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Kerstwandeling door Makkum   Door Judith van Lavieren

Makkum – Er zijn vele manieren waarop je 
als school, bedrijf of vereniging aandacht kan 
schenken aan de naderende kerstdagen. 
Bijvoorbeeld door een kerstpakket, een 
kerstborrel, een kerstdiner of een musical. 
CBS De Ark had dit jaar weer eens een heel 
andere activiteit: een kerstwandeling door 
Makkum. Op donderdagavond 18 december 
startte om zes uur de eerste groep vanuit 
het schoolgebouw. Ongeveer 200 leerlingen 
van de Ark maakten met familieleden een 
wandeling van een uur door het dorp. Er 
deden 16 groepen van zo’n dertig personen 
mee. Vanaf zes uur vertrok er elke 10 minuten 
een nieuwe groep. De laatste groep vertrok 
om 20.30 uur.

Op deze kerstwandeling beleefden de 
deelnemers een deel van het kerstverhaal 
aan den lijve. De een noemde het een 
speurtocht, de ander een wandeling. In 
Engeland zou men waarschijnlijk spreken 
van een Christmas Experience. Ieder gezin 
moest zich op school eerst laten inschrijven. 
Op het schoolplein stond een heraut die de 
mensen een bevel van keizer Augustus 
meegaf om de kleine Koning en zijn ouders 
te zoeken. Zij moesten zich immers ook 
nog laten inschrijven. Hierna begon de 
zoektocht door Makkum naar Jozef en 
Maria en het kindje Jezus.

Waar zou het kindje zijn? De tocht voerde 
langs een herberg. De herbergier opperde 
dat een Koning in het paleis zou moeten 
zijn. Aangekomen bij het paleis wist de boze 
koning Herodes echter van niets. De zoek-

tocht ging dus verder. Onderweg kwamen de 
deelnemers herders tegen en drie wijze 
mannen. Zij hadden wel gehoord van de 
geboorte van de Koning van de mensen, maar 
waar hij nu precies geboren was wisten zij 
ook niet. Ter hoogte van Blomynien was een 
engelenkoor te horen. Ze zongen prachtige 
kerstliederen. Nadat deze beluisterd waren 
liepen de groepen verder en uiteindelijk werd 
het Kind gevonden. In een stalletje met twee 
ezels op het schoolplein, in de kribbe bij Jozef 
en Maria. Dat er een echt kindje in de kribbe 
lag (een glansrol van Jenthe Veslinga), ja daar 
werd iedereen wel even stil van. En soms een 
beetje bezorgd: “Jezus niet naar het paleis 
brengen hoor!”, drukte een van de jonge deel-
nemertjes Maria op het hart. 

Er werd nog een kerstliedje gezongen en 
daarna mocht de groep naar binnen voor een 
beker warme chocolademelk. De reacties, 
zowel van de kinderen als de ouders, op de 
kerstwandeling waren heel positief. En petje af 
voor alle vrijwilligers die hun rol op de route 
acterend, zingend en toepasselijk verkleed 
vervulden. Zonder hen was het niet mogelijk 
geweest er voor de deelnemende gezinnen 
zo’n indrukwekkende ervaring van te maken.

Aan het einde van de wandeling stond er een 
bus waarin men een donatie kon achterlaten 
voor de Voedselbank.”Meester Hindrik de Jong, 
die vele jaren werkzaam was op De Ark, zet 
zich actief in voor dit goede doel. Wij dragen 
dit, mede daarom, een warm hart toe en de 
donaties zijn aan hem overhandigd”, aldus 
leerkrachtTanja van der Logt- Bosch.
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Familieberichten Agenda
Woensdag 24 december
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 25 december
Makkum - Kerstmorgenzang door Makkum 
aanvang: 6.00 uur vanaf het Plein

Zondag 28 december
Makkum - MFC Maggenheim, 
DBB Cup 2014 zaalvoetbal toernooi
aanvang: 10.00 uur

Vrijdag 2 januari
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 3 januari
Makkum - Voetbalkantine, Voetbalquiz
aanvang: 14.00 uur. Na afloop nieuwjaarsborrel

Maandag 5 januari
Makkum - Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 6 januari
Makkum - Avondrust,  Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 7 januari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Wist u dat...
- Zet maar vast in uw agenda: in het nieuwe 
 jaar is er weer een Steegjesfair. 
 Op 28 februari 2015 van 16.00 tot 21.00 uur.

- De flyers die u ontvangen heeft met alle 
 kerkdiensten rond kerst en oud & nieuw u 
 aangeboden wordt door alle kerken in 
 Makkum

- Iedereen van harte welkom is 
 bij alle kerkdiensten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk Dentwork tel. 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

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

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-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Onze dorpsgenoot en lid van de buurt-
vereniging is overleden.

Albert Ypma
Altijd klaarstaan voor anderen.
Hij zal gemist worden in ons dorp.

Wij wensen Ina, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte in de toekomst. 

Buurtvereniging ‘Trye yn ien’ Exmorra

Bedankt voor de vele kaarten 
en aandacht!

Een goede kerst en een 
gelukkig nieuwjaar toegewenst.

Willem en Marian
de 'Melk' Boer

Iedereen wil ik bedanken voor de vele 
bloemen, telefoontjes en bezoekjes!

Het heeft mij erg goed gedaan.

We wensen ook een ieder
goede dagen en een gezond en fijn 2015

Pietsie en Meindert van der Weerd

Sinne Dijkstra
Geboren 14 december 2014

Dochter van
Peter Dijkstra en Karin Reijns

zusje van Annick

Adres:
Bleekstraat 40

8754 CL Makkum
tel. 06-31582200

Alle Sinterklazen bedankt!!
Dit jaar heb ik de eer gehad om Welmoed 
Dijkstra te helpen met een Sinterklaas-actie 
voor bijstandsgezinnen en voor een groep 
mensen die te maken heeft met de schuld-
sanering. Door middel van het inzamelen van 
speelgoed en sponsoring is ook dit jaar weer 
een groot succes geweest en hebben zo'n 
267 kinderen pakjesavond kunnen vieren.
Langs deze weg wil ik alle speelgoedgevers, 
sponsors en vrijwillig(st)ers heel hartelijk 
bedanken. Zonder jullie was het niet gelukt!

Groet, Shanna Meynen

Kerstmorgenzang
Eerste kerstdag vanaf 6.00 uur starten we 
weer vanaf het Plein met onze traditionele 
kerstzang door Makkum. Medewerking wordt 
verleend door leden van muziekvereniging 
'Hallelujah'. We zingen op verschillende loca-
ties met als eindpunt zorgcentrum Avondrust. 
Daarna is er voor iedereen koffie, thee of cho-
colademelk met kerstbrood en suikerbrood.
Wilt u dit bijzondere kerstgebeuren eens mee-
beleven, wees dan om 6.00 uur present op het 
Plein. De zangliederen zijn aanwezig.
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Kerkdiensten
Woensdag 24 december
Makkum – van Doniakerk, 21.30 uur
Oecumene Kerstnachtdienst
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Cornwerd – Kerk, 20.00 uur
Kerstavondviering. Voorg: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – R.K. Parochie, 19.30 uur
Kerstnachtviering. Voorg: Pastor A. Bultstma

Workum – R.K. Parochie, 22.00 uur
Kerstnachtviering. Voorg: Pastor N. ten Wolde

Pingjum – Victoriustsjerke, 20.00 uur
Kerstnachtdienst. Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 21.00 uur
Kerstnachtdienst. Voorganger: Da. G. Rol

Witmarsum – Koepelkerk, 21.30 uur
Kerstnachtdienst. Voorganger: Ds. P. Wattèl

Donderdag 25 december
Makkum – van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Kindje wiegen. Parochievoorganger

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

Workum – R.K. Parochie, 15.30 uur
Kerstviering. Voorganger: Pastor A. Bultstma

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

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Kerstviering. Voorganger: Ds. J.K. Bolt

Workum – Baptistengemeente, 10.00 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Makkum – Minniste Mienskip Makkum
11.00 uur. Kerstfeest van de Bouwers

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Vrijdag 26 december
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Kerstviering. Voorganger: Da. G. Rol

Zondag 28 december
Makkum – K.C. het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Zurich – Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ouderling R. Poepjes

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

Woensdag 31 december
Makkum – Minniste Mienskip Makkum
17.00 uur. Voorganger: Br. Lieuwe Durksz

Witmarsum – Koepelkerk, 19.00 uur
Oudejaarsdienst. Voorganger: Ds. P. Wattèl

Makkum – K.C. het Anker, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Wons - Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. W. v/d Heide

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 19.30 uur
Voorganger: Mevr. H. Plantinga-Folkertsma

Pingjum – Skûl-tsjerke, 20.00 uur
Oudejaarsdienst. Voorganger: Ds. P. Wattèl

Pingjum – Doopsgez.gemeente De Lytse Streek, 
in de vermaning van Pingjum, 20.00 uur

Donderdag 1 januari
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 10.00 uur
Nieuwjaarsdienst. Voorganger: Da. G. Rol

Makkum – R.K. Parochie, 11.00 uur
Nieuwjaarsviering
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum – De Hoekstien, 11.00 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Zaterdag 3 januari
Workum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Donderdag 4 januari
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. A. Giliam

BEDANKT.........!!!!!
De Vries, Fead Ship

Groencentrum, Witmarsum
PTH-geluidstechniek, Kollum

Bootsma, Sleepbootbedrijf, Makkum
Beheerster Sporthal
En alle medewerkers 

voor de belangeloze inzet tijdens de 
26e Kerst Zing Mee

Wij wensen een ieder
Gezegende Kerstdagen

en een gezond Nieuwjaar toe   
+++++++++++++++++++++++++

Tot ziens op de eerste
Zing Mee in 2015

Op 11 januari in de grote zaal
Van "Avondrust", Kerkeburen 66

Aanvang 19.30 uur.

St. Goed Nieuws Makkum
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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                  

De winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Makkum - Al sinds jaar en dag zorgt Muziek-
vereniging Hallelujah in samenwerking met 
Mannenkoor de Flevosanghers elke eerste 
zaterdag van de maand ervoor dat al het oud-
papier in Makkum wordt opgehaald. Deze in-
zameling gaat veranderen. Wij vragen daarbij 
de medewerking van de inwoners in Makkum.

Makkum is niet anders gewend dat op de vroege 
zaterdagochtend leden van de plaatselijke 
muziekvereniging en mannenkoor met trekker 
en wagen door Makkum gaan om het oud-
papier van de stoep te halen. Het mannenkoor 
heeft aangegeven te willen stoppen waardoor 
Hallelujah als enige inzamelaar in Makkum 
overblijft. De laatste tijd haalt Hallelujah daar-
om al een groter deel van Makkum op. Helaas 
is het voor ons niet mogelijk om heel het dorp 
maandelijks in te zamelen.
We hebben daarom de hulp van de Makkumer 
bevolking nodig. Veel inwoners brengen nu al 
zelf hun oudpapier met auto of fiets naar de 
containers in de Klipperstraat. Deze staan er 
al vanaf vrijdagmiddag. Zaterdag is er altijd 
iemand bij de containers aanwezig om een 

helpende hand te bieden. We willen graag 
iedereen die hier toe is staat is aanmoedigen 
om dit ook te doen. 

Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de Kamp/ 
Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om het oudpapier zelf in de 
container te brengen of de buren kan vragen 
om het oudpapier mee te nemen. Om het 
gemakkelijker te maken zal, als wijze van 
proef daarom vanaf het eerste ophaalmoment 
in 2015 (zaterdag 10 januari), één container 
geplaatst worden in de Botterstraat ter hoogte 
van it Hof.

Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereniging 
vanaf 9.00u langs om de dozen langs de weg 
op te halen. We vragen dan wel om het papier 
op zaterdagmorgen op tijd neer te zetten en 
goed te verpakken: in een stevige doos of pak-
ket en geen plastic(zak), hout of ander afval. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De peuterzaal, de buitenschoolse opvang (BSO) 
en it Iepen Stee hebben samen met Makkum 
Duurzaam plannen gemaakt voor een natuur-
ontdek-speelplaats tussen de gebouwen van 
het MFC en it Iepen Stee. We hebben een 
subsidieaanvraag gedaan in het kader van “fan 
underen op” bij de gemeente en de provincie. 
Voor de natuur-ontdek-plek en voor de uit-
breiding van de natuur-ontdek-route “het Kikker-
pad” naar de dorpstuin achter Avondrust. (zie 
ook de facebook site van Makkum Duurzaam)

En na een spannende tijd van wachten hebben 
we vorige week gehoord dat de subsidie aan-
vraag voor een groot deel is toegekend. We 
kunnen dus aan de slag in het nieuwe jaar. 
Met alle betrokken organisaties, de omwonen-
den en iedereen in Makkum die mee wil werken  
met het uitwerken van de plannen, en de prak-
tische werkzaamheden. U hoort er binnenkort 
meer over….heeft u nu al ideeën, mail ze aan 
MADuurzaam@makkum.nl of geef ze door bij 
de peuterzaal, bso of it Iepen Stee.

Het sluitstuk van 2014 is oudejaarsdag. Een 
dag om te vieren en om terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Vuurwerk, oliebollen, gezellig-
heid en natuurlijk het aftellen naar 2015. Us Stek 
zorgt dit jaar voor de 12e maal voor het Nieuw-
jaarsbal. In een feesttent aan de Houtmolen 
wordt dit jaar op oudejaarsdag teruggekeken 
naar het afgelopen jaar en is er een gezellig 
matinee vanaf 15:00 uur tot net na etenstijd. In 
de avond maakt Us Stek zich op voor het feest 
wat nieuwjaar ochtend direct na middernacht 
losbarst. Het feest wordt muzikaal omlijst door 
diverse Dj’s in diverse genres. Het publiek 
komt ieder jaar om nieuwjaarswensen uit te 
delen en om feest te vieren. Daar wordt in 
grote mate in voorzien door de aankleding 
van het feestpaviljoen, de muziekkeuze en de 
sfeer tijdens het feest. Voor alle bezoekers is 
de entree gratis al vraagt de organisatie om 
een vrijwillige bijdrage om ook de volgende 
jaren een terugkerend feest voor jong en oud 
te organiseren. 

De mogelijkheid om samen met je vrienden, 
bekenden, familie en onbekenden het nieuwe 
jaar in te luiden blijft op die manier gegaran-
deerd. Wat het publiek betreft, jong en oud 
weet de Houtmolen goed te vinden. Daar 
probeert de organisatie ieder jaar ook rekening 

mee te houden. Een feest wat voor iedere 
bezoeker een mogelijkheid biedt om samen 
op eigen wijze het nieuwe jaar in te luiden. 

Vriendenploeg Us Stek viert zelf ook feest 
want in 2015 bestaat dit illustere collectief al 
20 jaar. Van die 20 jaar bestond de eerste 
jaren uit het bezoeken van het oudejaarsfeest. 
Als minderjarige stiekem om het hoekje kijken 
in de Koop aan de Touwenlaan en later in de 
niet meer bestaande loods van loonbedrijf van 
der Meer. Vriendenploeg It Sloppe Polske 
zorgde destijds voor nogal legendarische 
feesten. Toen zij het stokje doorgaven aan de 
Betûfte Bal verplaatste het feest zich naar een 
tent bij het voetbalveld en de sporthal. Aan-
sluitend (2002/2003) is de organisatie in handen 
van Us Stek. Door de jaren heen telkens een 
vriendenploeg die er voor zorgt dat de mensen 
na middernacht niet op straat gaan hangen 
maar gezellig samen komen om feest te vieren. 
Us Stek blikt in de middag tijdens de matinee 
met film en foto terug op 20 jaar Us Stek. Zeker 
de moeite waard om daar een kijkje te nemen. 
Nieuwjaarsochtend vanaf 00:15 wordt u verwacht 
in het verwarmde paviljoen aan de Houtmolen 
3 te Makkum. Alvast tot oudejaarsdag!

Vereniging Us Stek Makkum

Wijziging inzameling oudpapier

Subsidie voor de natuur-ontdek-speelplek toegekend!

Feest met oud en nieuw in Makkum    door Us Stek
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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

De 26e Kerst-Zing-Mee in MFC Maggenheim 
Makkum was zondag 14 december een groot 
succes. Ruim 400 bezoekers en 150 mede-
werkers hebben allen genoten van het zingen 
van bekende kerstliederen. Brassband "Greide-
brass" o.l.v. dhr. D.Vincken begeleidde de volks-
kerstzang en speelde op sublieme wijze enige 
prachtige solo-nummers. Naast de samenzang 
kon het publiek volop genieten van prachtige 
koorzang van het Lemster Mannenkoor, o.l.v. 
dhr. Harm van der Meer en muzikaal begeleid 
door dhr. Jan Kroeske. De heer Ieke Rippen 
was solist bij het bekende Cantique de Noel, 
waar iedereen zeer van genoten heeft. De heer 
Koos Dreunhuizen, vaste pianist bij de Kerst-
Zing-Mee, begeleidde vol enthousiasme enkele 
prachtige liederen en het intermezzo op piano 
was weer als van ouds, prachtig! 

Hannie Tamminga las het Kerst-evangelie en 
droeg een gedicht van eigen hand voor, dat 
veel indruk maakte vanwege de actualiteit van 
vluchtelingen in deze wereld. De korte medita-
tie over de Redder, die als baby op deze 
wereld kwam en die niet minder dan de Zoon 
van God is, n.l. Jezus de Christus, werd door 
Dirk Tamminga verzorgd. 

Al met al een zeer geslaagde avond, die niet 
snel vergeten zal zijn. De algehele leiding was 
in handen van Hannie en Dirk Tamminga en 
vele vrijwilligers hebben de sporthal belange-
loos omgebouwd tot een prachtige concert-
zaal. 

Hartelijk dank daarvoor, 
namens St. Goed Nieuws Makkum.  

26e Kerst-Zing-Mee zeer geslaagd!!

eigen fotoeigen foto

Alle kinderen uit groep 7/8 van de St. Martinusschool zijn geslaagd voor hun diploma Jeugd-EHBO! 
Dit dankzij de goede lessen van EHBO'ers juf Gea, juf Aly en juf Charlotte.

eigen fotoeigen foto
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Winkelverbod en boete 
na diefstal flessen wijn
door Jetze Genee (bron Groot Sneek)

De diefstal van twee flessen wijn uit de super-
markt aan de Lieuwkemastraat is een 65-jarige 
vrouw uit Makkum duur komen te staan. 
De dame werd zaterdagmiddag betrapt. Ze 
kreeg een boete van 210 euro. 

Naast een dikke boete is overeen gekomen 
dat de winkeldievegge de komende twee jaar 
mag niet mag winkelen in de supermarkt aan 
de Lieuwkemastraat. 

Vangrail in Café Noardeinde 
te Workum
Meer dan 120 shows per jaar. Uitverkochte 
zalen. Uitzinnig publiek. Vaste fanbase. Een 
award voor de beste single van het noorden. 
De beste coverband met eigen werk van 
Nederland. Dit is Vangrail.

Het publiek maakt in 2005 kennis met
Vangrail. In een paar jaar tijd groeit de band 
uit tot een gevestigde naam in het Neder-
landse covercircuit. Inmiddels toert Vangrail 
onder andere langs de Vierdaagsefeesten 
Nijmegen, Dutch Week Val Thorens (Fr.), Wk 
Hockey Den Haag, en uiteraard vele festivals, 
tent- en pleinfeesten. Na een fantastisch jaar 
van 139 shows breekt voor Vangrail een nieuw 
tijdperk aan. Een nieuwe show die bestaat uit 
covers met style, onuitputtelijke energie en 
overweldigende visuals. 

Een band die zijn publiek verstaat en zichtbaar 
geniet. Vangrail schakelt moeiteloos tussen 
hedendaagse hits en bekende klassiekers en 
doet wat nodig is om zijn publiek in vervoering 
te brengen. Naast het coverwerk tekende 
Vangrail een platencontract bij het label Red 
Bullet. Onder deze vlag is het succesvolle 
album Vroeg of Laat uitgebracht. Vorig jaar 
werd er een award binnengehaald met de 
single Ik Mis Je en op dit moment wordt er 
hard gewerkt aan nieuw materiaal.

Missie
Vangrail is doeltreffend voor ieder evenement. 
De show is toe te passen op iedere locatie, 
groot of klein. Ons team bestaat uit vak-
bekwame, meedenkende technici waarbij 
communicatie hoog in het vaandel staat. Dit 
alles is te zien op 10 Januari in café Noardeinde 
te Workum.

OPRUIMING
TRUIEN & T Shirts

50% korting
OPRUIMING
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Het windenergie dossier is nog niet dicht. 
Woensdagavond 17 december hebben de 
Friese staten lang vergaderd over de te maken 
keuze omtrent de plaatsing van windmolens 
in Friesland. De staten stemden tegen het 
grote molenpark in het IJsselmeer. 

Molens langs de dijk
Provinciale Staten van Friesland gaan niet 
akkoord met de aanleg van een groot wind-
molenpark in het IJsselmeer, het Windpark 
Fryslân. Eerst moet goed worden uitgezocht 
of een lange rij windmolens op en langs de 
Afsluitdijk haalbaar is. Pas al dat niet het geval 
is, komt het windpark weer in beeld. Dat is de 
uitkomst van een negen uur durend debat 
afgelopen woensdag. De keuze voor een in 
het IJsselmeer te realiseren windpark van ruim 
300 megawatt, goed voor zo'n honderd grote 
turbines lijkt hiermee beklonken. De exacte 
ligging van de molens is nog nader in te voeren. 
Of langs de Afsluitdijk in meerdere rijen in het 

water of verder van Makkum in een cluster in 
het IJsselmeer. De landplannen lijken van de 
baan. Echter door de sanering van de 
bestaande molens moet nog eens een 65 
megawatt bestemd worden. Daarvoor is de 
cluster A7 – Houw in beeld en het klaverblad 
Heerenveen. Dit is het standpunt van de pro-
vinciale staten tot maart 2015. Daarna volgt 
een nieuw college en kan de besluitvorming 
mogelijk weer een andere wending krijgen. 

Verdere stappen
Gedeputeerde Staten heeft nu de opdracht 
meegekregen om bij minister Kamp van 
Economische Zaken te pleiten voor een 
onderzoek naar windmolens op de Afsluitdijk. 
De minister zei eerder al dat de Afsluitdijk 
geen optie is. Er zijn al jaren veel protesten 
tegen een groot windpark in het IJsselmeer, 
vooral uit de hoek van de milieubeweging, de 
toeristische sector, de visserij en gemeenten 
langs de kust. 

Wat een wind, wat een storm, wat gaan jullie 
doen? Rondbellen, overleggen met mensen die 
op de markt komen staan en dit al jaren doen. 
Contact leggen met mensen die voor hun vak 
de wind nodig hebben. Code geel, ja vaak waait 
het over zeggen wij dan weer….wat doen we? 
De zon schijnt de hele vrijdag…..maar de ver-
wachtingen voor morgen veranderen niet. 
Als organisatie een behoorlijke verantwoorde-
lijkheid en willen mensen absoluut niet teleur-
stellen. Los van de tijd en energie die we er 
zelf in hebben zitten. Naar binnen kon niet, 
teveel kramen, te weinig plek. Verdere plaatsen 
in Makkum al bekeken. Conclusie: verplaatsen. 
We gaan ons uiterste best doen om een 
nieuwe datum aan te bieden. Hier snel meer 
over. Vooral alle standhouders / sponsoren 
bedankt voor het begrip en fijn dat jullie je 
aanbevolen houden voor de volgende! Voor 
de aankomende bezoeker, hopelijk tot de vol-
gende keer!

De sponsoren willen we graag nog noemen: 
JF Creatief, De Rige, De Halte, De Sultan, 
Kapsalon Kreatief, DA Drogist, Kapsalon Nynke, 
Hengelsport Idzenga, Bij Elma, Pareltje, Blom 

Ynien, Bakkerij Kluft, Slagerij Neidhöffer, 
Jumbo, atelier ZEEblauw, enjoy by Lousia, 
|de Goddelijke huisvrouw, Kapsalon Durkje, 
Zonnehuis, Ziel en Zalig, Lisannes Ding, 
Knoop het in je oren, Zorggroep Tellens, Fam. 
Bijlsma en Fam. Bijlsma – de Vries. 

Allen ontzettend bedankt! De gesponsorde 
producten zullen weer gebruikt worden bij 
een volgende fair. En natuurlijk iedereen 
bedankt die op wat voor manier dan ook zou 
meehelpen om onze fair tot een succes te 
maken.

Het kinderkoor onder leiding van Monique 
Katsburg zou ook kerstliedjes komen zingen 
tijdens de fair, maar zij zijn toch nog even 
gezellig komen zingen in het restaurant voor 
de cliënten. De kinderen hadden al een aantal 
keren geoefend in Avondrust, dus nu kon men 
toch nog van de mooie kerstliedjes genieten. 
Bedankt!

Lisannes ding
Lokaal Brutaal
Afke van Wooncentrum Avondrust

Windmolens, nog geen harde keuzes  door Jetze Genee

Afgelaste Winterfair

eigen fotoeigen foto

Nostalgische Winterkermis 
bij Het Weeshuis 
Terug in de tijd met een warm winters 
avontuur voor jong en oud…

Bolsward - De kou is in het land, de dagen 
worden korter, Bolsward maakt zich in het kader 
van 'Winter in Bolsward' op voor een nieuwe 
activiteit. Op 27 en 28 december, van 17 tot 21 
uur, herleven oude tijden bij Het Weeshuis en 
wordt de stad getrakteerd op een heuse nos-
talgische winterkermis. 

Op uitnodiging van de oude voogdes van het 
Weeshuis stelt kermisfamilie Horvath deze dagen 
haar nostalgische attracties, waaronder een 
zweefmolen, luchtschommel en het vlooiencir-
cus, op bij Het Weeshuis in de Kerkstraat.  De 
bezoeker stapt terug in de tijd, maakt kennis 
met de oude bewoners van het Weeshuis, de 
nostalgische kermis van familie Horvath en 
kan genieten van leuke activiteiten, attracties, 
sfeervolle verlichting, muziek, warme vuren, 
poffertjes, suikerspinnen en warme chocolade-
melk.

Samen met vrijwilligers uit de buurt wordt op 
dit moment volop gewerkt aan de voorberei-
dingen van het evenement. Tijdens de kermis 
zullen er verschillende personages rondlopen: 
van voogdes tot kermisdirecteur en van wees-
kind tot waarzegster. December staat bij de 
meeste mensen bekend als een periode van 
samen leuke dingen doen en lekker eten en 
drinken. Helaas is dit niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend. Daarom heeft de organisatie 
de handen ineengeslagen met stichting het 
Weeshuis en de voedselbank Bolsward. Cliënten 
van de voedselbank ontvangen vrijkaarten voor 
de kermis en worden getrakteerd op een leuke 
en onbezorgde avond met het gezin.  Volgens 
initiatiefnemers Mylan en Manon Lin van hotel 
restaurant Het Weeshuis zijn alle ingrediënten 
aanwezig voor deze mooie festiviteit voor jong 
en oud, met ouderwetse gezelligheid. 'We 
hopen dat de winterkermis het begin zal zijn van 
een nieuwe geslaagde traditie in Bolsward'. 
Meer informatie: www.hotelhetweeshuis.nl

Winterexcursie 
Warkumerwaard
De Warkumerwaard is een natuurgebied aan 
de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied 
staat bekend om de vele vogels die hier broeden, 
voedsel zoeken, rusten en overwinteren. Op 
zaterdag 31 januari kunnen belangstellenden 
onder leiding van een gids van It Fryske Gea 
de Warkumerwaard verkennen tijdens een 
mooie winterexcursie. Een unieke gelegen-
heid om dit gebied, dat niet vrij toegankelijk is, 
te bezoeken. De excursie start om 9.30 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Laarzen en een 
verrekijker zijn aan te bevelen. 

Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 30 
januari 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of het 
kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen  4,- en kinderen tot en met 12 jaar 
2,- per persoon.
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CAFE ROMANOCAFE ROMANO
presenteert:

2e Kerstdag vanaf 21.00 uur
vrijdag 26 december

Marcel 
Kramer

vrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjddddddddag 26 

Gegarandeerd feest!

Kom in december en januari 
op vrijdag of zaterdag
naar onze wasstraat 

Want dan zijn alle 
6 wasprogramma's 

maar  4,-
Suderseewei 11 Makkum  

Tel: 0515-232222

Wasstraat
ACTIE!

sit back and 

enjoy th
e ride

: 0Tell: 0

uariuariauariri

s

bb

ataataat

njanjjan

Het Friese Merenproject wil Fryslân als water-
sportgebied aantrekkelijker maken. En daar-
mee ook de Friese economie stimuleren. 
Onderdeel van Het Friese Merenproject is het 
Masterplan Makkum. In dit Masterplan staat dat 
de volgende knelpunten aangepakt worden; 
het centrum van Makkum, de boulevard en de 
verbinding van het dorp met het strand. U bent 
hierover al op verschillende wijzen geïnformeerd. 
Dit stuk gaat specifiek over de verbinding 
strand-centrum.

Tot nu toe
De Súderseewei biedt de wandelaar nu nog een 
wat saaie tocht van en naar het dorp. Er lag 
een plan om de route te verlevendigen, maar 
de vraag rees of dit voldoende antwoord gaf 
op de vraag. Kunstenaar Marco Käller kwam 
daarom met een plan om deze route interes-
santer te maken. De wandelaars zouden afge-
leid moeten worden door objecten die span-
nend en onderhoudend zijn en iets vertellen 
over de omgeving. De Gemeente Súdwest-
Fryslân en provincie Fryslân gaven hem de 
opdracht zijn plannen verder uit te werken. 

Oude verhalen komen tot leven
De keuze voor het thema scheepvaart ligt voor 
de hand op deze plek. En de naam Holle 
Poarte bracht Käller al gauw bij de vele schepen 
die hier voor Makkum met stormweer op de 
waard vergaan zijn. Voor de schipbreukelingen 
moet het zeker een helle poort geweest zijn. 
Maar er was ook de legende over it Witte Wiif 

Fen De Waed. Volgens deze oude vertelling was 
er een diepe kolk bij de dijk op de Makkumer 
Waard, op de hoogte van waar aan de andere 
kant van de zeedijk de Kleine Zijlroede ligt. 
Ongeveer op de plek waar nu de Súderseewei 
naar het strand voert, was een donker gat 
gevuld met water. De mensen uit Makkum 
noemden dat gat de Holle Poarte. Voor hen 
was het een geheimzinnige onderaardse ver-
binding van de zee met de vroegere Makkumer 
en Parregaster meren. Voor een geest een 
ideale woonplek. Een geest die waakte over 
de aangespoelde schatten en soms een 
handje hielp bij de redding van aangespoelde 
drenkelingen.

Deze vertelling en de verhalen over verdronken 
schepen, die Käller vervolgens met Otto Gielstra 
van Ald Makkum uit boeken en archieven naar 
boven wist te halen, vinden hun weg naar de 
objecten die de kunstenaar bedacht. En als 
alles voorspoedig verloopt kunnen Makkumers 
en toeristen in het komend voorjaar deze ver-
halen zien, lezen en beleven door te kijken 
door twaalf grote roestige verrekijkers die 
opgesteld worden langs de route vanaf de dijk 
over de Súderseewei tot op het uiterste puntje 
van de pier bij het strand. 

Het vervolg
Het hier beschreven concept wordt de komen-
de tijd verder uitgewerkt. We zijn nog aan het 
zoeken naar een leuke manier om dit aan u 
kunnen laten zien. Wordt vervolgt dus.

Masterplan Makkum 

Het bestuur van de stichting WON, de Tradi-
tionele Botterwerf te Makkum, wil bij deze een 
actueel overzicht geven van de werkelijke stand 
van zaken rond het beoogde werfproject.

De Bestemmingsplanprocedure is vrijwel door-
lopen. Na een reeks van toetsen en procedures 
met de gemeente, de provincie en het Water-
schap is aan alle voorwaarden op het gebied 
van milieu, bodemvervuiling, grondwater, water-
veiligheid, bouwvoorschriften RO voldaan. Een 
groep bezwaarhebbenden is serieus gehoord 
en te woord gestaan, ook geheel volgens de 
gemeentelijke procedures. Een aantal van hun 
bezwaren zijn weggenomen door het project-
plan aan te passen. Maar ondanks dat worden 
er nog steeds onjuiste informaties verspreid. 
Financieel is er een behoorlijke onderbouwing 
van alle reeds ontvangen en toegezegde gelden. 
(ruim 1,2 miljoen euro) Door vertragingen in de 
besluitvorming bij het Waddenfonds zijn we nog 
doende om een subsidiebedrag van ca. 2 ton 
binnen te halen. Daarnaast loopt nog een 
wervingsactie bij bedrijven en instellingen 
Begin volgend jaar zullen we meedoen met 
een Waddenfonds inschrijving, zodat we de 
gehele begroting begin 2015 met harde toe-
zeggingen hebben onderbouwd. Een belangrijk 

punt is dat het geen concurrerende productie-
werf wordt maar een museale werf waar op 
educatieve wijze het traditionele ambacht van 
de houtenscheepsbouw wordt getoond. Er zal 
gewerkt worden met een ploeg vrijwilligers en 
met de inzet van jongere werklozen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, aangevuld met 
PGB'ers. Deze sociale functie wordt door de 
gemeentelijke sociale dienst ondersteund.

Belangrijk is om te vermelden dat we veel 
goodwill ondervinden vanuit de middenstand 
en het bedrijfsleven te Makkum: Makkum heeft 
behoefte aan een doorlopend activiteiten pro-
ject, een publiekstrekker met meerwaarde als 
slechtweer accommodatie en waar de sociale 
economie van ons dorp voordeel van heeft. 
Die ondersteuning is sterk, sterker dan alle 
versnipperde bezwaren. De gemeenteraad zal 
begin volgend jaar de eindbeoordeling maken. 
Het is onze verwachting dat we in de zomer van 
2015 kunnen beginnen met de bouw van de 
infrastructuur: de werfhelling, de onderbouwing 
van het gebouw en de paden. Daarna gaan we 
aan de slag met een groep vrijwilligers voor de 
verdere opbouw en de inrichting van het project.

Het bestuur Traditionele botterwerf Makkum.

De Museale botterwerf gaat verder!

Foto: stichting Âld MakkumFoto: stichting Âld Makkum
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Voor de voorstelling liepen de spelers al rond 
op straat: 70 vrijwilligers volledig uitgedost in 
19de eeuwse kledij. De warme chocolade-
melk stond te pruttelen en in de vuurkorven 
knisperde het vuur. Bezoekers voor de voor-
stelling Scrooge kwamen zo al goed in de 
stemming. Witmarsum ademde de sfeer van 
de 1860 uit.

Vier keer mochten toneelvereniging Surprise, 
muziekvereniging Nij Libben en zangkoor 
Scheppingsgave Scrooge opvoeren. Het stuk 
hoort bij deze tijd van het jaar en de Koepelkerk 
in Witmarsum als locatie versterkte de sfeer 
die bij Scrooge past. Vanaf begin tot eind 
waan je je in de 19e eeuw van Dickens. Twee 
maanden oefenen gingen vooraf aan de voor-
stelling en het resultaat was dat 600 bezoekers 
op en top hebben genoten van de Scrooge in 
de Koepelkerk.

Het verhaal van Scrooge is bekend: een geld-
beluste vrek die tot inkeer komt. De personages 
waren prachtig aangekleed en uitgebeeld. 
Scrooge was in het begin duidelijk de knorrige 
vrek, die door vier geesten langzaam tot 
inkeer wordt gebracht. Aan het eind zagen we 
een uitbundige, sociale Scrooge die vrolijk en 
springend door de Koepelkerk danste. Toneel 
werd afgewisseld met zang van Scheppings-

gave en muziek van Nij Libben. Een prachtige 
combinatie leverde dat op. De liederen waren 
mooi gekozen en goed gezongen. Nij Libben 
speelde zaterdagavond de sterren van de 
hemel. Samen met het goede spel van de 
toneelspelers van Surprise, hebben de drie 
verenigingen het publiek anderhalf uur lang 
teruggebracht naar de tijd van Dickens.

De samenwerking tussen de drie cultuurverenig-
ingen is uniek en smaakt naar meer. Theater 
op locatie blijkt ook een goede keus te zijn, 
want deze vorm van toneel trekt meer mensen. 
Vorig jaar al tijdens het 50-jarig bestaan van 
toneelvereniging Surprise was de voorstelling 
In Familjesaak drie keer uitverkocht. De locatie 
was toen een boerderij net buiten Witmarsum.

p 24 januari 2015 organiseert Dorpsbelang in 
samenwerking met alle verengingen het Klún-
feest. Deze culturele rondtoer door Witmarsum 
eindigt in café De Gekroonde Roskam met een 
snertbuffet. Weer een voorbeeld van steeds 
nauwere samenwerking tussen alle verenig-
ingen. Muren en muurtjes die van oudsher 
tussen verenigingen zijn opgetrokken, worden 
langzaam afgebroken. Dat is maar goed ook, 
want in samenwerking kunnen de verenigingen 
veel meer moois voor de inwoners van Witmarsum 
en omgeving organiseren.

Scrooge groot succes

eigen fotoeigen foto

Kerst in 
het Antonius Ziekenhuis
In de periode van kerst is het voor veel men-
sen extra moeilijk om in het ziekenhuis te zijn. 
Voor veel mensen geldt deze tijd immers als 
een tijd van gezelligheid met familie en vrien-
den. In het ziekenhuis kunnen we deze pijn 
enigszins verlichten door te proberen de men-
sen een kerstgevoel mee te geven. Op vrijdag 
19 december rond 18.00 uur komt het Leger 
des Heils weer een aantal liederen zingen, 
zoals gebruikelijk voor kerst. Eerst in de cen-
trale hal en vervolgens op de afdelingen.

Op 24 december, kerstavond, om 19.30 uur is 
er in de centrale hal van het ziekenhuis een 
kerstviering voor patiënten en andere belang-
stellenden. Er wordt medewerking verleend door 
het Súdwestkoor uit Sneek eo, onder leiding 
van Jan Brens en ook solist Mario van der 
Werf zal zijn medewerking verlenen. Het koor 
en de samenzang worden begeleid door Jan 
Moens op orgel en piano. Geestelijk verzorger 
Michiel van Blanken leidt deze dienst. 

1e kerstdag, 25 december om 10.00 uur is er 
in de kapel van het ziekenhuis een kerstviering 
voor patiënten en andere belangstellenden, in 
deze dienst zal Michiel van Blanken voorgaan.

Nieuwjaarsexcursie 
in het bos
De natuur in winterrust is prachtig om te ervaren. 
Warme kleding aan, mutsen en sjaals uit de 
kast en op pad met een gids van It Fryske 
Gea. In Gaasterland nabij het dorp Rijs ligt het 
Rysterbosk; een prachtig oud wandelbos met 
statige lanen. Onderweg drinken we een kop 
koffie of thee om op te warmen.  Op zondag 4 
januari van 10.00 tot 12.00 uur kunt u mee op 
winterexcursie door dit bijzondere bos. Opgave 
kan tot een werkdag voorafgaand aan de 
excursie via bezoekerscentrum It Fryske Gea, 
tel. (0511) 539618. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de 
ledenpas, niet-leden betalen  4,- en kinderen 
tot 12 jaar  2,- per persoon.

Thuis voor vleermuizen, reeën en dassen
Het Rysterbosk is in de 17e eeuw aangelegd. 
Dit gevarieerde loofbos met oude eiken en 
beuken heeft een statig karakter. Natuurgids 
Piter Dijkstra laat u holle bomen zien waarin 
vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en 
dassen voelen zich thuis in dit bos en laten 
hun sporen achter die we tijdens de excursie 
kunnen vinden. Er extra aandacht voor de 
manier waarop de bomen en de inwoners van 
het bos overwinteren.

Rijke geschiedenis
Er is veel over de historie van het Rysterbosk te 
vertellen. In 1849 is er een steenkist gevonden 
die stamt uit de jonge steentijd. Dit geeft aan 
dat er toen al mensen hebben geleefd. De 
steenkist zelf is er niet meer, een plaquette 
geeft nu deze plaats aan. In het bos staat ver-
der een vredestempeltje dat opgericht is in de 
tijd van Napoleon.

Bolsward - Op zaterdagmorgen 13 december 
is de tweede winterwedstrijd op gewicht gevist 
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber 
en HSV Ons Genoegen aan de Harlingervaart 
te Bolsward, ter hoogte van de Gleybakkerij. 
In het begin van de wedstrijd regende het af 
en toe, later werd het droog en kwam de zon 
er bij. Ondanks dat er een flinke stroom stond, 
werd er goed gevangen, door alle deelnemers. 
De vangsten bestonden hoofdzakelijk uit grote 
kolblei, maar ook werden blankvoorns, brasems 
en pos gevangen. Rene de Jong wist zelfs 
een snoekbaars uit het water te hengelen. 
De uitslag was als volgt:

VAK A:
1) F. van Duinen 5932 gram
2) T. Wielinga 5875 gram
3) A.D. van Assen 5351 gram

4) J.R. den Boer 4726 gram
5) H. Nauta 4540 gram
6) H. Olde Olthof 3658 gram
7) R. de Jong 2422 gram

VAK B:
1) F. Temme 6699 gram
2) J.R. de Boer 5733 gram
3) T. Landskroon 5010 gram
4) I. Idzenga 4631 gram
5) P. Roedema 4496 gram
6) P. Topma 2574 gram
7) B. Dorenbos 2500 gram

De volgende winter witviswedstrijd is op zater-
dag 10 januari aan de Stienservaart bij Stiens. 
U dient om 08.00 uur aanwezig te zijn voor de 
loting aan de Griene Leane. Er wordt gevist 
van 09.00 - 13.00 uur. 

Tweede winterwedstrijd vissen
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‘t Pareltje knalt het oude jaar uit!!
WINTEROPRUIMING

Hele collectie 25 - 50%  KORTING
Deze kortingen gelden niet voor de basis collectie

OUDEJAARSKORTING
4 dagen lang 10% korting op alle artikelen!!

Wij wensen iedereen een fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015

Openingstijden: 
Zaterdag 27 december  9.00-16.00 Mode & Cadeauboutique
Maandag 29 december  13.30-18.00 Kerkstraat 29 Makkum
Dinsdag 30 december  9.00-18.00 0515-232779
Woensdag 31 december  9.00-16.00 pareltje@makkum.nl   

Ik heb zitten kijken naar het programma van 
DWDD waarin Freek Vonk ons uitgebreid 
kennis laat maken met het fenomeen gif. 
Aan het eind van zijn verhaal concludeert hij 
dat wij mensen geen gif nodig hebben: 
omdat we hersens hebben en gebruiken om 
gevaarlijke situaties uit de weg te gaan en 
om onze magen te vullen zonder er eerst 
een giftige angel in te steken.

Het zijn zulke zoethoudertjes die me wel 
sussen en niet al te bang te maken voor 
onze medemens en leefgenoten die ons 
omringen. Maar er zit een addertje onder 
het gras. Wij hebben gedachten die we uit-
spreken en woorden die we schrijven en ik 
denk dat die bij tijd en wijle behoorlijk giftig 
kunnen zijn. Wij zijn er, aan de top van de 
ladder, in geslaagd om heel veel goeds tot 
stand te brengen en het kwade om te buigen 
tot het goede, maar we zijn evenzo in staat 
het leven voor anderen behoorlijk lastig te 
maken.

Zo delen we bijvoorbeeld speldenprikjes uit 
over een supermarkt keten die de Amerikaanse 
softdrink advertentie nadoet maar we ver-
geten gemakshalve dat er een lieve bood-
schap achter die advertentie zit; We vinden 
250 vluchtelingen op een bevolking van 50 
onevenredig (ik ook) dus willen we ze niet en 
we schuilen achter de vooronderstelling dat 
het voor die mensen verschrikkelijk moet 
zijn om in zo'n koud land te moeten wonen 
tussen mensen diens taal zij niet verstaan; 
Met rode oortjes kijken we naar het werk van 
verborgen camera's en spreken er schande 
van, maar we mogen er via de buis wel veertig 
keer kennis van nemen. We willen allemaal 
bijblijven en twitteren en kwetteren via onze 
i-o-u en a-pads en hebben vele kubieke meters 
elektriciteit nodig, maar de mensgemaakte 
bron willen we niet zien, want ons gevoel 
voor schoonheid en onze behoefte aan uit-
gestrekte horizonten moet voorrang verleend 
krijgen. Wie loopt er nu met molentjes!

De decembermaand is altijd, in onze hemi-
sfeer, een maand van duisternis geweest, 
een tijd waarin je kon terugkijken op een jaar 
dat bijna ten einde loopt en waarin je wilt 
uitkijken naar een 'nieuwe lente, een nieuw 
geluid'. We schijnen het heel moeilijk te vinden 
onze gemeenschappelijke taal te vinden en 
daarom schreeuwen we maar door en door 
elkaar heen. We delen met zijn allen dezelfde 
hartslag. Ik kan hem bijna niet meer horen.

Of, toch wel? Een supermarkt roept ons op 
aan onszelf te denken én aan anderen. En 
zingen kunnen we allemaal. 

Letja de Goede
Makkum
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

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

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

PSV de Halsbânruters

Bobbie IJdema en Jaitse Fan'e Achlumer Greide

Franeker 6 december
Hester Ludema kwam met Noa Van Beabuorren 
uit in de klasse M1 cat.DE. In de selectieproef 
voor de Friese regiokampioenschappen reed 
zij een winstpunt met 183 punten. In Cornwerd 
op 14 december reed Hester Met Noa ook een 
winstpunt ook een winstpunt met in de 1e 
proef met 188 punten en in de 2e proef ook 
een winstpunt met 184 punten.

Sonnega 12 december
Juliën Beersma kwam met Waldfride Fan Ryp-
Ein uit in de klasse Z1. Juliën ging met de 3e 
prijs naar huis met 213 punten. Deze wedstrijd 
telt mee voor de indoorkampioenschappen 
voor het Friesche paard.
Bobbie IJdema kwam met UP to date’s Ulkje 
ook uit in de klasse Z1. Zij won de 2e prijs met 
216 punten. Dit was de 4e wedstrijd in deze 
competitie van het KFPS.

Mariënheem Zaterdag 20 december 
In Mariënheem was er de finale en werd er 
gestreden voor de Euro Frisian Cup. Dit is een 
competitie voor getalenteerde 3 jarige Friese 
paarden. Bobbie IJdema had de ruin Jaitse 
Fan e Achlumer Greide gezadeld. Dit is een 
zoon van de Hengst Tsjalle en in eigendom 
van Gerda Witteveen uit Achlum. Jaitse en 
Bobbie zaten in de halve finale bij de beste 8 
en mochten uiteindelijk tijdens de finale 
genoegen neme met de 3e prijs. Dit in de 
groep ruimem/hengsten met maar liefst een 
score van 74 punten.

Foto: Ellen FrankeFoto: Ellen Franke

Het moest er toch een keer van komen, een 
echt liederenbundel van het Makkumer Fiskhok. 
Zaterdag 13 december werd het eerste exem-
plaar officieel aangeboden aan Theo Adema 
in it Sopkafee. Iedere zaterdag, zo tegen de 
avond, worden er liederen gezongen in het 
Makkumer Fiskhok. Want zingen, daar houden 
de fiskhokkers wel van. De bundel is een 
bloemlezing van de beste, de mooiste en de 
origineelste tophits van het Nederlandse en 
Fryske genre. Aan de Amsterdamse grachten; 
Patsy, ik hou zo van jou; Ik kom út Fryslân zijn 
slechts een paar voorbeelden van de lange rij 
liederen die in de bundel een plekje hebben 
gekregen. 

Het besef van de noodzaak van de liederen-
bundel was groot. Hoe innemend en intens 
het gezang van de heren ook klinkt, ze zijn 
niet altijd tekstvast. Voor menigeen strandde 
een liedje al bij het tweede couplet. Daar is 
dus nu een eind aan gekomen. Het heeft nog 
wel even tijd nodig voordat iedereen eraan is 
gewend. Begint iemand spontaan te zingen 
dan krijgt hij meteen voor z’n kiezen: “Hé jong, 
hokker blêdside stiet dat”. Bij het doorbladeren 
van de bundel werd Albert Jorkesz overmand 
met emoties toen hij “Stille Nacht” en “De 
Herdertjes lagen bij nachte” zag staan. “It docht 
my goed dat der ek mei it geastlik foer rekken-

skip hâlde is”, zegt de voorzitter van het fiskhok. 
It Fiskhok clublied “Heech stiet de kachel” is 
geschreven door Douwe Bosma, tevens 
penningmeester van de hokkers. Zelf neemt 
hij de coupletten voor zijn rekening en het 
refrein wordt met passie gezongen door de 
overige leden van de club.

Iedere zaterdag van 17.00 uur tot 19.00 uur 
komen de fiskhokkers in het Fiskhok bijeen 
om een biertje en een visje te nuttigen. De 13 
leden houden zich strikt aan de afspraken. 
“Sân oere giet it hok ticht want oars wurdt it in 
soadsje”. Het laatste Makkumer nieuws en de 
wereldproblematiek wordt iedere zaterdag 
besproken. Maar het fiskhok laat ook zien dat 
ze meer doen dan alleen een biertje drinken. 
Er worden literaire avonden georganiseerd en 
goede doelen worden gesteund. 

Opvallend is dat er ook een aantal Duitse 
liederen in de bundel gepubliceerd zijn. 
Traditioneel is er Nieuwjaarsdag een bijeen-
komst van de Fiskhokkers in het Sopkafee om 
het nieuwe jaar in te zingen. Dit heeft zoveel 
indruk gemaakt op een aantal Duitse gasten 
die dit festijn voor geen goud meer willen 
missen. “We sjonge meastentiids tsjin slutings-
tiid”; wil één van de leden nog wel kwijt. “Oars 
rint it kafee te hurd leech, sjoch”.

Zingen uit de bundel van het Fiskhok    door Sjirk Wijbenga

Excursie 
in Buismans Einekoai
Zijn de hoog opgaande bossen rondom een 
eendenkooi in het verder zo open Friese land-
schap u wel eens opgevallen? Deze mysterieuze 
elementen zijn van grote cultuurhistorische 
waarde. Normaal is de Buismans Einekoai bij 
Piaam niet vrij toegankelijk, maar op woensdag 
14 januari kunnen belangstellenden met een 
gids van It Fryske Gea mee op excursie naar 
de eendenkooi en de vogelkijkhut in de Koai-
waard. De excursie is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Opgave kan tot 13 januari 12.30 uur via (0512) 
381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is 
voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden 
betalen  4,- en kinderen tot 12 jaar  2,- per 
persoon.
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst u een “zonnig” kampeerseizoen 2015 toe!

Het bestuur en medewerkers van 
Multifunctioneel Centrum 
Maggenheim wensen iedereen  
prettige kerstdagen en een  sportief  
en cultureel 2015! 

Klipperstraat 21-A
8754 AT Makkum 
T 0515-231688
E info@mfcmaggenheim.nl 
www.mfcmaggenheim.nl 

wenst alle familie, vrienden en relaties

fijne feestdagen en een 

gezond en sportief 2015

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Markt 7

8754 CM Makkum

Tel: (0515) 23 21 11

info@riniafietsen.nl

www.riniafietsen.nl

Wij willen iedereen bedanken voor 
het vertrouwen in ons bedrijf het 
afgelopen jaar en hopen op een 
goede samenwerking voor 2015!

Prettige kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

Thuiszorg 
Zuidwest Friesland, 
team Makkum 
wenst u een 
gelukkig 
nieuwjaar!

Wensen u Prettige Kerstdagen
en een Creatief en Muzikaal

2015

It Makkumer skûtsje

“de Zes Gebroeders”
Winsket dat it 
eltsenien foar de 
wyn gean mei 
yn 2015

AutocrossClubMakkum wenst AutocrossClubMakkum wenst 
iedereen een sfeervolle kerst, iedereen een sfeervolle kerst, 
een goede jaarwisseling en een goede jaarwisseling en 
een vliegende start in 2015een vliegende start in 2015

Gymnastiek vereniging DES 
wenst iedereen een fijne 
kerst en een sportief 

en gezond 2015
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2015

* 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 2015!
           
George en Elske Valkema

Wenst u een 
fonkelend 2015

wenst u
gelukkig nieuw haar 

en een gekleurd 2015 

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

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

kapsalonnynke-beauty.nl

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

Wij wensen u smaakvolle feestdagen 
en een voorspoedig 2015

Buren 25, 8756JP Piaam

Voor alle familie,
vrienden en bekenden,

geniet van de kerstdagen
en proost op een
mooi nieuwjaar!

Jan en Rommy Schilstra 
en de kinderen
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GOED 2015
VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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 iedereen een ZONNIG EN GELUKKIG 2015

Wenst iedereen
Prettige Geestdagen
en een gezond 2015

met rijplezier en veel veilige kilometers

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen een prettig kerstfeest 
en een voortvarend 2015

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Kapsalon Kreatief
wenst u een gezond 

en haarfijn 2015

Bas, Paulina en Akke

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2015

Noflike Krystdagen 
en Folle Lok en Seine

Roelof en Riekje

jachthaven, 
jachtverhuur 
en méér....
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

DOEDEL AGENTUREN H.V.L
Handel-Verhuur-Logistiek.

wenst iedereen   

FIJNE FEESTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG en GEZOND 
2015

Paul en Fré Doedel

Bêste freonen en kunde,
Noflike krystdagen en
in sûn 2015 tawinske!

Jan en Fenny Poepjes

prettige kerstdagen
en een gelukkig 2015

Dat mooie huisje op de dijk,
zet je toch even lekker te kijk!
ook weten we dan weer:
Miedema - van der Velde smaakt naar meer!     
De nieuwjaarwens van 2015; veel geluk!

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2015

Filippenzen 4:13 

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Wenst u 
prettige kerstdagen 

en een 
gelukkig 2015

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

 
Donovan Roemer

Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90
www.zwaagstrametselwerken.nl
Wij winskje elkenien noflike krystdagen

en in stiengoed 2015

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Wij wensen iedereen

Prettige feestdagen en 

een Gezond 2015
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen familie, vrienden en bekenden

prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015  

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

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 2015

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2015 toe

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.
Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996
Turfmarkt 35 info@roosma.nl

kerkstraat 24, 8754 CS Makkum, tel. 0515-230253

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2015

Elisa, Arno, Nicky, Emma & Nynke

Wenst u

fijne kerstdagen
en een gezond en sportief 2015 

wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2015

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Gezegende kerstdagen 
en gelukkig Nieuwjaar

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

De winterskilder 
winsket jo fine krystdagen 
en in hiel goed 2015

 Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2015 toe

Piet en Henny
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
Namens alle leden van

vereniging Caravan Us Stek:
Folle lok en Seine
Foar it jier 2015

U bent van harte welkom
op het Nieuwjaarsbal

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 2015

alle medewerkers van het Sûnhûs 
wensen u fijne feestdagen!

 
  
De meester jachtbouwers 
wensen u prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2015! 
 

                 Strânwei 6  8754 ZN  Makkum 

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2015

Pingjumerstraat 49 Tel: 0517 - 531441 E-mail: cats@tiscali.nl
8748 BM WITMARSUM Mob: 06 - 51291635 Internet: www.garagecats.nl

Boekhandel Coufreur
prettige feestdagen en een 

gezond en leesvol 2015 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2015

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

www.buwalda-products.com

Wenst U allen 
Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

Muziekvereniging Hallelujah wenst 
iedereen prettige kerstdagen 

en een muzikaal 2015. 

Tot ziens op ons 
nieuwjaarsconcert 

op zondag 4 januari!
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Het team van Beach Resort lifestyle
wenst u een gezond en sportief

2015

De Keatsferiening Makkum 
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een 
boppeslach foar it nije jier.

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2015

Bestuur  
Tennisvereniging Makkum

wenst iedereen Prettige kerstdagen
en een Gelukkig nieuwjaar

Petra, Willem en WilmaTimmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

prettige kerstdagen
en een 

gelukkig nieuwjaar

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

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2015

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2015

*** Winteraanbieding ***
Nú: eerste 5 rijlessen voor € 150,-
of winterpakket 30 rijlessen voor €1350,- (incl. examen)
Meld je nu aan voor een gratis proefles! info: 06-16716241 - www.rijschoolmoniquemakkum.nl

Fijne Kerstdagen 
en op weg 

naar een 
geslaagd 2015!

Vóór de zomervakantie je rijbewijs? Dat kan bij ons!
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2015

Wijnkapel
Voor heerlijke wijnen, eerlijke
prijzen en persoonlijk advies

Markt 17, 8754 CM Makkum

Tel. 06 - 52 00 71 20

wijnkapel@gmail.com

Wenst jullie een 
bruisend, sprankelend,
schitterend, stralend,

gezond en gelukkig 2015

wenst u veel woongenot in 2015
www.markdewitte.nl

wenst U Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe
en een voorspoedig, maar vooral gezond 2015

 Bezoekadres Kerkstraat 16, 8754 CS Makkum    Telefoon (0515)232850    Fax (0515)233127
 Internet www.deboeraccountant.nl

KAPSALON
VAN DER 
KOOIJ 

Wens t  U  een  goed  2015

W A A G S T E E G  5
8754 ET MAKKUM
TEL. 0515 231 030
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

WD-SAT IN WOMMELS wenst u
prettige Kerstdagen
en een gezond 2015

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NLWenst u een ijzersterk 2015

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

Directie en medewerkers

Prettige Kerstdagen & 
Gelukkig 2015! 

www.bloemsma holland.com

F. Bloemsma Aluminiumbouw BV I Strânwei 7 I 8754 HA Makkum I Tel. 0515 – 232528
Jachtwerf Bloemsma BV I Strânwei 30 I 8754 HA Makkum I Tel. 0515 – 231785

wenst u smaakvolle feestdagen
en een culinair 2015

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

 

Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2015
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
Jelle de Boer Schoenen

Plein 2, 8754 ER Makkum, 0515-231506

Wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gezond 2015

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2015

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

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Cafe Romano wenst iedereen 
gezellige feestdagen 

en een dorstig en gezond 2015

Lunchroom

DE HALTE

Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2015

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

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

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen 
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2015

De twee Ouderenbonden 
van Wûnseradiel
PCOB en KBO

wensen hun leden 
fijne Kerstdagen

en een 
voorspoedig Nieuwjaar.
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Markt 12
M a k k u m

0515 232 787

Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2015

De Eerlijkheid

Wenst een ieder

fijne feestdagen en 

een 

voorspoedig 2015

Noflike feestdagen en een Blomryk 2015
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Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Gratis dames- en herenfietsen. Ook kinderfietsen 
of onderdelen van fietsen zijn erg welkom. 
Ik ben erg blij mee. Tel: 06-30944715

Makkum, Plein: Witte kat, volwassen. Korstjes 
op neus en oorpunten. Foto's www.amivedi.nl, 
info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

GEVRAAGD

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 
kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

GEVONDEN


