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Prettige 
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Fjoerfûgel komt aan in…. Makkum!    Door Judith van Lavieren

Makkum - De deelname aan Serious Cios door 
roeisloep de Fjoerfûgel verliep iets anders dan 
gepland. Het oorspronkelijke plan om in de 
nacht van 18 op 19 december van Den Oever 
naar Workum te roeien kon niet doorgaan. “Onze 
plannen zijn gewijzigd. Door de harde wind 
gaan wij niet meer deze nacht roeien. Wij gaan 
nu morgen vanaf 10 uur vanuit Den Oever naar 
Makkum. Aankomst rond half 2 bij de sluis”, 
appte stuurvrouw Diana van Malsen donderdag-
avond 18 december. Deze verandering had 
natuurlijk een groot voordeel: de aankomst zou 
nu in Makkum plaatsvinden… 

Een groepje Makkumers stond de Fjoerfûgel rond 
kwart over een op te wachten op het Achterdijkje. 
Vier sloepen die Makkum door het Kanaal naderen 
in de zon, dat is een prachtig gezicht. Behalve de 
Fjoerfûgel die eenvoudig te herkennen was aan 
haar Makkumer kleuren, namen er twee sloepen 
uit Muiden en een uit Haarlem deel, natuurlijk 
vergezeld door de volgboot van Pieter Bootsma. 
Bij aankomst in de haven gingen de riemen 
omhoog: een groet aan alle toeschouwers.

Het was de eerste keer dat de sloep het IJsselmeer 
overstak. Stuurvrouw en bemanning waren het 
erover eens dat het een prachtige tocht was 
geweest. Mooi weer, weinig golfslag en een 
leuke sportieve sfeer tussen de sloepen onder-
ling. De tocht was geen wedstrijd maar van tot 
tijd werden de krachten onderweg wel even 
gemeten. En hoewel men dus niet tot het uiterste 
ging en regelmatig pauzeerde om op de dames-
ploeg uit Muiden te wachten, haalde de sloep 
toch een gemiddelde snelheid van 8,7 km per 
uur. De bemanning bestaande uit Joop Borggreve, 
Benny Reuven, Merijn Haas en Sjoerd Doedel 
aan bakboord en Klaasjan Veslinga, Eeltje 
Poepjes, Jan Brouwer en Roland van Malsen aan 
stuurboord had het gevoel dat de sloep nog veel 
harder kan.

Nadat alle roeiers op de steiger vereeuwigd 
waren ging het gezelschap naar de Zwaan. 
“Iedereen is van harte welkom om onze sterke 
verhalen aan te horen”, aldus de bemanning van 
de Fjoerfûgel.

Kerstmorgenzang
Eerste kerstdag 's morgens 6.00 uur starten we weer vanaf het Plein met de traditionele kerstzang 
door Makkum. Er wordt op verschillende locaties  in Makkum gezongen. Medewerking wordt 
verleend door muzikanten van muziekver. ¨Hallelujah¨. Als laatste zingen we in zorgcentrum 
¨Avondrust¨, waar er voor iedereen Kerstbrood met chocolademelk, koffie of thee klaar staat.

Tot ziens op Kerstmorgen.
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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: 
25, 26, 27 en 28 december
Tandartspraktijk De Witte Heren, 0515-238980
29, 30, 31 december en 1, 4 en 5 januari
Tandartspraktijk Koudum, 0514-522424 
- 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
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.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 Agenda
Woensdag 25 december:
Makkum - Kerstmorgenzang vanaf het Plein 
Aanvang: 6.00 uur

Makkum – Het Kasteeltje kerstfeest 
met de Bouwers aanvang: 11.00 uur

Vrijdag 27 december:
Makkum – Oudejaarskaarten in ¨de Prins¨
Klaverjassen en Maatschutjassen
Aanvang: 19.45 uur 

Dinsdag 31 december
Makkum - Oud en Nieuwfeest Us Stek    
(entree gratis) Matinee, feesttent Houtmolen 3A  
te Makkum vanaf 15:00 - 19.00 uur

Woensdag 1 januari:
Makkum - (Nieuwjaarsnacht) Nieuwjaarsbal,    
feesttent Houtmolen 3A te Makkum  
vanaf 00:15 uur

Donderdag 2 januari: 
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 3 januari:
Skuzum – Dorpshuis De Treffer Klaverjassen, 
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 4 januari:
Makkum – Nieuwjaarsborrel v.v. Makkum
aanvang: 16.00 uur

Makkum – Hallelujah presenteert
¨Proms concert 2014¨
Zaal open: 19.00 uur   
Aanvang : 19.30 uur

Dinsdag 7 januari: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 8 januari:
Makkum Strand - Nieuwjaarsreceptie KBO 
Wûnseradiel, in t`Sopcafe Holle Poarte
aanvang:14 uur. 

Makkum - Het Anker, inloopmorgen voor een 
praatje en samen zijn. Aanvang 10.00 uur.

Kerkdiensten
Woensdag 25 december
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Makkum – Minniste Mienskip
Makkum en Omkriten, 11.00 uur
Kerstfeest met de Bouwers

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

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Zondag 29 december:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J v.d. Ploeg
Organist: Dhr. Sterenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen

Zurich – Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Drs. B Visser

Dinsdag 31 december:
Makkum – K.C. het Anker, 19.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – Minniste Mienskip     
Makkum en Omkriten, 17.00 uur
Voorganger: Br. L Durksz
Witmarsum – Koepelkerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Pingjum – Skûltsjerkje, 20.00 uur
Voorganger: Br. S Grijpstra

Wons – Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Woensdag 1 januari:
Witmarsum – R.K.Parochie, 11.00 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Witmarsum – de Hoekstien, 10.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Zondag 5 januari:
Makkum – K.C. Het Anker, 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. C Glashouwer

Wist u dat...
- De foarferkeap fan de Krite begjint op freed 
 10 jannewaris yn de bibletheek jûns fan 19.00 
 oere oan 20.00 oere

- De kaartferkeap dêrnei by Masije Wonen & 
 Lifestyle is

- It stik “In gekkehûs yn ’t sikenhûs” spile wurdt 
 op 24 en 25 jannewaris en 1 en 2 febrewaris yn 
 it MFC

- De Krite 70 jier bestien hat
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Op zaterdag 4 januari 2014 organiseert de 
muziekvereniging Hallelujah Makkum haar 
traditionele Nieuwjaarsconcert. Het Promsconcert 
zal deze keer in het teken staan van het 120 jarig 
bestaan van de vereniging en heeft als thema 
meegekregen Juster, Hjoed en Moarn.

Waarom is de Makkumer Proms 
nou zo bijzonder?
De Makkumer Proms is hét evenement waar 
klassieke muziek en popmuziek elkaar op een 
spectaculaire wijze vinden. Voor iedereen die er 
aan meewerkt is het misschien wel de grootste 
uitdaging van het muzikale jaar. Naast de leden 
van het harmonieorkest, de drumband en het 
onvolprezen jeugdorkest zijn dat de  fantastische 
Promsband GAIVS, samengesteld uit Makkumers 
en oud-Makkumers en het enthousiaste koor 
Music Alive. Platgetreden paden worden verlaten 
en Hallelujah gaat de muzikale uitdaging aan om 
de muziek van juster, hjoed en moarn op verras-
sende wijze aan u te presenteren. Harmonieorkest 
en jeugdorkest de Notenkrakers staan daarbij 
onder leiding van Nynke Jaarsma.
 
Daarbij krijgen ze van de 120-jarigen van 2013, 

Theo Rinia en Durkje Hoeksema hulp uit onver-
wachte hoek….En omdat het oog ook iets wil is 
de aankleding van het podium dit jaar in de 
vaardige handen van Aaltje van BlomYnien. 
De drumband onder leiding van Fokko Dam 
verzorgt traditioneel het ritmisch hoogtepunt van 
de avond. Wie zich de zinderende Santana-act 
van Leugenbollepop weer even voor de geest 
haalt weet wat we bedoelen….
Hoewel de vereniging dus zelf een dagje ouder 
wordt mag ze zich verheugen in een groot aantal 
jeugdige leden. Wie goed oplet ziet ze meelopen 
bij de drumband, of optreden met het jeugdkorps 
en ook in het grote korps zijn er gelukkig veel 
jonge gezichten! Muziekvereniging Hallelujah 
hoopt van harte u te kunnen begroeten tijdens 
haar jubileum!

De Makkumer Proms wordt gehouden in het 
MFC aan de Lieuwkemastraat en begint om 
19.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 
Kaarten kosten aan de zaal 10 euro en in de 
voorverkoop 8 euro. Voorverkoopkaarten zijn 
verkrijgbaar bij Hoeksema Kapper, Rinia Fietsen 
en t Pareltje. Kinderen tot en met 12 jaar hebben, 
onder begeleiding, gratis toegang.

Makkumer Night of the Proms

Vroeger altijd een spannend verhaal en in de 
verbeelding speelde dit op boerderijen en af-
gelegen plaatsen. Nu echter ook in Makkum, aan 
de Botterstraat bij Douwe Buwalda. 's Morgens  

vroeg heeft Hessel Tuinier het ontdekt, een slachting 
had plaatsgevonden. Bijna al de kippen waren 
verdwenen, veren en één dode kip lag er nog. 
Vos blij, Hessel !!!!!!!!!

De Vos en de Kippen

eigen fotoeigen foto
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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                  

Makkum - “Dat wol ik ek”. Willem de Zee 
hoorde in 1938 Apollo spelen op de Afsluitdijk. 
Zijn vader, Willem de Zee (in Makkum Bakker 
de Zee), speelde ook mee. Hij was voorzitter van 
de Makkumer muziekvereniging. Thuisgekomen 
mocht Willem meteen een instrument uitzoeken. 
Hij koos een ventiel trombone en kreeg zijn eerste 
lessen van Douwe Reitsma. Na de 2e wereld-
oorlog wankelde het voortbestaan van Apollo en 
de opheffing werd op 6 maart 1946 een feit.
Drie dagen later zette Willem met nog 5 oud-
Apollo’anen zijn muzikale loopbaan voort bij 
Hallelujah. Willem herinnert het zich nog als de 
dag van gisteren. “Cees Amels wie dirigint en it 
earste wat hy tsjin my sei wie; dit wurdt neat mei 
dy”. Willem ontpopte zich echter als een ras-
muzikant en schitterde in de komende jaren met 
Hallelujah op concoursen en marswedstrijden.  
Door de jaren heen bekwaamde hij zich in het 
spelen van diverse instrumenten. Samen met 
Louw en Wiebe van der Weerd en dirigent Piebe 
Bakker gaf hij 30 jaar lang sturing aan Hallelujah. 
Bij afwezigheid van de dirigent nam hij de hon-
neurs waar. Omdat er nog geen sprake was van 
structurele opleidingen hielp hij bij het opleiden 
van jonge muzikanten. 

Hoewel Willem de Zee geen religieuze achter-
grond heeft is hij een groot liefhebber van het 
koraalspel. Toen in 1967 het repetitiegebed bij 
Hallelujah vervangen werd door een koraal was 
dat voor hem geen enkele probleem. Hij kan nog 
steeds genieten van een rustig en stemmig emo-
tioneel-geladen koraal. Want muziek is emotie. 
“Ik spylje net mear mar myn kop sit noch fol 
muzyk”. Moeiteloos lepelt hij componisten uit 
het hoofd op en zingt al dirigerend instrumentale 

gedeeltes uit ouvertures, suites en andere grote 
werken. Marsmuziek dendert hem af en toe door 
zijn hoofd. Hij is een fervent liefhebber van 
militaire orkesten en heeft door de jaren heen 
een unieke verzameling cd’s aangelegd. 

Botsende karakters waren mede de oorzaak dat 
er na 30 jaar een breuk kwam tussen Hallelujah 
en Willem de Zee. Intussen hadden zich al een 
aantal muziekverenigingen gemeld die graag van 
zijn muzikale kwaliteiten gebruik wilden maken; 
o.a. De Holvrieka Kapel, Advendo Franeker, 
Stedelijk Sneek, Hosanna Wons en de Schutterij 
Bolsward. Bij laatstgenoemd harmonieorkest is 
Willem de Zee van 1971 tot 1981 dirigent geweest. 
De vereniging bestond toen uit verschillende 
onderdelen: een drumband, een orkest en een 
jeugdorkest. Willem: “Njonkendat it in prachtich 
harmonieorkest wie, wie de Schutterij ek in pre-
sentaasjekorps. We ha in protte konserten jûn en 
as der wat yn de stêd te rêden wie, wie it korps 
der ek by. Mar ek bûten Fryslân; Bloemencorso 
Aalsmeer, TT Assen, Carnavals optochten ensfh. 

De 83 jarige Willem de Zee is nu aan huis 
gekluisterd. Drie keer in de week gaat hij voor 
dialyse naar het ziekenhuis. Langzaam laat zijn 
eigen lichaam hem steeds meer in de steek. “Mar it 
kopke en it bekje bliuwt goed”, zegt zijn vrouw 
Jettie. Een oud uniformjasje van de Schutterij uit 
de jaren 70 werd onlangs bij familie de Zee aan 
huis gebracht. Zelden overleeft een dergelijk 
jasje de tand des tijds. Nog één keer trok Willem 
de Zee het aan. “It sit net noflik, vertelt Willem, 
it is fierstente swier. By konserten hie ik in 
swart pak oan mar op ‘e dyk, ja dan moast it wol 
oan, no”.

Willem de Zee, een veelzijdig muzikant    door Sjirk Wijbenga
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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

Makkum - Op donderdag 19 december waren 
de kinderen van basisschool de Ark op bezoek in 
Avondrust. Onder leiding van Renata Kattenberg 
en Lesanka Honigh van Makkum Aantrekkelijk 
Duurzaam maakten zij in het restaurant slingers 
van pinda’s. Terwijl de bewoners aan de koffie 
zaten werd er door de jeugd ijverig geregen. 
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam is de groep 
achter de Makkumer dorpstuin bij Avondrust. 
Lesanka Honigh, kunstenares en fotografe, won 
onlangs met een foto een bedrag van 500 euro 
voor de dorpstuin. 

Op de foto staat de heer Kooistra met een twee 
kleine meisjes. De heer Kooistra had tijdens de 
open dag met de meisjes een rondrit door de tuin 
gemaakt op zijn scootmobiel. Als bedankje plukten 
de meisjes een bosje madeliefjes voor hem. Op 
het moment dat ze de bloemetjes aan de heer 

Kooistra overhandigden drukte Lesanka af. Op 
de achtergrond is de dorpstuin te zien. Een dag 
voordat de inzendtermijn voor de fotowedstrijd 
zou sluiten, stuurde Lesanka de foto naar Groen 
Dichterbij. Meestal worden de prijswinnaars door 
een publieksjury aangewezen. Dit keer werd dat 
gedaan door een vakjury. Zij wees Lesanka Honigh 
als winnaar aan. De uitverkiezing door een vak-
jury ervaart zij als een extra stukje erkenning. 

Onder het toeziend oog van de heer Kooistra, 
bewoners en bezoekers van de Ark werd de foto 
officieel onthuld.In feite is op de foto vastgelegd 
wat de dorpstuin in de ogen van MAD moet zijn: 
een ontmoetingsplaats voor mensen van alle 
leeftijden .” Daar staat de toekomst” ,zei de heer 
Kooistra doelend op de meisjes op de foto. De 
foto is uitgevoerd als weersbestendige tuinposter 
en zal een plekje krijgen in de dorpstuin. 

Onthulling winnende foto in Avondrust    Door Judith van Lavieren

In de donkerte van het naderende eind van een 
jaar komen er andere gevoelens bij veel mensen 
naar boven. Soms lijkt het alsof mensen ineens 
beseffen dat er ook een andere werkelijkheid is. 
Een werkelijkheid die verborgen ligt onder het 
vernis van het alledaagse. De grijze luchten, de 
kale bomen, de regen, de wind, het kouder 
worden en vooral het korten van de dagen doen 
mensen verlangen naar licht. Dat was vroeger, 
heel vroeger al zo en dat is nog altijd het geval. 
Natuurlijk, het kan ook gezellig zijn die lange 
avonden: gordijnen dicht en behaaglijk warm, 
maar het verlangen naar een ander soort licht, 
naar een andere vorm van warmte blijft. Innerlijk 
licht en innerlijke warmte. Verlangen, verwach-
ting, hoop, iets van geloof breekt door dat vernis. 

Dat geloven en dat verlangen, de hoop vond ds. 
Jan Lange (1922-2004), doopsgezinde predikant 
in diverse Doopsgezinde Gemeenten in 
Nederland, in de universele bron van licht, leven 
en liefde. Die bron noemde hij God, de Eeuwige. 
Voor Jan Lange was de adventstijd, de vier 
weken die vooraf gaan aan het kerstfeest, van 
bijzondere betekenis. Die tijd ervoer hij als de 
komst van de Christusgeest in zijn innerlijk 
leven. Die ervaring, die hij een keer heeft gehad, 
betekende dan ook voor hem dat het alle dagen 

van zijn leven advent was. Jezus als het grote 
voorbeeld om vanuit te leven. Niet alleen voor 
Jan Lange, maar ook voor ons. Tegelijk beseffen 
we dat het een hoog doel is. Voor ons lijkt dat 
vrijwel een onmogelijk doel. Wij hebben alle-
maal onze kleine en grote onhebbelijkheden. En 
zo lijkt het dat een dergelijk doel ver buiten ons 
bereik ligt. 

En toch.... en toch mogen wij vanuit die ver-
wachting leven: de verwachting dat de Christus-
geest in ons mag komen. Mogen wij proberen 
om elke dag opnieuw beginnen en ons open stellen 
voor die Geest. Proberen om in die Christusgeest 
te leven, om dat bijzondere licht uit te dragen. 
Het lijkt moeilijk, maar dat hoeft niet. Een voor-
beeld kan zijn het schrijven van een kaartje met 
een enkel woord aan iemand die ziek is. Of een 
eindje wandelen met iemand die niet meer kan 
lopen of zeer slecht ter been is. Een bezoekje 
brengen aan iemand in een verpleeghuis. Op deze 
wijze kunnen mensen op hun eigen manier werken 
aan het uitdragen van licht en daarmee gestalte 
geven aan de verwachting, de hoop en de liefde 
die in hen leeft. Dat geeft licht in de wereld!

Lieuwe Durksz,  
Oudste van de Minniste Mienskip Makkum e.o.

LICHT
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Feestelijk 2014 inluiden 
in Makkum    door Jetze Genee

Vriendenploeg Us Stek uit Makkum organiseert 
voor de 11e maal het nieuwjaarsfeest in Makkum. 
Dit jaar in een tent op het terrein van de Hout-
molen. Met dezelfde formule als de voorgaande 
twee jaren verwacht Us Stek weer een topfeest 
voor jong en oud te organiseren. ‘Na twee jaar 
luxe in een bestaande loods gaan we dit jaar 
weer terug naar de tent.’ Wieger Oostenveld van 
Us Stek legt uit: ‘de loods die we gebruikten is 
verhuurd en staat vol met bedrijfsspullen. Het 
terrein ernaast mogen we gelukkig gebruiken om 
daar een tent van 10 m. – 20 m. te plaatsen’. 
Voor de gasten niets wat verandert. Locatie, tijd-
stip en muzikale omlijsting is dezelfde als het 
succesvolle jubileum van vorig jaar. 

Us Stek zorgt ieder jaar voor een goed verzorgd 
feest met muziek, hapje en een drankje. Tijdens 
de beginjaren was dit allemaal nieuw en was het 
soms best spannend om de kosten die vooraf 
gemaakt werden terug te verdienen. Door meer-
dere succesjaren is inmiddels een solide draai-
boek ontstaan. Doordat het feest door eigen 
mensen wordt georganiseerd is het draagvlak 
onder de gasten ook prima. De gratis entree 
draagt daar zeker toe bij. Na de kerst worden de 
leden van Us Stek én de materialen weer aange-
sleept om oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht een 
prachtig evenement neer te zetten. Veel vaste 
gasten komen jaarlijks terug. Daarnaast waren 
de afgelopen twee jaar ook de oudere gasten 
aanwezig. Een bewuste keuze in muziekaanbod 
zorgt voor een prima mix tussen recente en 
oudere muziek. Deze mix gaat prima samen in 
Makkum. De laatste Visserijdagen en het recente 
feestje in de Prins; Rock at the Dock’s bewees 
dat al. Heeft u dat gemist dan is de nieuwjaars-
nacht zeker aan te bevelen. DJ KC uit Skuzum 
weet dit prima aan te voelen. Dit jaar is er weer 
ruimte voor gastoptredens en gekkigheid. DJ Razor 
Elements zal in ieder geval een bijdrage gaan 
leveren. In de middag als ieder jaar een gezellig 
matinee waarin teruggeblikt wordt door Us Stek 
op 2013. Een beamer met film en foto en mogelijk 
weer een originele Keetkrant zorgen voor de visu-
ele bijdrage. Uw aanwezigheid zorgt voor de rest. 

Oudejaarsdag bent u welkom vanaf 15:00 uur voor 
een borrel en nieuwjaarsnacht gaan de deuren aan 
de Houtmolen 3A te Makkum open voor iedereen 
uit Makkum en directe omgeving om elkaar een 
spetterende introductie te geven van het jaar 2014. 
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NOG ÉÉN WEEK VOORDAT WE 
31 DECEMBER DE DEUR VAN ZILT SLUITEN. 

DUS VOOR DE LAATSTE RONDE:

ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 DECEMBER: 
ALLES MAXIMAAL 25 EURO

MAANDAG 30 DECEMBER: 
ALLES MAXIMAAL 10 EURO

EN DE ÁLLERLAATSTE DAG 31 DECEMBER: 
ALLES MAXIMAAL 5 EURO!!!

ZILT GAAT DOOR OP INTERNET!
WE ZIJN NOG DRUK BEZIG, MAAR OP WOENSDAG 15 JANUARI 
IS ZILTONLINE.NL HELEMAAL KLAAR VOOR DE TOEKOMST ALS  

EXCLUSIEVE RW WEBWINKEL. 

DUS TOT ZIENS BIJ ZILT 

ZILT  -  MARKT 19  -  MAKKUM  -  0515-233688  -  WWW.ZILTONLINE.NL

P.S. Ik wil jullie bedanken voor 14 mooie jaren. 
Ik wens makkum voorspoed en voor iedereen 

een Liefdevol en harmonieus 2014,  
Marjo 

Kerstgedicht

Donkere decembertijd
vol van valse zekerheid
razende wielen
-op winterbanden-
bulderen mij voorbij

(ik zag hem lijden,
voelde zijn pijn)

Donkere decembertijd
tederheid vergeefs gekoppeld
aan wederzijds begrip:
tweedehands klokken
luiden voelbaar zacht:

het hemd nader dan talloze rokken
welk kindje wordt verwacht?

de wijzen uit het oosten
strompelen naar pracht en praal
in de stilste stille nacht

Zijn er bloemen in de winter?
Vertel me jouw verhaal…………………

Dirk Smoor

Stichting Onbeperkt
Kent u/jij Stichting Onbeperkt? Waarschijnlijk 
niet… Daarom willen wij ons graag voorstellen! 
Wij zijn de leukste aangepaste zwemstichting van 
Sud-West Fryslan. We zijn er voor iedereen van 
jong tot oud met een:
- een lichamelijke beperking;
- een zintuigelijke beperking;
- chronische ziekte;
- leerproblematiek voortkomende uit autisme of 
aanverwante contactstoornissen.

Elke dinsdagavond (buiten de schoolvakanties om) 
zwemmen wij in de Rolpael te Workum van 18.15 
tot 19.00 uur.  Bij ons kun je terecht om zwemles te 
krijgen, maar ook recreatief zwemmen is mogelijk. 
Ter ondersteuning hebben we ook een fysiothera-
peute. Het zwemmen bij ons, ziet er wel iets anders 
uit dan bij de reguliere zwemlessen. Dit natuurlijk 
alleen al omdat wij jong en oud door elkaar hebben 
zwemmen. Ook hebben wij veel meer begeleiders 
in het water zwemmen. Deze begeleiders zwemmen 
allemaal vrijwillig mee! Een aantal daarvan zijn 
gediplomeerd (zwemonderwijzers en fysiothera-
peut) en zij ondersteunen de andere begeleiders. Zo 
lukt het ons zelfs om 1 op 1 begeleiding te geven 
aan onze zwemmers, als dat nodig is. Wij werken 
met het leszwemmen indien mogelijk met het 
zwemdiploma A, B en C. Mocht dit niet lukken, 
dan maken we gebruik van de zwemdiplomaserie 
van het Envoz, die veel aangepaste zwemdiploma’s 
uitgeeft. Het vertrouwen in je begeleider, het ple-
zier in het water en de zelfredzaamheid zijn bij ons 
heel belangrijk! Vanuit het vertrouwen in de bege-
leider creëren wij plezier in het zwemmen. Vanuit 
hier proberen we de zwemmers zo zelfredzaam 
mogelijk in het water te maken en van daaruit een 
evt. zelfs een diploma.

Wil je meer informatie, wil je je opgeven als 
zwemmer of misschien wel als vrijwilliger? 
Bel dan met Janneke Holtman: 0514-522082. 
Op onze website staat nog veel meer informatie: 
www.stichtingonbeperkt.nl. 
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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

Nieuwjaarsborrel
voor leden en vrijwilligers

voetbalvereniging Makkum

4 januari 2014
aanvang 16.00 uur
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Begin dit jaar werd het facebookgroep Ik bin in 
Makkumer gelanceerd. Aanvankelijk werd daar 
weinig bekendheid aan gegeven. Toen dat in 
september wel gebeurde stroomden de leden toe: 
Makkumers die iets hadden met hun vlecke, die 
er nog woonden of inmiddels verhuisd waren. 
En allemaal koesteren zij ook hun woonplaats 
aan de oever van de voormalige Zuiderzee. Toen 
dat gezonde virus eenmaal over sloeg,  kwam de 
aanwas van nieuwe leden al helemaal in een 
stroomversnelling. Vanuit de hele wereld vinden 
Makkumers elkaar nu terug, halen herinneringen 
op aan weleer, plaatsen oude tot zeer oude foto’s 
die ze met veel plezier bekijken, bestuderen en 
weer delen met anderen. En de verhalen variëren 
van smeuïge opmerkingen tot historisch verant-
woorde artikelen. Oude bekenden duiken op. Wie 
heeft er niet gehoord van Eusie de voddenboer 
uit het armenhuis in de Bleekstraat. Of kapper 
Zwart die bij de kinderen van Makkum tot meest 
geliefde winkelier werd benoemd. Honderden 
echte Makkumers passeerden in de afgelopen 
maanden de revue. 

Een voorstelling ontleend aan de inhoud van oude 
schoenendozen die van zolder werden gehaald. 
Ze bleken de meest fantastische schatten uit 
Makkum haar historie te bevatten. Fotoboeken 
kwamen uit de kast, portretten werden gescand 
en geplaatst en ieder die dat deed wist zich ver-
zekerd van reacties. Zo werden onbekenden ook 
thuis gebracht en wisselden de leden vergeten 
herinneringen uit, aandenkens aan die goede 
oude tijd die overigens minder goed was dan de 

uitdrukking doet geloven. Maar wel overheerst de 
gedachte van gemoedelijkheid en eensgezindheid, 
ondanks de moeilijke tijden die ook Makkum 
heeft gekend. De reacties op de bijdragen zijn 
ook vaak geweldig. Zo sprak Petra Appelman: 
“Er zijn de afgelopen jaren helaas te veel 
Makkumer iconen en verhalen vergaan.” Maar 
Tiny Koornstra schrijft: “Het is alleen maar fijn 
dat bij het zien van deze foto’s al die herinneringen 
naar boven komen.” De Makkumer facebookgroep 
biedt die kansen op een podium dat wereldwijd 
bezocht kan worden vanuit de luie stoel. En je 
kunt er ook nog meteen op reageren.  

Wat dat betreft heeft ondernemer Thomas Groene-
veld, de initiatiefnemer van deze facebookgroep, 
gekregen wat hem voor ogen stond: een actief 
programma op internet, voor sommigen avond-
vullend, vol fraaie beelden uit voornamelijk het 
verleden, aangevuld met interessante verhalen 
en artikelen van voor en door mensen die iets 
met Makkum hebben. Ik bin in Makkumer heeft 
in korte tijd laten zien dat het in een behoefte 
voorziet. Inmiddels is de uit Achlum afkomstige, 
maar nu in Makkum wonende, Jan Klaver als het 
duizendste lid ingeschreven. Uit handen van 
Thomas Groeneveld ontving hij het boek Dolen 
door Makkumer stegen, de in boekvorm ver-
schenen zwerftocht door het Makkumer labyrint 
vol historische bijzonderheden en verhalen dat 
voor dit doel werd geschonken door Masije uit 
Makkum, uitgever van het fraaie boek dat zo 
naadloos aansluit op alles wat op de Makkumer 
facebookgroep ook wordt aangeroerd.  

1000ste lid ¨Ik bin in Makkumer¨ Facebook

eigen fotoeigen foto
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Griede 6, Gaast
Hoekwoning met ruime oprit 

en royale achtertuin. 

Vraagprijs: € 124.500,- k.k.

TE KOOP

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.

Wist u dat...
- Er zaterdag 4 januari wordt er GEEN oud 
 papier opgehaald.

- Hallelujah ter gelegenheid van haar 120-jarig 
 bestaan een Promsconcert houdt op zaterdag 
 4 januari 2014?

- Het concert heeft als thema “juster, hjoed en 
 moarn”

- Het begint om 19.30 uur in het MFC. 

- De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 

- De toegang is 10 euro, in de voorverkoop kosten 
 kaarten 8 euro.

- Voorverkoop bij Rinia Fietsen, Hoeksema Kapper 
 en t Pareltje. 

- Kinderen tot en met 12 jaar hebben onder 
 begeleiding gratis toegang.

- Er elke 2e woensdag van de maand van 10.00 
 uur -11.30 uur een inloopmorgen in “Het 
 Anker” is.

- Iedereen welkom is gewoon voor de gezelligheid, 
 elkaar ontmoeten, even bijkletsen of een leuk 
 spel met elkaar doen onder het genot van een 
 kop koffie.

- Dit  gratis is 

Aanwezigheid Nieuwjaarsbal ter verhoging van 
de feestvreugde. Deelname gratis, vanaf 00:15 uur 
nieuwjaarsnacht, Houtmolen 3A te Makkum. 

GEVRAAGD

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

j ij 12 00

Zoekertje
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

* Zeilen   
* Sprayhoods  
* Achtertenten  
* Zeilhuiken Werkplaats;
* Rocon’s Op’e Wâl 10
* Kuipkleden 8721 GJ  Warns
* Wintertenten            
* Rolfoksystemen 0514-681962
* Diverse reparaties 06-25331354
www.zeilmakerijwarns.nl
info@zeilmakerijwarns.nl
                 
Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig 2014!
           
George en Elske Valkema

Stormen waren een schaderijk gebeuren;
Dekzeilen deden de daken kleuren!  
maar toch: Dat u uw vertrouwen wederom stelde, 
in Bouw – en Timmerbedrijf Miedema – v/d Velde,
heeft ons weer heel goed gedaan, 
willen er daarom ook in 2014 weer voor u staan.     
Wensen u dan ook, een gezond en storm vrij jaar!

De Keatsferiening Makkum 
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een 
boppeslach foar it nije jier.

wenst u
Prettige K erstdagen
en een verzorgd 2014
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
De twee Ouderenbonden 

van Wûnseradiel
PCOB en KBO

wensen hun leden 
fijne Kerstdagen

en een 
voorspoedig Nieuwjaar.

Hierbij wil ik iedereen bedanken,
die in 2013 zowel zakelijk als privé

aan mij gedacht hebben.

Tevens wens ik iedereen
fijne Kerstdagen en een Gezond 2014.

Jelle de Boer Schoenen
Plein 2, 8754 ER Makkum, 0515-231506 

wenst U Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

prettige kerstdagen
en een gelukkig 2014
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Fonger en Riemie Smink

Wensen een ieder

prettige Kerstdagen 
en een gezond 2013

Fijne feestdagen 
en een goed 2014

Fam. Rinke de Boer, Skuzum

Buurtver. Terra Nova
wenst U 

Prettige Kerstdagen
  en een gezond 

en voorspoedig 2014

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2013

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2014

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2014 

Firma gebr. Hogeboom
Een staalsterk bedrijf waarop u kunt bouwen...

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2014  toe

Piet en Henny

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2014

Aardewerk & Siertegels
D. Kuiken
Voorstraat 5, 8754 EV Makkum
Tel./Fax: 0515 - 231616

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2014

Koninginnevereniging 
Makkum

Het bestuur van de Koninginnevereniging 
wenst alle leden en -nog-niet-leden 
fijne Kerstdagen toe en voor 2014 
vele momenten van rood-wit-blauw
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

www.buwalda-products.com

Wenst U allen 
Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

Blokmakersstraat 14  -  8754 GC  -  Makkum  -  Tel: 0515-231716  -  Mob: 06-40412535

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

GROS financiële partners en Makelaardij GROS
Papiermolenstreek 2  8754 GE  Makkum
www.grosfp.nl   www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515)232704   (0515)232550

Café-Restaurant ’De Zwaan’
tel. 0515-232471

Voor zowel 
gezelligheid
als sportiviteit

Bar-Café voor
jong en oud

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wensen u een Voorspoedig 
en Gezond 2014

Vogelwacht Makkum eo. 
wenst al haar leden 

en donateurs fijne dagen
en een vogelrijk 2014.

 

Vogelwacht Makkum
volgend jaar al 52 jaar 
actief voor de natuur!'

cafetaria-restaurant

DE HALTE
Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2014

U kunt nu ook bij ons pinnen
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
Sietze en Gerrie de Vries-Lukkien

Wensen familie, vrienden en bekenden

Prettige kerstdagen 
en een 

Gezond 2014

Namens alle leden van
vereniging Caravan Us Stek:

Folle lok en Seine
Foar it jier 2014

U bent van harte welkom
op het Nieuwjaarsbal

Uw adres voor: Jacht installatie / reaparatie /
 Verkoop van Zeiljachten en
 Jachtbouw

Strânwei 11 - 8754 HA  Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

wenst u een gelukkig 2014

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

Wenst u

fijne kerstdagen
en een gezond en sportief 2014 

Silerswaar wenst Makkum e.o.
prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

W a t e r s p o r t
voorstraat 17, 8754 ev makkum

wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2014

Stichting riemen over en weer 

wenst iedereen en in het bijzonder 
al haar vrijwilligers en sponsoren 

fijne feestdagen een  
voortvarend 2014 toe.

Wij wensen onze leden 
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2014

Bestuur  
Tennisvereniging Makkum

Wij wensen iedereen 
prettige kerstdagen 

en een 
gezond en voorspoedig 2014

Marc, Claudia, 
Erwin en Debby de Boer
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier

alle mederwerkers van het Sûnhûs 
wensen u fijne feestdagen!

Stranwei 30, 8754 HA Makkum
Tel. 0031 515 231789 - Fax 0031 515 231844

www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2014

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2014 toe

Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996
Turfmarkt 35 info@roosma.nl
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen u alle goeds voor 2014.
                                             
Tevens willen wij iedereen bedanken 
voor alle blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen na het overlijden 
van onze allerliefste Mette.
 
      Bonne, Jantina en Björn Sietzema.

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo
De Binderij wenst U
fijne feestdagen 
en een bijzonder 2014.
Jaqueline, De Binderij

Jan en Rommy Schilstra, 
Jacob Nicole en Jeltje  

wensen familie, vrienden en bekenden 
fijne Kerstdagen
en een Gezond

en Gelukkig 2014

Bêste freonen en kunde,
Noflike krystdagen en
in sûn 2014 tawinske!
Jan en Fenny Poepjes

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Gezegende kerstdagen 
en gelukkig Nieuwjaar

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2014

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

De winterskilder 
winsket jo fine krystdagen 
en in hiel goed 2014

Wensen een ieder 
Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar.

  Strânwei 22 Makkum tel: (0515)232967 www.vanmalsen.nl  info@vanmalsen.nl

Wij wensen iedereen een prettig kerstfeest 
en een voortvarend 2014

VAN MALSEN
Jacht -  &  In te r ieurbe t immer ing
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2014

De Poon 7 Makkum Ronald, Andrea, Riki, Sofie, Marloes en Liv
06-41529265 Martin, Anette, Lars en Stan

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten
Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2014

Psalm 23

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Cafe Romano wenst iedereen 
gezellige feestdagen 

en een dorstig en gezond 2014

wenst u veel woongenot
in 2014
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen, familie, buren, vrienden en kennissen
Gezegende Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar

P. en H. Terpstra
Zorgcentrum ¨Avondrust¨ kamer 226

 Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

wenst iedereen Prettige kerstdagen
en een Gelukkig nieuwjaar

Petra, Willem en Wilma Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

prettige kerstdagen
en een 

gelukkig nieuwjaar

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

 gezond 2014

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2014

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Wenst een ieder

fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2014

DOEDEL AGENTUREN H.V.L.

Wenst iedereen een gezond 
en liefdevol 2014

Paul en Fré Doedel

 

Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2014

wenst u smaakvolle feestdagen
en een culinair 2014

Kerkstraat 18  -  8754 CS  Makkum
telefoon 0515-769052
info@peper-zout.eu
www.peper-zout.eu
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wij willen iedereen 
een gelukkig en gezond 

2014 wensen

Tjeerd Adema  
en

Hieke Adema- van Gosliga

Wij winskje famylje, freonen en kunde 
noflike krystdagen en in lokkich nijjier ta.

Grietje  Freitag -  Koornstra
Bouwe en Betsie Koornstra - Freitag
   Brecht en Berber
Aloysius Freitag en Mirjam Kadijk

Noflike feestdagen en een Blomryk 2014
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst u een ijzersterk 2014

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2014.

Wij hopen u in het nieuwe jaar, 
weer van dienst te kunnen zijn.

 
Donovan Roemer

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2014

Hoekseize 5, 8711 HR Workum 0515 - 233161
info@sailtoday.nl

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen 
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2014.
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Gezien in Makkum

De kerststal  met de drie koningen gezien bij Wim Foekema. De beelden zijn erg kostbaar, het is officieel houtsnijwerk. De verzameling is inmiddels uitgegroeid naar 31 stuks.  


