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Makkum – Het weer was de organisatoren
van de kerstmarkt, krystwilledei of kerstfair
afgelopen zaterdag goed gezind. Op de Voorstraat
en Vallaat in Makkum werd voor de 8e keer
de Krystwilledei georganiseerd. Ruim dertig
standhouders verkochten en prijsden hun
variatie aan met kerstartikelen en producten.
Om de kerstsfeer te verhogen lagen er in het
water tussen de sluis en Vallaatbrug twee
gepavoiseerde vaartuigen. De stichting Ald
Makkum vertoonde op het zeildoek dia’s met
meest historische beelden. Ook de Makkumer
Hennie de Vries, wereldbekendheid genieten
van het maken van sculpturen, hetzij van zand,
vet of ijs. Ditmaal was het ijs een wijnfles
waarbij ook de borrelglaasjes niet ontbraken.

Dan was er ook het onvergetelijk optreden
door de “Vallaat Sjongers” enige jaren geleden
ontstaan en opgericht in café De Prins. Zij traden
met hun veelzijdig repertoire op aan boord
van een van de schepen, met een gastoptreden
van de bekende Anneke Douma. Weerman
Piet Paulusma genoot mee met de sfeer die
men in Makkum weet te brengen. Op SBS
was hij met Makkumers zaterdagavond in
beeld kort na elf uur. De krystwilledei die van
’s middags vier tot ’s avonds acht uur duurde
werd besloten met een spetterend vuurwerk, dat
afgestoken werd bij de haven van het terrein
van scheepswerf De Vries. Het vuurwerk
spektakel werd mogelijk gemaakt door de
Holle Poarte en Marina Makkum.

Gluhwein was er voldoende om zich goed te laten
smaken. Verder waren er hapjes en drankjes, een
groet verscheidenheid aan kerstartikelen, kerstkleding, etc. De echte warme bakker Kluft bood
een ruim assortiment producten van de warme
bakker. De oliebollen van de voetbalvereniging
Makkum vonden ook gretig aftrek. Scouting
Burdine Makkum is een onmisbare schakel zo´n
dag. Het begint al met de voorbereiding, het
versieren van de Vallaatbrug, stands opbouwen,
fakkels in het dorp ontsteken. En warme chocomelk en heerlijke pannenkoeken verkopen.
Uit het draaiorgel van Bertus Bijlstra klonken
kerstmelodieën. De kerstman een levende
kerststal met de verhalen verteller, dit alles
was te zien en te horen op de Krystwilledei.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

We zijn verhuisd!

OPEN WOENSDAG t/m ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 17 december
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

Mei dyn ferstjerren
Is der ek yn ús in stikje stoarn
Fan no oan moatte wy fierder
Sûnder dy....

Net te begripen ..........................
Noait mear har loopke troch de Bleekstrjitte

Unfoarstelber

is ferstoarn

Chrissie

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. v. Hyum, Kollumerzwaag

Chrissie

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur Oecumenisch vesperdienst

Christine Sylvia Adema - Oostenveld

Weekenddiensten Wûnseradiel

* 24 septimber 1960

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker”, de Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Makkum: Piebe Adema
Hester en Jan
Marja
Ursula
Nyk
Jesse
Syb en Carin
Marja en Harold
Paul
Petra en Yeb

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
E. Seynen, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Uit het leven geplukt.
Zal het ooit eerlijk zijn.
Chris rust zacht.
Je collega's
De singelpartij zal nooit meer hetzelfde zijn.

Chrissie
Vrouw van ons bestuurslid Piebe.
Ernst

Wiepie

Jan

Albert

en alle deelnemers
Vriendschap, verbondenheid, verslagenheid
nu onze vriendin en buurvrouw

Chrissie
er niet meer is.
Piebe, kinderen en familie sterkte.
Wim en Marga
Henk en Jennet
Pieter
Liane

Mevr. Boonstra
Jan en Margriet
Albert en Ans

8 desimber 2006

en tantesizzers
De kremaasjeplechtichheid hat yn besletten
rûnte plakfûn.
Skriuwadres: Bleekstraat 14, 8754 CL Makkum
Nei in koarte sykte is ferstoarn myn leave
skoandochter, ús skoansuster en ús muoike

Chrisje Adema

Piebe, Hester en Jan, Ursula, Nyk, Jesse en
famylje in protte sterkte ta winske;
Ruurd en Zus Boonstra
Jan, Baukje, Anke en Gertrud Tuinier
Mevr. A. Wijngaarden
Libbe en Mattie Terpstra
Mevr. A Lutgendorff
Fam. M. Volbeda
Fam. K. Holwerda
Jan en Wietske Wicherink
Dirk en Joke Koomen
Rein Attema
Karst van der Velde
Kurt en Annelieke Oostenveld
Oane en Deli Oostenveld
Na een kort oneerlijk gevecht is toch nog
plotseling overleden

Chris Adema
vrouw van Piebe,
onze zeer gewaardeerde “leider”
Wij wensen Piebe, kinderen, familie, vrienden
en vriendinnen van Chris veel sterkte toe.
HP & Co Makkum en medewerkers

Mem
Johannes en Feikje
Liske
Ineke
Otte en Aukje
Wiebren
Theo en Pietsje
Jan en Annelies

Makkum, december 2006

Neven en nichten

Met veel verdriet hoorden wij
van haar overlijden.

Makkum 8 december 2006
Stil en Ferslein binne wy no ús leave

Chris
ferstoarn is.

Mijn Karin zegt altijd
Wie aan Piebe komt, komt aan mij!
Deze onzichtbare tegenstander van zijn vrouw
Chris was echter door niemand af te remmen!

Wij wensen Piebe, kinderen, familie, vrienden
en vriendinnen van Cris veel sterkte toe.
Hidde en Karin
Makkum, december 2006

Mullum - G. Bakker-Oostenveld
H.E. Bakker

Nei een koarte, slimme sykte moatte ús maten
Nyk en Jesse harren mem misse.

Makkum - A. Halma-Oostenveld
K. Halma

Chrisje Adema

neven en nichten
Makkum, december 2006

Wy winskje Nyk, Jesse, harren heit en de
famylje in soad sterkte ta om dit ferlies te dragen.
Freoneploech Keet Nico
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Familieberichten
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve vriendin

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

Chrisje Adema
Wij wensen Piebe, de kinderen en verdere
familie veel sterkte toe.
Jan & Margreet, Michiel & Geartsje, Edwin
Nico & Tjitske, Djoke, Wiard
Makkum, december 2006
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten
nemen van

Chrissie
We zullen je spontaniteit en vrolijke
aanwezigheid erg missen.
We wensen familie en vrienden heel veel
sterkte toe met dit verlies.

Alvast voor de Kerst bestellen van Wild en Gevogelte?
Vraag naar ons assortiment. Ook volop Rollade’s,
vleesschotels en hapjesschalen. Ook voor salade’s,
diverse soorten en speciaal opgemaakt.
Alle wensen worden zoveel mogelijk uitgevoerd.

Gebr.Brattinga en Personeel wenst u
fijne Kerstdagen en een vleesrijk 2007
Voor uw Kerstdiner zijn wij 6 dagen per week beschikbaar,
maar bestellen voorkomt teleurstelling, daarom stellen wij het
op prijs d.m.v. een kleine attentie voor een vroege bestelling
zijn wij dagelijks bereikbaar.
Tel. 0515 - 231 578

damesbiljartclub:
Monique, Elske, Gea, Marion, Sjoerdtje,
Elske, Karin, Sjoerdtje, Paula, Ingrid
Makkum, december 2006
Wij zijn diep geraakt door het overlijden van
de moeder van onze collega Nyk,

Chrissie Adema
Wij wensen Piebe, Hester, Ursula, Nyk, Jesse
en de rest van de familie heel veel sterkte toe.
Alle medewerkers van
Café- Restaurant “De Prins
Makkum, december 2006
Te vroeg is overleden onze vriendin en collega

Chrissie
We wensen de familie, de Zwaan en medewerkers
veel sterkte toe.
Horeca Ondernemers
en Medewerkers Makkum
Makkum, december 2006.
Geraakt zijn wij door het overlijden van de
moeder van onze teamgenoot Nyk.

Chrissie
We wensen Piebe, de kinderen en de overige
familie veel sterkte toe.
Zaalvoetbalteam ‘De Zwaan’

telefoon 0515-231488 of 232547

99 cent
Jonge Kaas, 500 gram...........................................................nu 2.99
Ontbijtspek, per pakje..................................nu 5 zegels extra
pak D.E. Roodmerk, 500 gram...................................................3.29
literpak Blanke Vla........................................................nu

Côte d’or Bonbonbloc Parline,

99 cent
Top Q Appelsap, 1 literpak.....................................van 0.85 nu 0.69
Top Q Rund- of Kippenbouillon, potje 340 ml......van 1.09 nu 0.79
kistje Clementines, 2.3 kilo........................................................2.69
150 gram.............................................koopje van 1.65 nu

van de Warme Bakker:
Sneeuwster.............................................................................nu
Aanbiedingen geldig van do. 14/12 t.e.m. wo. 20/12

2.95
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Kingma & Walinga makelaars zijn verhuisd

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

afwezig van wo. 20 december
t/m vr. 29 december
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Makkum - Na bijna 17 jaar is er eindelijk weer
bedrijvigheid op de hoek van de Voorstraat Kerkstraat in Makkum. Een aantal appartementen
zijn al bewoond en sinds afgelopen dinsdag
heeft ook Kingma & Walinga makelaars zijn
nieuwe deuren op Voorstraat 1 geopend.
“Na ruim zes jaar, was uitbreiding ook noodzakelijk. We werkten met drie personen in een
veel te kleine ruimte, waardoor wij onze klanten
niet goed meer konden ontvangen”, aldus
makelaar Arnold Walinga, die het kantoor samen
met zijn vrouw Sonja runt. “Ook de etalageruimte schoot flink tekort”, vult Sonja Walinga
aan. “Nu kunnen wij de woningen weer overzichtelijk presenteren aan het voorbijkomend
publiek”. “In deze drukke december maand
doen wij niets speciaals met de opening van
ons nieuwe kantoor. De mensen hebben het al
druk genoeg en ook wij zullen nog de spreekwoordelijke puntjes op de i moeten zetten”,
zegt Arnold Walinga. “Maar voor februari
2007 staat een open huis gepland waarbij
iedereen welkom is. Hou de Belboei daarom
goed in de gaten”. Sonja Walinga: “Natuurlijk
hoeft men niet te wachten tot februari, de deuren
staan tijdens kantooruren altijd open en ook
nu al is iedereen welkom om eens een kijkje
bij ons te komen nemen.”

Binnenkort zal ook Huis & Hypotheek haar
deuren openen in het achterste gedeelte van de
kantoorruimte. Zij krijgen een eigen ingang aan
de Kerkstraat, maar ook vanuit het makelaarskantoor zijn straks de hypotheekadviseur te
bereiken. Naast de verhuizing van het
makelaarskantoor, heeft Kingma & Walinga
makelaars inmiddels ook een etalage aan de
Dijkstraat in Bolsward en krijgt het begin 2007
een kantoor in Sneek aan de Leeuwarderkade.
Ook op deze locaties wordt intensief samengewerkt met Huis & Hypotheek.
Tot slot voor de mensen waarbij het onderhoud aan hun eigen huis en tuin hun te veel
wordt, er staan nog twee grote appartementen
in dit kleinschalige appartementencomplex te
koop. Beide appartementen zijn met een lift
bereikbaar en hebben ieder een woonoppervlakte van circa 110 m². Het ene appartement
heeft een royaal dakterras en het andere een
garage.

geen takje, balletje of lintje
maar duurzame, elegante,
aparte Kerststukken
Bezoek onze droge verwarmde

KERSTSHOW
en u ziet u de ogen uit!!!

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Belangstelling?
Voor meer informatie kunt u zich melden bij
Kingma & Walinga makelaars
Voorstraat 1 te Makkum
telefoon 0515-233664
of via de internetsite www.kingmawalinga.nl
De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

Kerstnachtdienst
Makkum - Op 24 december vindt de jaarlijkse Kerstnachtdienst plaats in de Doniakerk
te Makkum. Deze dienst wordt georganiseer
door de gezamenlijke kerken van Makkum,
verenigd in het Oecumene Overleg. Thema
dit jaar zal zijn “Herodes droomt”. Hoe ziet
Kerst eruit door de ogen van de Romeinse
machthebber. Voorganger in deze dienst zal

Creative Creaties

zien mevr. C.J.M. Borgers van de Doopsgezinde
Gemeente. Het orgel wordt bespeeld door de
heer Jan Sterenberg. Verder verleent het koor
Forte medewerking aan deze dienst. Net als in
voorafgaande jaren zal ook jeugd betrokken
worden bij deze dienst.
De dienst begint om 21.30 uur, de kerk is geruime
tijd te voren al open. Komt allen tezamen!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

AFHAALMENU
voor DECEMBER
z
z
z
z

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
Mini Loempia’s
Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

18e Kerst-Zing-Mee trekt een 350 tal belangstellenden

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie bossen bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Fruitmix van
Elstar - Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
3 kilo voor maar € 2.25
Heerlijke super mandarijnen (blad clementines)
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . .€1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum – Voor de 18e maal werd de KerstZing-Mee in Makkum gehouden, evenals
voorgaande jaren in sporthal Maggenheim.
De belangstelling is altijd groot voor het
kerstconcert. Ongeveer 350 belangstellenden
uit Makkum en wijde omgeving kwamen
naar de sporthal om met elkaar de bekende
kerstliederen te zingen. Een avond met

muziek, koorzang en samenzang en een korte
meditatie. Aan de Kerst-Zing-Mee werkten mee
de plaatselijke muziekvereniging Halleluja
o.l.v. dirigent Nynke Jaarsma, het 120 leden
tellende interkerkelijke mannenkoor uit
Drachten met als dirigent Harm van der Meer,
de pianovleugel werd bespeeld de heer Jac.
Dreunhuizen uit Sneek.

Kerstconcert Pingjum

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Pingjum - De Flevosanghers houden de traditie
in stand om elk jaar in een andere kerk in
Wûnseradiel een kerstconcert te organiseren.
Dit jaar is de keuze op de Protestantse kerk
van Pingjum gevallen. Aan dit concert wordt
medewerking verleend door organiste/pianiste
Alie Geel, de sopraan Aukje v.d. Meer en de tenor

Marco Rijpma. De algehele leiding is in handen
van Jac. Dreunhuizen die deze avond voor het
laatst als dirigent van de Flevosanghers
optreedt, hij wordt opgevolgd door Marco
Rijpma. Het kerstconcert in Pingjum is op
zondag 17 december, begint om 20.00 uur en
de toegang is zoals gewoonlijk gratis.

Help vluchtelingen de kerstdagen door
Makkum - In de noodopvang in Witmarsum
hebben vluchtelingen een klein budget voor
de dagelijkse boodschappen. Dan is er weinig
ruimte voor iets extra’s tijdens de feestdagen.
Wilt u hen helpen met een eenvoudig kerstpakket?
Bij voorbeeld een plastic tas met zaken zoals
rijst, olie, thee, suiker en iets lekkers. U weet wel

wat ik bedoel als het maar houdbaar is. Voelt
u daar iets voor? Dan kunt u de tas afgeven bij
Hanny van Seumeren, Turfmarkt 11, even bellen
0515-231336 of bij Speelsgoed op de Markt
brengen. Wij zorgen dat de tassen in Witmarsum
komen en u helpt mensen, wat de boodschappen
betreft, aan een beetje zorgeloze Kerst.

De Krite is wer los....
Hallo toanielleafhawwers !!

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Makkum - Us nei de eareklasse promovearde
toanielploech is al wer ut ein set mei de rippetysjes foar it nye stik. Dit jier sile se in stik
fan, jawol, Shakespeare op é planken sette.
Dreech? Nee hear, wês mar net benaud, it is in
komeedzje. It spilet him of yn Itaalje en giet
oer in mem mei twa dochters. De jongste,
Bianca, is in moai famke. Wol wat bedoarn
troch mem mar wol leaf en aardich. Sa hat dan

ek frijers by de rûs. De àldste dochter hjit fan
Katarina en is seker net minder moai as har
suske mar wol oars fan aard. It is in kring! In
bekstik! Gijn man dy’t de lange hier mei yn
wol. Mem sit der mar mei. De oplossing foar
har probleem komt út in oare hoeke dan je ferwachte soene mar dêroer de oare kear mear.
De útfierings binne op 2, 3, 9 en 10 maart 2007.

www.makkum.nl
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Agenda

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

vrijdag 15 december
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Buurtver. “It Fintsje” familie kerst-bingo,
voor leden en niet-leden

vrijdag 15 december
Makkum - Jeugdsoos “Swinx” filmavond
19.00-20.30 uur “Ant Bully” voor de kids t/m
13 jaar, 21.00-23.00 uur “Miami Vice” voor
de oudere jeugd

U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,

zaterdag 16 december

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Makkum - Jeugdsoos “Swinx” 20.30 uur
“Apres-Ski” party

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

zondag 17 december
Makkum - Sporthal 10.00 uur
5e ‘De Betûfte Bal Futsaltoernooi’
‘s avonds prijsuitreiking in ‘De Zwaan’
met live muziek
Pingjum - Kerstconcert in Protestantse kerk
20.00 uur gratis toegang

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515 - 23 35 45
of e-mail: rienstra@makkum.nl

Kerst en Nieuwjaarswensen
Makkum - De krant met Kerst- en Nieuwjaarswensen verschijnt volgende week >woensdag
20 december<. Wilt u nog een kerst c.q.
nieuwjaarswens plaatsen, dan moeten wij de
tekst uiterlijk (donderdag 14 december) voor
12.00 uur in ons bezit hebben. Evenals voorgaande jaren kunt u dit opgeven bij Alie Klein:
tel. 0515-231757 / e-mail: klein@uwnet.nl of
per algemeen fax-nummer: 0515-233545.

Laatste editie
vrijdag 29 december
Makkum - In verband met de kerstdagen
verschijnt het laatste nummer van de Makkumer
Belboei dit jaar op vrijdag 29 december. Het
aanleveren van advertentie c.q. kopij blijft
ongewijzigd, dus vrijdag (22 december) voorafgaand aan de verschijningdatum. Zowel de
redactie als de drukkerij is tijdens de kerstdagen
gesloten.

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322
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Open Huis
in plan Melkvaart
Makkum - Zaterdag 16 december is er Open
Huis van huur- en koopwoningen in plan
Melkvaart. Tussen 12.00 en 14.00 uur bent u
van harte welkom om een kijkje te nemen in
de woningen aan de Menziessingel 13 en 15
en aan It Ferset. Het betreft hier eengezinswoningen voor zowel huur als koop. Beide
type woningen hebben een woonkamer met
open keuken en een aanpandige bijkeuken.
Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers,
een douche met toilet en een overloop met
vaste trap naar een ruime zolder.

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Heeft u belangstelling?
Kom dan zaterdag langs. Medewerkers van
Hoekstra Makelaardij en van woningstichting
Welkom zijn aanwezig om antwoord te geven
op uw vragen.

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

December aktie, Uw droom occasion voor 0,- euro
Koopt u in december bij ons een occasion
dan maakt u kans op de hoofdprijs; uw occasion voor 0,-euro.
benzine
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Opel Meriva 1.6-16v,gr.met,cr.contr,r-cd,trekh,53dkm
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,70 dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
Ford Focus 1.6i Trend,groenmet,5drs,airco,r-cd,96dkm
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm
Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm
Peugeot 205 1.4i generation,blauwmet,el.rmn,cpv,apk

2004

€ 15900,-

2002
2003
2002
2002

€
€
€
€

13900,13800,11900,10650,-

2003
1999
1998
1997
1997
1997

€
€
€
€
€
€

9250,6400,3900,3850,3500,2950,-

diesel
VW Golf V Tdi,trendline,5drs,a/c,cr.contr,r-cd,65dkm
Peugeot 307 Hdi ‘Gentry’,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm
Opel Zafira 2.2TD,comfort,airco,cr.contr,trekh,el.rmn
Peugeot 307 Break Hdi,airco-ecc,r-cd,cr.contr,124dkm
Ford Fiesta Tdci,futura,5drs,a/c,lm velgen,r-cd,66dkm
VW Golf Sdi,3drs,zilver,cr.contr,r-cd,el.rmn,121dkm

2004

€ 17900,-

2003
2003
2003
2004
2003

€
€
€
€
€

13900,13750,12900,11900,11750,-

Automaat
Peugeot 206 1.4i Autom.,3drs,blauwmet,st.bekr,41dkm

2002

€

9900,-

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Feestzanger John Meijer
bij Romano
Makkum - In de succesvolle serie “Romano’s
vrolijke vrijdagavond” is het vrijdag 15 december
weer de beurt aan de Brabantse zanger/entertainer
John Meijer om de boel in Makkum op zijn
kop te zetten.
Na het spetterende optreden in dit voorjaar
mag John Meijer wederom de feestgemoederen
verhitten voor een gezellige avond in de
kerstsfeer. Primeur voor Makkum: John zingt
vrijdag zijn nieuwe single voor het eerst live,
vanaf 21.00 uur in Cafe Romano op de Markt.
Noteer nu alvast in de agenda:
Feestend het nieuwe jaar in op vrijdag
5 januari met zangeres Sandra.

In de bibliotheek
van Makkum
Vrijdagavond 15 december
Stoelmasseur/magnetiseur
Jan Hoekstra uit Cornwerd
geeft verkorte behandeling
van stoelmassage en magnetiseren.
Ter kennismaking
geen kosten aan verbonden.
Tel:06-50837937
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5.

SINT EN KERST LACHEN IN MAKKUM U TOE,
ERGENS ANDERS KOPEN……. ?? IS NU TABOE

Uitslag puzzel nr. 3
Makkumer Belboei No.1163 - 29 november 2006

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2006
Makkum - Vanaf 16 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien nr.1161 dd.16-11,
nr.1162 dd.22-11, nr.1163 dd.29-11, nr.1164 dd.6 dec., nr.1165 dd.13 dec. en nr.1166
dd.20 dec.2006 doormiddel van de afgedrukte advertentie op de vorige pagina aandacht
aan de decemberactie worden besteed. Om deze decemberactie onder de aandacht
van de lezers te brengen hebben wij hier een DecemberPuzzelActie van gemaakt.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
(PUZZEL NR.5 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)
Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke
week opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen

(trekking verricht door T.J. van Beets)
· Mevr. A.K. Smit
De Schar 33 Makkum
· Andrea v/d Velde
De Zalm 11 Makkum
· Dora Koornstra
Botterstraat 15 Makkum
Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20,00
Deze zullen naar de prijswinnaars worden
toegezonden. Bent u nog vergeten om uw
weekpuzzel op te sturen, stuur hem dan nu
nog op en u doet nog mee met de oplossing
van het totale rijm woord spel.!!

Wij de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 28 december bij de grote trekking avond in Hotel de
Prins een verhaal ontstaat, wat de oplossing is van uw wekelijkse inzendingen. Indien
u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen die bestaan uit
waardebonnen t.w.v. 1e prijs 480,00 - 2e prijs 240,00 - en 3e prijs 120,00.
De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden aangeboden - gekoppeld
door de leden van de O.V.M. , deze waardebonnen kunt u inleveren bij, op de achterzijde
vermelde ondernemer, mocht u een waardebon, van een bepaalde ondernemer niet
kunnen inleveren, dan kunt u deze waardebon voorzien van een handtekening en
opmerking van deze ondernemer, inleveren bij een andere ondernemer van de O.V.M.
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 DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
tel. 0515 - 23 14 01 / 06 - 5 354 22 43
Uw oplossing moet op maandag ochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn. Zodat wij
uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars worden bekend
gemaakt in de eerst volgende editie.

42 inzendingen
SintWillePuzzelDei:

Prijsvraag van deze week:
(PUZZEL NR.5 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Makkum - Zaterdag 25 november jl. was het
SintWillePuzzelDei. Er kwamen 42 oplossingen
binnen, vorig jaar mochten de Sint en Puzzelpieten 54 oplossingen ontvangen. Zaterdag
2 december kwamen er 2 pieten bij Hotel café
restaurant de Prins binnen om de trekking te
verrichten.
De oplossing was:
“Wortelsoep voor de schimmel”

Wij feliciteren de prijswinnaars, de waardebonnen
zullen via de postduifpieten worden toegestuurd.

Oplossing: ......................................................................................
Naam: ............................................................................................
Adres:..............................................................................................
Postcode: ........................................................................................
Plaats: ............................................................................................
Telefoon: ........................................................................................
Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.p. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar:
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM



De eerste prijs een waardebon van € 60 werd
gewonnen door W. van der Weerdt in Makkum,
de tweede prijs van € 30 C. Horjus-Laaij in
Makkum, de derde prijs van € 15,00 Y. Hengstvan der Zee in Makkum en de vierde prijs van
€ 15,- Mevr. S. Drijfhout-Postma in Makkum.

In de advertenties op de vorige pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.
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Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

C
A

4 halen 3 betalen
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-31602

Wist u dat...
* zaterdag 22 december er weer kerstbiljarten
is in de Prins + rad van fortuin
* woensdag 27 december er weer een
eindejaars schut-klaverjastoernooi is in
de Prins verder informatie volgt
* 17 februari “Jitiizer” optreedt in jeugdsoos
“Swinx” de kaartverkoop reeds is begonnen
. Kaartverkoop in de jeugdsoos, en op is op,
geen kaarten aan de deur die avond
* voor meer evenementen van de jeugdsoos
kijk op www.deswinx.nl

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 15 december

Slagerij Attema Makkum
Openingsdagen Kerstdagen en Oud & Nieuw
maandag 18 dec. t/m zaterdag 23 dec. geopend
(maandag 25 1e kerstdag & dinsdag 26 dec 2e kerstdag gesloten)

20.15 uur D Opslach 1
21.25 uur D Makkum 5
20.15 uur D Makkum 4
21.25 uur D Set Up 2
20.15 uur H Makkum 1
21.25 uur H Makkum 2

- Hielpen 1
- XXL 2
- Wisky 2
- Heecher Op 2
- Top en Twel 1
- Covos 5

KNVB-competitie
dinsdag 19 december
20.00 uur D Ny Engwier 1 - TOSS 1

donderdag 28 dec. en vrijdag 29 december geopend

div. vleessoorten voor de foundue / gourmet / steengril:
varkenshaas - biefstuk - fricandeau - kipfilet - haasbiefstuk
schnitzel - hamburgertjes - slavinkjes

diverse rollade’s
runder - varkens - half om half - ook in kerstverpakking

foundue & gourmet / steengrill schotels
voor div. aantal personen

div. worstsoorten
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst
leverworst - droge worst - Zeeuwsspek
voor al uw bestellingen: 0515 - 23 23 25
Slagerij Attema - Harlingerdijk 3 - 8754 EC Makkum

Familie Volleybal
Toernooi
Makkum - Zondag 21 januari 2007 is het
alweer zover, het familievolleybal toernooi
dat dit jaar voor de tiende keer zal plaats vinden.
Families die al jaren lang van de partij zijn,
maar ook nieuwe families worden van harte
uitgenodigd om zich voor deze jubileumeditie
op te geven. Opgave is mogelijk tot 12 januari
bij Esther Postma, Botterstraat 12.
tel. 0515232801

De Waardruiters
Cornwerd - Zaterdag 9 december werd er door
de pony’s gesprongen in Sneek. Yvette Altena
was met Martijn één van de deelneemsters in de
klasse B. De combinatie wist beide parcoursen
foutloos af te leggen en twee maal de derde
prijs te winnen.

www
.
makkumerbelboei
.
nl
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Kerstspecials
Menu 1:
IJsselmeersoep

Mosterdsoep met vis
(ger.paling,zalmsnippers en hol.garnalen)

€ 6,95

Varkenshaasmedaillons

€ 14,95

Flevo Kerstdessert

€ 6,75

Met dragonsaus en champignons

Stukje warm appelgebak met vanille-ijs,
appel- kaneelsaus en chocolade slagroom

Menu 2:
Waardsalade

Menu 3:
Gebonden Tomatensoep

€ 4,50

Hertenpannetje

€ 15,95

Voor de Grote Kerstkanjers:
Kanjermenu:

€ 10,25

Fryske Kofje

€ 6,25

Herten goulash met rode kool en
aardappelpuree gegarneerd met spekjes

Bitterballetjes met lachebekjes
(frietjes lachebekjes)
en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

€ 8,25

Gerookte zwijnenhaasfilet op een bedje van;
lollo rosso, bianco, rode- en ijsbergsla,
afgegarneerd met rode ui, cherrytomaatjes,
wortelsalade, met appel en basilicum olie.

Kangaroebiefstukje

€ 17,95

Dame Blanche

€ 6,25

op een pasteitje gevuld
met Krokodillengoulash

Vanille - en chocolade ijs
met chocoladesaus en slagroom

De Fryske kofje is in drankje foar de kâlde dagen mar
passet ek yn simmerske tiden. Hja wurdt skonken yn ús
spesjale Sopkafee kop, op in lokaasje mei wyn en rein en
wetter, snie, iis ensafuorthinne. De Fryske kofje is in
streekeigen produkt en bestiet út de Frysk Hynder whisky
út Boalsert en de kofje fan Douwe Egberts wêr't kakaorjemme oerhinne getten wurdt (slachrjemme fan Friesche
Vlag mei kakao dertroch).

Skilbank 5 en 6, 8754 HP Makkum, Boulevard De Holle Poarte, Telefoon 0515-233454. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur
Bist do noch net
nei Spanje ta?

Mem, binne we der
hast. Ik ha sin yn
hyte sûkelarjemolke
mei slachrjemme!

Zie ginds komt de
stoomboot, jingle
bell, jingle bell, nei ‘t
Badhûs al oan....

Nee, we ginne noch mei Sint
en de Krystman nie it Badhûs

Sil wy ek nei it Badhûs
foar de

Krystmenu’s?

Wie binne dot?
Dy hat ek snert
hant seker?

Pfffffffft

Ja dot is bêst,
de menu’s lizze
dur al op tafel!

Der geane
dy jongens
ek wer

Nee ju sûch,
dot binne
Sint en de
Krystman
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voetbal -

Romano’s vrolijke vrijdagavond
15 december a.s.

John Meijer
Zanger/entertainer/rasartiest

Makkum hard onderuit tegen AVC

Makkum - Op een ondanks de hevige regenval
prima bespeelbaar veld is het eerste elftal van de
voetbalvereniging Makkum na drie overwinningen
tegen een zware nederlaag aangelopen. Na een 0-2
ruststand liep het Sexbierumer AVC in de tweede
helft uit naar een verdiende maar geflatteerde 0-5
overwinning. Waar de gasten zeer effectief bleken
in het benutten van kansen ontbeerde Makkum
gedurende de hele wedstrijd scherpte voor de goal.
‘Never change a winning team’ is een veel gebruikt
gezegde in de voetballerij. Uit de opstelling van de
thuisploeg bleek dat het technisch verantwoordelijke
duo toch enkele veranderingen had doorgevoerd.
Van de sterke en succesvolle as van de ploeg met
Piter Genee en Teake Elgersma in het hart van de
verdediging en aanvoerder Reimo Tjeerdema op
zijn vertrouwde positie centraal op het middenveld
bleef alleen Genee op zijn plaats staan. Elgersma
werd op het middenveld gekoppeld aan Sander

Hartman, de man waar veel om draait bij AVC, terwijl
Tjeerdema op de voor hem onwennige linkshalfpositie werd geposteerd. Hoewel Makkum met
name de eerste helft aardig speelde en meer balbezit
had dan de gasten, bleken de omzettingen uiteindelijk
niet succesvol uit te pakken. Datzelfde gold ook
voor de in de loop van de tweede helft doorgevoerde
wissels. Met vijf aanvallers was de organisatie
volledig zoek waarna de bezoekers met drie doelpunten nog wat extra zout in de Makkumer wonden
strooiden. Ondanks de nederlaag leidt de ploeg van
vertrekkend trainer Sinnema nog wel in de strijd
om de tweede periodetitel met 9 punten uit vier
wedstrijden. Het niet spelende Bant ligt echter op
de loer met twee punten achterstand en een wedstrijd minder gespeeld.
IJs en weder dienende speelt Makkum aanstaande
zaterdag de altijd beladen derby in en tegen Workum.

Live vanaf 21.00 uur
in Café Romano

De
Binderij
bloemen & zo

Makkum D1 speelt 1e klasse in shirt
sponsor Garage Horjus

Voor bijzonder kerstbloemwerk,
of een speciaal kado.........
De Binderij Bloemen en zo.
Decemberbloemwerk
graag tijdig bestellen
Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266
* Achterste rij, staand v.l.n.r. Justin Tiersma, Jurjen Schakel, Sander van der Wal, Vilmar Hartman, daar
achter Klaas Horjus (sponsor Garage Horjus), Jelle Attema, Jan Meile Oosterhaven, Tjerk Bruinsma
(trainer), Ian Schouten, Rein van der Velde, Lars Niemark (trainer).
Voorste rij zittend v.l.n.r. Daniel van Mourik, Evert Bruinsma, Mendel Molendijk, Tjitte Folkertsma, Pieter
Politiek, Jur Slinkman, Nico Altena (leider).
Makkum - Na het succesvolle seizoen, competitiekampioen en bekerkampioen in de 3e klasse voor
D pupillen, mocht in (augustus) Makkum D1 in
hun nieuwe shirts van sponsor Garage Horjus in
de 1e klasse aantreden. Met tegenstanders als;
ONS D1, Sneek Wit Zwart D1, Workum D1 en
Zeerobben D1, heeft Makkum D1 tegenstanders
van kaliber. In deze competitie komt techniek,
snelheid en tactiek om de hoek kijken. Iedereen
moet flink aan de bak, elke fout wordt afgestraft.
Er worden minder kansen gecreëerd dan vorig seizoen omdat tegenstanders in deze klasse minder
ruimte geven, nauwelijks fouten maken. Iedere
wedstrijd is spannend, iedere wedstrijd is Makkum
competitief. Twee keer in de streekderby tegen
Workum, heeft Makkum D1 met ruime cijfers

gewonnen (6-0 en 5-0). Het credo van Makkum D1
luidt “altijd 3 punten tegen Workum”. Zeerobben
D1 is een ander verhaal, 4-0 verloren, na de winterstop gaat Makkum voor een revanche. Makkum D1
staat 4e in de competitie met 17 punten uit 10
wedstrijden, 5 gewonnen, 2 gelijk en 3 keer verloren.
In de bekercompetitie is Makkum D1 in de 2e
ronde ongelukkig met 3-2 uitgeschakeld door ONS
D1, terwijl Makkum in de competitie tegen ONS 1-1
had gespeeld. Deze twee ploegen zijn aan elkaar
gewaagd en het is maar, hoe het dubbeltje valt.
Maar een genot om naar te kijken, zeker mooi om
te zien hoe dit team met shirt sponsor Garage
Horjus het veld op komt en hun kunsten vertonen.
De spelers en het bestuur van voetbalverenging
Makkum danken Garage Horjus voor de sponsoring.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Dames Makkum 1
winnen hun eerste
competitiewedstrijd

Volleybal -

Makkum - Afgelopen zaterdag speelden de
dames van Makkum 1 hun tiende competitie
wedstrijd tegen Turfstekers Drachten 2. Ze
begonnen met de volgende zes speelsters in de
basis, Rommie Lutgendorff, Hilde Lutgendorff,
Mirjam Adema, Vollie Oostenveld, Romine
Jansen en Eva Breeuwsma. Op de bank zaten
Andrea Kroes en Elly Smink, Lieke was
helaas ziek. De dames van Makkum begonnen
met veel enthousiasme aan de wedstrijd ze
vonden dat het nu wel eens tijd werd om eens
een wedstrijd te winnen. Door een aantal
goede opslagbeurten en blokkeringen aan het
net werd de eerste set met 25-18 gewonnen.

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

ONS KERSTMENU
23 december t/m 1 januari

z Babi Pangang

z Ajam

z Kip Feng Sheng

z Kroepoek

z Foe Yong Hai

z 2 Witte Rijst

z Cha Sieuw

5 pers.

€ 27.95

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

De tweede set begonnen dezelfde speelsters
weer in het veld. De dames van Makkum
kwamen in deze set weer in de bekende dip.
Door een aantel foute opslagen, verkeerde passen
en doordat er aan het net niet gescoord werd
stonden ze zo met 8 punten achter op de
tegenstander. De coach wisselde Hilde nog
met Andrea en Mirjam met Elly maar dit
mocht niet meer baten. De set werd dan ook
verloren met 20-25.
De derde set wilden de dames erg graag winnen
dus vergaten ze de tweede set en begonnen
weer opnieuw. Doordat ze nu goed begonnen
en bij de les bleven en niet veel fouten maakten
liep het erg goed bij Makkum. Deze set werd
dan ook met 25-15 gewonnen.
Het thuisteam wilde nu doorgaan en de vierde
set ook pakken. De coach zette nu Elly en Andrea
in de basis en Mirjam en Eva kwamen op de
bank. Deze set werd er door de dames ook weer
goed gespeeld en ook weer met veel enthousiasme want ze wilden deze set natuurlijk erg
graag winnen om hun eerste overwinning
binnen te slepen. Dit gebeurde dan ook deze
set werd gewonnen met 25-17.
De dames van Makkum 1 hebben eindelijk
hun eerste competitie overwinning gewonnen.
En hopen dat er meer gaan volgen, en daar
gaan ze ook zeker hun best voor doen.

Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Restaurant de Nynke Pleats in Piaam zoekt
een zelfstandig werkend kok
op oproepbasis, in ieder geval
voor 12 en 14 januari 2007
en verder zo nu en dan bij grote drukte.
Lijkt het je wat om zo nu en dan ons team te
versterken, neem dan metéén contact met ons op!!
Restaurant de Nynke Pleats
Gretha of Janet
Buren 25
8756 JP PIAAM
Telefoonnr.: 0515 - 231707

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf

B. Bosma
Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

WINTERBANDEN

complete sets

winter
controle beurt
nu bij ons
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Hamsterhotel € 10.-, tel. 0515-231885
Computerkast met uitschuifbaar blad 3 cd laden
+ opbergla h 85 x br. 80 x d 50 cm € 20.-,
tel. 06-51925290
“Geberit” stortbak kleur Camee i.pr.st. € 10.-;
Glazen tochtdeur thermopane, links- en
rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal. Past
op ieder binnenkozijn € 50.-; 17 inch Monitor
van Packard Bell, scherp beeld € 50.-; Fujica
Single-8 filmcamera in tas, Silma projector
als nieuw, Projectiescherm oprolbaar, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-231940
Agaven twee stuks in sierpot, tel. 0515-579523

TE KOOP

Kerstconcert
Pingjum
Op zondag 17 december 20.00 uur

De Kamp 21
MAKKUM

door Interkerkelijk Mannenkoor

de Flevosanghers

Vrijstaande woning
met garage

o.l.v. Jac.Dreunhuizen
m.m.v.
Aukje v.d. Meer, sopraan
Marco Rijpma, tenor
Alie Geel, Piano- en orgelbegeleiding

Vraagprijs:
€ 259.000,00 k.k.

Toegang vrij.

Donovan Roemer

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum
Mobiel: 0654 985 246
Fax: (0515) 23 25 33

Een activiteit?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Batavus (beagel) meisjesfiets 24 inch. € 50.-;
Philips kleuren tv beeldbuis 63 cm + a.b. en
omschrijvingsboekje ± 4 à 5 jr. oud € 65.-,
tel. 06-14027116
3 Originele melkbussen, samen € 60.-,
tel. 0515-574785
AANGEBODEN

Hulp in de huishouding tel. 06-45221651
GRATIS AF TE HALEN

Jongensfiets 1-12 jaar, tel. 0515-231885
Antiek ladenkastje 95x95x40 cm,
tel. 0515-232147
GEVRAAGD

2 Persoons opklapbed i.g.st., tel. 0515-231990
Wie kan voor ons 8 mm film op dvd zetten,
tel. 06-21403801
WEGGEVLOGEN

Rode Rosella parkiet, tel. 0515-232172

www.focussys.nl

