overal naar toe rijdt omdat ze 

rij-ervaring op wil doen. Vertel over uw meest 
geslaagde project  of de állergezelligste dag van 
het afgelopen jaar. Misschien hebt u het liever 
over volgend jaar. Laat iedereen op deze unieke 
manier  weten dat u volgend jaar gaat trouwen of 
dat u volgend jaar eindelijk uw droomreis naar 
Nieuw Zeeland gaat maken. We zijn benieuwd 
wat u als belboeilezer aandraagt! Uw persoon-
lijke tekstblokje wordt geplaatst in de Makkumer 
Belboei van dinsdag 24 december, de laatste die 
in het jaar 2013 verschijnt.

De tekstblokjes kunnen niet gebruikt worden 
voor reclame of om uw vrienden en familie een 
vrolijke kerst en gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
Over de advertenties  en de kerst- en nieuwjaars-
wensen- aanbieding van de Makkumer Belboei 
kunt u informatie krijgen via de email: belboei@
makkum.nl of via telefoonnummer 06-47203353 

Op dit moment zijn er verkopers die langs de 
huizen gaan om contracten voor energielevering 
aan u proberen te verkopen. Zij vertellen u dat u 
korting kunt krijgen, omdat de gemeente Súdwest-
Fryslân een contract heeft met de energie-
leverancier. Dit is niet juist. Er bestaan hierover 
geen afspraken tussen de gemeente Súdwest-

Fryslân en energieleveranciers. Als dit wel het 
geval zou zijn, dan hadden wij dit op onze web-
site vermeld. Wij vinden het vervelend dat de 
gemeente Súdwest-Fryslân genoemd wordt in 
verkoopgesprekken. Wij hebben energiebedrijven 
die dit doen hierop aangesproken. 

Waarschuwing: geen korting op energie in SWF
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Inleveren voor 5 januari in de speelgoedwinkel 

Toys2Play, Markt 12, 8754 ES Makkum,

of opsturen mag ook.

 Naam ______
_______

_______
_____

  Adres ______
_______

_______
______

   Leeftijd_______
_______

_______
____

Ziezo Fashion

Bij Elma

Fokjes Atelier

F. de Boer wonen

Bakkerij Kluft 

de Boer Accountant

Kapsalon Nynke Beauty

Rinia fietsen

Masije Wonen & Lifestyle

Kantoorboekhandel-

Coufreur

Blomynien

de Boer schoenen

It Posthûs

Brigit Haar en zo

Café Rest. de Zwaan

de Sultan

Speelsgoed

Gerrie's hobby hûske

Brasserie de Eerste Rang

Romano

D.A. Fizel

Hotel de Prins

Kingma en Walinga

Silerswaar

Friese Kunst-

en Antiekhandel

Kapsalon v.d. Kooy

M. de Witte Bouwadvies

Garage Horjus

Zonwering Industrie Makkum

Sauna de Leliehof

Venema DHZ-

en Tweewielers

Badhûs de Flevo

Adema Horeca&Advies

Visser en Tan

Hoeks vis

Vigilante

Funsport

De Holle Poarte

Marina Makkum

Beachresort Makkum

AD Nico Morien

Osinga de Jong

NUT Makkum

Compasity

De Nynke Pleats

Wijnkapel Bas Brouwer

Kamerbeek Solutions

Deze kleurplaat wordt 

mede mogelijk gemaakt 

door onderstaande 

ondernemers
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TOURIST

INFORMATIONStichting Makkum PromotieRecreatie en Toerisme

initiatiefnemers

hoofdsponsors vuurwerku
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Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl | www.kapsalonnynke-beauty.nl

Ladys Christmas Day!
Zondag 15 december 

van 16.00 tot 20.00 uur

Visser en Tan Beachstore 
kleding party!! Kleding van Vera Moda, tassen 
van Cowboysbelt en allemaal leuke accecoires.

Van Nuyen Hoeden
neemt haar winkel mee naar Kapsalonnynke-beauty!
Met avondtasjes, hoeden, mutsen, sjaals 
en andere hebbedingetjes.

Kantoorboekhandel Coufreur
is deze dag aanwezig voor al u kerstwenskaarten 
en inspirerende kookboeken.

Laat uw handen verwennen met een heerlijke scrub 
of packing, of kom langs voor een make up of huid 
advies en tal van andere aktiviteiten……..

En dit alles onder het genot van een hapje en een 

drankje verzorgd door slagerij Neidhöfer!!!

MIS HET NIET!!!!!!

kapsalonnynke-beauty.nl

SKARRELJE OP é SYL OP 7 EN 8 DECEMBER A.S, VANAF 11.00 uur 
Kom gezellig allemaal snuffelen op deze 2 dagen in Exmorra op de Exmorra Syl nr. 3 
Een aanrader voor iedereen die van brocante, ambacht, curiosa en van snuffelen houdt.
Een grote en bonte verzameling van: Een mengeling van brocante en antiek; Meubelen, o.a. 
tafels, kasten en stoelen; Leuke hebbedingetjes; Snuisterijen; Zilver, glas en tin voorwerpen;
Oud linnengoed en nog veel meer verschillende producten.
U zult zeker iets van u gading aantreffen op deze sfeervolle scharrelmarkt.!!
U bent allemaal welkom en wij zorgen voor een mooie sfeer in een aparte ambiance, onder 
genot van een kopje koffie, thee of een drankje. OANT SJEN OP é SYL NR. 3 IN EXMORRA

Wist u dat...
- De drie basisscholen in Makkum tijdens de 
 Winterfair een Serious Request plein maken.

- Zij daar allerlei koopwaar aan de man brengen 
 en de opbrengst naar het Glazen Huis in 
 Leeuwarden brengen,

- Buurtver. Terra Nova voor leden en niet-leden. 
 Op zaterdag 14 december een grootse bingo 
 organiseert en de hoofdprijs van de verloting 
 een LED tv is en er verder nog vele mooie 
 prijzen zijn te winnen.

- Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
 Fonds is het mooie bedrag van € 846 in 
 Makkum, met 8 collectanten opgehaald. Hebt 
 u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
 overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Oud papier
Makkum - Zaterdag 7 december wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.”

Kerkdiensten
Vrijdag 6 december: 
Makkum – Minniste Mienskip Makkum 
en Omstreken, 19.00 uur
Voorganger: Br. L Durksz

Zondag 8 december:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

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

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver
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Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  12840,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise    2007  €  11440,-

Citroen C3 Picasso Éxclusive’ 85dkm     2009  €  10940,-

Suzuki 2.0 Grand Vitara’Exclusief’78dkm 2006  €  10740,-

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011  €   9540,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm     2008  €   9440,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   9340,-

Ford Fiesta 1.2 Trend,5drs,airco,48dkm  2010  €   8490,- 

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   7790,-

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

Opel Meriva 1.6-16v,cosmo, clima,103dkm 2004  €   5640,- 

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

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

Seat Leon 1.8-20V Sport,airco,lmv,apk   2003  €   3940,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V,clima,trekh,apk  2002  €   3440,-

Citroen C3 Picasso 1.4Vti
Zwart, airco-ecc, Cruisecontrol, 
r-cd, Lm velgen, navigatie
Mistl voor, luxe uitv
85dkm   bj 2009

 10940,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!  
Hij is er weer! De autotrack occasionactie
Koop in december of januari een occasion
 en win bij ons je aankoopbedrag terug!!

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

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

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

Annelys fiert foar it earst sûnt har skieding 
Sinteklaas. Yn har âlderlik hûs, mei har heit en 
har soantsje, dy’t noch yn Sinteklaas leaut. It 
liket in moaie jûn te wurden: De heit sil foar 
Sinteklaas spylje en twa stúdzjefreonen fan 
Annelys komme ek gesellich lâns. Al gau docht 
bliken dat se alle fjouwer dwaande binne harren 
libben in nije rjochting te jaan. Allegear wolle se 
fierder of tinke se fierder te moatten. Allinne, 
hoe witte je dat je fierder geane en net achterút? 
De personaazjes binne hiel werkenbere minsken. 
Ien ding ha se gelyk: se binne op ‘e syk nei gelok 
en wurdearring en ha dêrom de wil om te 
feroarjen. Dizze syktocht, mei alle hobbels dy't 
der by nommen wurde moatte, foarmet de basis 
foar werkenbere eleminten. En dat draait út op 
sawol pynlik werkenbere, as hilaryske tafrelen. 
Ira Judkovskaja, artistyk lieder fan Tryater, hat 

mei In moaie jûn har earste jûnfoljende stik 
skreaun. Ira beskriuwt sitewaasjes rjocht út it 
libben en sjocht der mei humor nei.

Resinsjes:
In moaie ‘foarstelling; planút en mei safolle 
humor’ (LC)
‘Meer dan ‘in moaie jûn’, zowel qua vorm, stijl 
als inhoud is deze voorstelling er één die er mag 
zijn, die er toe doet’ (FD)

Plak: Sporthal Maggenheim Makkum
oanfang: 20.00 oere, gjin skoft
Tagongsprizen: €14,--/€12,50/€10,-- 
(normaal, freonen/65+. CKV/CJP)
Foarferkeap fanôf 30 novimber 
kantoorboekhandel Coufreur, Makkum
tillefoanysk: 06-12229896 (Fokje Lutgendorff)

It MFC Makkum organisearret Tryater “In moaie jûn” Talent centraal bij Excelsior
CMV Excelsior uit Schraard heeft talent, dat 
bleek afgelopen zaterdag tijdens een intensieve 
muzikale dag. ’s Middags kregen de leden van 
Excelsior de ruimte om in individuele of groeps-
optredens te laten horen wat ze kunnen tijdens 
een solistenwedstrijd. Jurylid Andries Kramer 
beoordeelde maar liefst 25 optredens en benoem-
de in zijn slotwoord hoe uniek deze middag is 
voor de fanfarewereld. Waar andere orkesten 
moeite hebben om het ledenbestand op peil te 
houden, krijgt Excelsior het voor elkaar om nog 
steeds te groeien in kwantiteit en kwaliteit. 

In de avonduren gaf Excelsior een verenigings-
concert in het Marne College in Bolsward, waar 
ook hier het talent centraal stond. Voor een mooie 
volle zaal opende muzikaal leider Thom Zigterman 
met Exaltation, waarna Almer Zijlstra het eerste 
solistische optreden verzorgde. Hij kwam prima 
door het technisch lastige Eloïse, waarbij hij kans 
zag op zowel zijn trompet als bugel een prachtige 
klank te laten horen. Prachtige klanken waren er 
ook van Johan van der Velde op euphonium. Hij 
speelde Lament uit Cry of the Celts, waarin hij 
liet horen hoe snel deze ras muzikant zich ontwik-
kelt tot een ware topmuzikant. Bijzonder was het 
optreden van Grady Slagman, winnares van de 
solistenwedstrijd bij de jeugd. Was het ’s middags 
al erg goed, ’s avonds ging er nog een tandje bij. 
Deze bugeliste werd door velen in hun hart geslo-
ten, dat belooft nog wat voor de toekomst!
In Saxofrolic lieten zeven saxofoonleerlingen 
horen dat zij op weg zijn om op korte termijn hun 
opwachting in het A orkest te maken.

Naast talent was er ook een afscheid. Muzikant 
Aale Zijlstra, meer dan 65 jaar lid van de vereni-
ging, heeft besloten zijn muzikale carrière bij 
Excelsior af te sluiten. Zijn inzet was medebepa-
lend voor de ontwikkeling van Excelsior en de 
fanfaremuziek in Friesland. Zijn dochter Petra 
Zijlstra, beroepshoorniste bij het Radio 
Filharmonisch Orkest, verwoorde hoe belangrijk 
muziek en Excelsior was binnen het gezin en de 
positieve manier waarop alle gezinsleden werden 
gestimuleerd om muziek te maken. Anno 2013 
zijn ze allen nog muzikant, net als een groot deel 
van de kleinkinderen. Een afscheidslied en de 
benoeming tot erelid door de leden van Excelsior 
waren dan ook volkomen op zijn plaats.

Dat ook de liefde hoort bij een vereniging als 
Excelsior bleek na de pauze. Neno de Boer en 
Willy Krol lieten in The Wind beneath my Wings 
horen dat zij individueel veel in huis hebben, 
maar samen er nog meer uit halen. Bij liefdesduo 
Johan van der Velde en Esther de Haan spatte de 
romantiek er af bij met Perhaps Love van John 
Denver. Met Crunchy starter werd het concert 
swingend beëindigd , een staande ovatie van het 
publiek was meer dan verdiend. 
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De Makkumer december actie  
 
De Sint heel besloten om nog wat werk te verrichten voor de OVM!

De sfeer in het dorp is altijd zo prettig dat hij zijn vertrek soms nog even uitstelt tot het 
een onvermijdelijk feit is en dan neemt hij als nog wat taken op zich om vanaf zijn privé 
adres wat zaken te regelen.

Hij zal vier weken lang, twee keer per week een ondernemer opbellen met de mededeling 
dat de klant die nu betaald bij de kassa of de eerst komende betalende klant een 
waarde cheque heeft gewonnen.

Deze Makkumer waardecheque kan besteed worden bij alle ondernemers die lid zijn 
van de OVM, zij zijn ook te herkennen aan het logo/ de waardecheque die in dit geval 
op het raam geplakt is.

Bij het ter perse gaan van dit artikel wilde de Sint nog niet vertellen hoeveel waarde 
de cheque heeft, dit om het winkelend publiek, over het algemeen iets ouder dan zijn 
gebruikelijke aanhang, nog even in spanning te houden.
Om zo het gevoel van vroeger weer wat terug te brengen. Het gevoel niet te weten of 
jij de gelukkige bent is heel spannend en in tegenstelling tot vroeger, toen je alleen 
maar goed je best moest doen en lief moest zijn, kan je nu zelf wat invloed uitoefenen.
Zoals heel veel shoppen in Makkum!

Sinterklaas wenst iedereen in Makkum 
en omgeving een hele fijne december 
toe en in januari komen de winnaars 
in de Makkumer Belboei te staan.

Groet Sint Nicolaas

Mysterieuze eendenkooi 
en vogels spotten
De Friese IJsselmeerkust en Buismans Einekoai 
bij Piaam zijn bijzondere plekken in het zuid-
westen van Friesland. Op woensdag 11 december 
kunnen belangstellenden onder leiding van een 
gids van It Fryske Gea een rondleiding krijgen in 
de eendenkooi en een bezoek brengen aan de 
vogelkijkhut in de Koaiwaard. De excursie start 
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uren. 
Opgave voor deze excursie kan tot 10 december 
via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 
381448. Deelname is voor leden van It Fryske 
Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- en kinderen 
tot 12 jaar € 2,- per persoon. 

Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans Eine-
koai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi is een  
interessant element in ons landschap. De bosjes 
in het verder vlakke landschap wekken de nieuws-
gierigheid. Een eendenkooi bestaat uit een 
waterplas met vangpijpen omringd door bos. De 
kooiker kon zich ongezien door de kooi bewegen 
en met behulp van het kooikerhondje z’n vang-
werk verrichten. Vervolgens gaat de excursie 
naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de 
Koaiwaard. De Friese IJsselmeerkust is van zeer 
grote waarde voor veel vogels en daarom heeft 
een groot deel van deze kust een beschermde 
status. Hier is een grote verscheidenheid aan vogels 
waar te nemen. Ganzen,  lepelaars, verschillende 
soorten eenden en baardmannetjes komen hier voor. 
Zelfs de zeldzame blauwborst laat zich hier zien.  
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Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Zaterdag 7 december
SWZ 1 - Makkum 1  14:30
S.C. Stiens 2 - Makkum 2  12:00
Makkum 3 - Stormvogels'64 1  14:30
Makkum A1 - Bolsward A1  15:00
Makkum A2 - QVC A1  12:30
Makkum B1 - Hardegarijp B1  12:30
Makkum C1 - ST IJVC-Blauwhuis C1  10:45
Makkum C2 - SWZ C5  9:00
ST IJVC-Blauwhuis D1 - Makkum D1  12:45
SDS D3 - Makkum D2  9:00
Makkum E1 - SDS E2  10:15
Makkum E3 - SDS E3  9:00
Workum F6 - Makkum F3  11:00
Terschelling MB1 - Makkum MB1  12:25

Kantinedienst zaterdag 7 december
Johan Boonstra/Josiena Zijlstra 8.15-12.00
Jan Nauta/ Rene Reinsma 12.00-15.00
Karin Bruinsma/Leo Nauta/ 15.00-19.00
Evelien Schakel  15.00-19.00

Makkum 1 - AVC 1 1 - 2
Makkum A1 - Geel Wit A1 1 - 1
Makkum B1 - SWZ B1 0 - 7
Makkum C1 - Nieuweschoot C1 6 - 3
ONS Boso Sneek C4 - Makkum C2 2 - 1
Makkum D1 - Balk D1 0 - 6
Stormvogels'64 D1G - Makkum D2 11 - 1
NOK E1G - Makkum E1 2 - 2
Makkum E2 - Workum E4 0 - 24
Oosterlittens E3 - Makkum E3 1 - 4
RES F1 - Makkum F1 2 - 1
Makkum F3 - RES F3 0 - 8
SDO HEEG/IJVC VR1 - Makkum VR1 5 - 4
Robur/Harl Combi MB1 - Makkum MB1 0 - 0

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en wordt gratis 
verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is 
Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-adver-
tenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen 
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: 
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Nieuw, een dezigual jurkje maat 40 (valt kleiner) 
kan als galajurkje gedragen worden vraag prijs 
€ 25,- en een licht groen suede blazer maat 36 
voor € 15,- tel. 06-14874599

Op vrijdag 29 november ben ik onderweg naar 
huis (op de fiets van Bolsward naar Makkum) 
mijn mobiel verloren, het is een zwarte Samsung 
Galaxy S3, hopelijk heeft iemand hem gevonden. 
Mark-Jan van Enkhuizen, De Pleatsen 9, Makkum 
Tel. 0515-232301

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt 
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst, 
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u 
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst 
tot  250.- email: belboei@makkum.nl

VERLOREN

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

Moeder Pleuny geniet wel, maar de kleine Ana Bella is bang van zo`n Piet.

Volleybalprogramma
Dinsdag 3 december
20:45  N.O.K. HS 1 - Makkum HS 1

Vrijdag 6 december
19:00  Heecherop MC 1 - Makkum XC 1
20:15  Makkum DS 3 - VC Sneek DS 7
20:15  Makkum MB 1 – Autobedr. MB 2
20:15  Makkum XA 1 - VC Sneek MA 5
21:30  Autobedr.  HS 3 - Makkum HS 1 

Zaterdag 7 december
17:00  Swette Swit. DS 2 - Makkum DS 2
19:00  A.N.O DS 1 - Makkum DS 1

Christmas Shopping Day 
in Makkum
Na een succesvolle Sintwilledei en de veelbelo-
vende Statum Winterfair van aanstaande zaterdag 
werken de Makkumer ondernemers volgende 
week opnieuw samen onder de naam Christmas 
Shopping Day. Op zaterdag 14 december zullen 
bijna alle winkels tot 17.00 uur geopend zijn en 
worden er tal van acties georganiseerd om je 
kerstinkopen in Makkum zo leuk mogelijk te 
maken. Alleen op deze Christmas Shopping Day 
kun je ook zelf je goodiebag samenstellen. 
Hierover lees je volgende week meer in de 
Makkumer Belboei. Kortom; een sfeervolle, 
gezellige en aantrekkelijke winkeldag die je 
zeker niet missen mag!

Speel ook voor Sinterklaas: 
steun de Makkumer Belboei
Iedereen die reeds een vrijwillige bijdrage heeft 
gegeven aan de Makkumer Belboei hartelijk dank 
daarvoor. Er komen nog steeds giften binnen. 
Mocht u de acceptgiro niet ontvangen hebben of 
is hij weggeraakt? U kunt uw gift natuurlijk ook 
gewoon naar ons overmaken. Ons rekeningnummer 
is 3406.54.465 (IBAN: NL37RABO0340654465) 
t.n.v. Makkumer Belboei

Zelden zal Makkum zoveel eensgezindheid 
hebben getoond over een maatschappelijke 
vraag!! 25 collectanten kwamen deze keer niet 
om geld. Zij kwamen met een duidelijke vraag. 
Door hun inspanning was het resultaat boven 
verwachting. Niet alleen bij de huis-aan-huis 
peiling, maar ook op de bedrijventerreinen en bij 
de  midden- en kleinbedrijven, vrijwel overal 
werd met enthousiasme getekend.

De handtekeningen zijn gezet door: 
44 ondernemers met 63 medewerkers in het dorp 
met 1 nee
74 ondernemers met 890 medewerkers in de 

industriële en verzorgende bedrijven met 3 nee
1413 bewoners van Makkum, 
op lijsten en op folders 
13 bewoners van Kornwerderzand 
(allemaal, maar één buitenslands) 
32 bewoners in en om  Cornwerd

De handtekeningen zij woensdagmorgen in 
Leeuwarden op het Provinciehuis aangeboden 
aan de gedeputeerde Konst. De Stichting bedankt 
Makkum, Cornwerd en Kornwerderzand!

Jan Heybroek, Jaap Proemstra, Alie Talhout, 
Pieter Tichelaar en Doeko Visser

Don Quichot, uitkomsten van de huis-aan-huis peiling in Makkum

Gemeente Súdwest-Fryslân wil de inwoners 
stimuleren om na Pakjesavond oud elektrisch 
speelgoed in te leveren bij de milieustraat. Per 
jaar verdwijnt hiervan echter ruim 2 kilo per 
persoon in de vuilnisbak en gaat 35 miljoen kilo 
verloren voor recycling. Samen met Omrin en 
Wecycle wil gemeente Súdwest-Fryslân dit 
tegengaan. Daarom ligt er vanaf 6 december 
voor de eerste 100 inleveraars een Wecycle-
sneeuwballenmaker klaar bij de milieustraten in 
Bolsward, Sneek, Heeg en Koudum. Ook worden 
er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op één 
van de 100 enveloppen met vier bioscoopkaarten.

Op Pakjesavond zullen veel kinderen nieuw 
elektrisch speelgoed krijgen van Sinterklaas: een 
nieuwe spelcomputer, walkietalkie, fotocamera 
of MP3-speler staan hoog op de verlanglijstjes. 
Deze cadeautjes vervangen meestal oud elek-
trisch speelgoed. Dat verdwijnt helaas vaak in de 
vuilnisbak. Jammer, want dan kan het niet gere-
cycled worden. Van al het elektrisch speelgoed 
dat per jaar wordt weggegooid, wordt minder 
dan een kwart ingeleverd. Driekwart komt bij het 

gewone afval terecht. Jaarlijks wordt ongeveer 
500.000 kilo elektrisch speelgoed ingezameld. 
Zo’n 1,5 miljoen kilo verdwijnt in de vuilnisbak. 
Omrin, Wecycle en uw gemeente zorgen ervoor 
dat elektrische apparaten en spaarlampen die 
ingeleverd worden op de milieustraten optimaal 
worden gerecycled. Dat is belangrijk, want door 
recycling behouden we de grondstoffen voor 
generaties na ons en hoeven er minder grond-
stoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook 
komen de schadelijke stoffen niet terecht in het 
milieu. Elektrische apparaten worden voor 75% 
tot 90% gerecycled. Spaarlampen zelfs voor meer 
dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, aluminium, 
koper: het worden na recycling allemaal weer 
nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de appa-
raten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. 

De actie
Lever vanaf 6 december oud elektrisch speelgoed, 
andere afgedankte elektrische apparaten en/of 
kapotte spaarlampen in bij Omrin milieustraat 
Bolsward, of de milieustraten van Súdwest-Fryslân 
in Sneek, Heeg en Koudum. 

Oud speelgoed inzamelactie na Sinterklaas


