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Moai Makkum Ûndernimt Kryst - Kerstmarkt in Makkum

Moai Makkum Ûndernimt Kryst. Dit initiatief 
van Timen Rinia en Aaltje Hendriks heeft er 
voor gezorgd dat het centrum van Makkum 
vrijdag 11 december van 16.00 tot 21.00 uur 
helemaal in kerststemming zal zijn. Het oor-
spronkelijke plan van Timen, Aaltje, Willem 
en Petra om een kerstpleintje te maken 
tussen hun zaken is uiteindelijk een kerst-
markt met meer dan veertig deelnemers 
geworden. “Al pratende kwam de schwung 
erin”, lacht Aaltje. ”Een soort kruisbestuiving”.  
Al de deelnemers komen uit Makkum. 
Alleen voor de mensen van Arbeidscentrum 
Sneek is een uitzondering gemaakt. Toen 
Aaltje hoorde dat hun kerstmarkt in Sneek 
niet door ging zorgde zij er voor dat zij mee 
kunnen doen in Makkum.

Het wordt vrijdag een bijzondere kerstmarkt 
zónder kramen en mét een speurtocht. 
Aaltje Hendriks en Timen Rinia zochten 
naar een manier om mensen kennis te 
laten maken met al het moois dat Makkum 
te bieden heeft. Duidelijk maken hoeveel 
vakmanschap en persoonlijke aandacht 
geboden wordt in de Makkumer winkels en 
horeca, dat was hun missie. Een speurtocht 
bleek dé oplossing. Bezoekers kunnen een 
overzicht met alle deelnemers ophalen in 
de fietsenwinkel van Rinia. ”De vragen staan 

er niet op, die liggen in de winkels. Zo zorgt 
de speurtocht ervoor dat ze niemand over 
kunnen slaan”, zegt Timen. Wie het antwoord-
formulier inlevert bij Rinia maakt kans op de 
hoofdprijs: een mand met meer dan veertig 
prijzen, van alle deelnemers één. Op de 
Facebookpagina Moai Makkum Ûndernimt zal 
de winnaar bekend gemaakt worden.

Veel deelnemers dus en daarbij ook nog eens 
een grote verscheidenheid. Zang van Nostalgia 
en De Hangploeg in de Sint Martinuskerk, de 
mannen van It Fiskhok die zich hebben laten 
inspireren door Obe Postma, creatieve 
Makkumers Sandra Visser, Marjan Bootsma, 
Nicole Kamerbeek en Maaike Poog die zich 
op het Plein zullen presenteren, promotie van 
het Makkumer Skûtsje en een actie van de 
World Servants. En zoals het hoort op een 
kerstmarkt heel veel kerstlekkernijen bij de 
horeca op de route. Naar huis om te eten? Dat 
hoeft dus niet!

Tot slot nog twee mededelingen van Timen: 
Ondernemers kunnen bij hem informatie krijgen 
over de Facebookpagina Moai Makkum Ûnder-
nimt en wie nog glazen potten heeft mag 
ze bij zijn fietsenwinkel brengen. Ze zullen 
worden gebruikt voor het sfeervol verlichten 
van de route.
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

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

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Uw motor is toch al klaar voor de winter?

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
De Pôlle 16
Bieden vanaf 

€ 199.500,- k.k. 

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft
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Familieberichten
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: 
12 en 13 december:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
19 en 20 december:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

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 twee 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
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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: Hunia's Drukkerij, Workum

Heer wees Gij bij hen die mij zo lief
zijn en die nog verder moeten.

Wilt U hun gids zijn en hen blijven 
vasthouden.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor 
alles wat ze voor ons heeft betekend, 
hebben we afscheid moeten nemen van 
mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame, 
dappere mem, schoonmoeder en beppe

Beeuwkje Anema-Talsma
* Arum, 29 april 1926

† Makkum, 4 december 2015

        57 jaar

Wij weten haar geborgen bij onze
Lieve Heer.

Makkum: Fokke Anema

Den Haag: Antje en Jan

Koog a.d. Zaan: Sijbrigje
  Anna Roelie en Roderik

Wassenaar: Tjitske en John
  Myra en Siebe
  Jelmer en Caroline
  Martijn

Botterstraat 14, 8754 AC Makkum

De dankdienst voor haar leven zal 
worden gehouden op donderdag 
10 december om 11.30 uur in de 
Johanneskerk te Burgwerd. Aansluitend 
zal de begrafenis plaatsvinden op de 
begraafplaats aldaar.

Vanaf 10.45 uur is er gelegenheid tot 
condoleren in bovengenoemde kerk.

Na afloop van de begrafenis kunnen we 
elkaar ontmoeten in ‘Het Doniahûs’ te 
Burgwerd.

Een woord, een gebaar of een kaart, 
het doet je goed

wanneer je iemand, die je liefhebt, 
missen moet.

Uw warme belangstelling en de vele blijken 
van medeleven betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder

Riemke van der Woude - de Haas

heeft ons heel goed gedaan. 
Onze oprechte dank hiervoor.

  Albert en Meta

Op 4 december is overleden ons trouw en 
belangstellend lid

Mevr. B. Anema – Talsma
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies.

De Friese Christelijke 
Plattelandsvrouwenbond.
Afd. Makkum.

Makkum bedankt!

Na 28 jaren in het prachtige Makkum te hebben 
gewoond gaan we nu naar de Hanzestad 
Groningen. We hebben in Makkum een erg 
fijn leven gehad. Het is voor ons nu tijd voor 
verandering. Van dorp naar stad en van tuin 
naar balkon. In het centrum dichtbij de Grote 
Markt en de Martinitoren. 

V.a. 14 december is ons adres: 
Kwinkenplein 21, 9712 GW Groningen.

Je bent er van harte welkom!
Via dit bericht zeggen wij ook alle lidmaat-
schappen van de Makkumer verenigingen op.

Een hartelijke groet van Aukje en Durk Tabak.
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Agenda
Woensdag 9 december
Makkum - Avondrust, open deur Bijbelkring, 
aanvang: 10.00 uur in dyksicht

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

Makkum -  Het Anker, gezellige middag KBO/
PCOB. aanvang: 14.00 uur

Makkum - Avondrust, bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 10 december
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 11 december
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 14 december
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Makkum - Avondrust, Koor Hallelujah uit Arum, 
aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Dinsdag 15 december
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 16 december
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 17 december
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 18 december
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 21 december
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 22 december
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Kerkdiensten
Zaterdag 12 december
Workum - Nij Meriënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 13 december
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. T.S. Korteweg

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

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

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Ariesen

Zaterdag 19 december
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 20 december
Makkum - Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste L. Durksz

Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Hannessen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

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

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

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

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Da. J. Wessels-Nijzink

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. S. Ypma

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

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

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

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Kerstworkshop 
14, 16 en 17 december 

van 19:30 – 21:30 uur

€ 25,- inclusief koffie/thee en iets lekkers

Opgave in de winkel of via facebook

Tijdelijk woning 
te huur gevraagd

Voor gezin op rustige locatie.
Tot 1200,- euro 

ex. g.w.l. en heffi ngen.

Voor informatie 0643253381
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SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen Feestdagen 2015

Maandag 21 dec. t/m donderdag 24 dec.
 Woensdag 30 dec. en donderdag 31 dec.

Fondue & gourmet / steengrill schotels
Voor divers aantal personen

In luxe verpakking

 div. vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill: 
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk 
– schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes –blinde vinken

diverse rollades: 
runder - varkens - half om half .

ook in kerstverpakking

diverse worstsoorten: 
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst 

leverworst – droge worst – Zeeuws spek

Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325  

Harlingerdijk 3 / 8754 EC Makkum

December    kerst in de kerkstraat  …
                   Een leuke aanbiedingen; boomstam met kerstdecoratie 9,95
                 
December  hartverwarmende verwenweken ….
               Kijk met Kerst over de grens en steun uw Keniaanse medemens …
 Geef een sieraad van Kazuri, is als Fair Trade erkend.
                 
December  ’t pareltje …
 Kleine en eerlijke geschenken onderhouden de vriendschap …
 Zeephangers gemaakt door medewerkers bij de sociale werkvoorziening.
                     Verpakken exclusief en maken van u cadeau iets bijzonders!
                 
December  11 december kerst in de kerkstraat
 Een extra aanbieding op onze hele collectie!
                 
December  25%  tot 50% korting op onze herfst- en wintercollectie
 (deze kortingen gelden niet voor basis en party collectie)

   Mode & Cadeauboutique ’t Pareltje
 Kerkstraat 29
 Makkum
 0515-232779
 www.makkum.nl/pareltje

Fokje’s Atelier 
is verhuisd
Het atelier van Fokje Lutgendorff is verhuisd. 
Vanaf woensdag 9 december is het adres 
Bleekstraat 9 (voorheen de winkel van Van der 
Weerd). 

“Na een heel leuk jaar in de voormalige praktijk 
van Dierick nu weer terug naar het centrum”, 
zegt Fokje. ”En ook deze keer heb ik een hele 
mooie en prettige werkruimte.” Het afgelopen 
weekend is besteed aan het verhuizen van de 
naaimachines, paspoppen, werktafels en ver-
dere inventaris en het aanbrengen van een 
likje verf. Behalve het adres verandert er niets. 
Fokje’s Atelier blijft geopend op woensdag en 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Nieuwjaarsbal Us Stek 
met liveband

Het traditionele nieuwjaarsbal wat vrienden-
ploeg Us Stek voor de 13e maal organiseert, 
heeft dit jaar een afwijkende opzet. Op een 
andere locatie en met een liveband the 
Bountyhunters, belooft het dit jaar een breed 
gedragen feest te worden. Voor alle inwoners 
van Makkum en omgeving die 2016 feestelijk 
in willen luiden.

Us Stek neemt afscheid van de huur tent en 
heeft een nieuwe locatie weten te vinden voor 
dit jaar. Dit keer in de loods van aardappel-
handel Oostenveld aan de Kalkovens (achter 
garage Kamstra, pomp van der Bles). Een 
mooie ruime locatie waar vroeger de beruchte 
aardappelrockfeesten gehouden werden. De 
liveband die dit jaar komt zijn niemand minder 
dan the Bountyhunters met Johannes Rypma. 
Dit jaar eerder te zien in de Zwaan met de 
Makkumer Merke en uiteraard op vele andere 
lokale zomerfeesten. Na zijn uitstapje als fina-
list bij The Voice is Johannes Rypma weer 
‘back to basic’. Johannes heeft besloten om 
datgene te gaan doen wat hij altijd het liefste 
heeft gedaan: spelen in een band!

The “Bounty Hunters” is een trio met Johannes 
Rypma op basgitaar en lead vocal, Hille de 
Jong op gitaar en Robin Lammers op drums. 
De band speelt overbekende rock (and roll) – 
covers en heeft mogelijk een speciaal reper-
toire klaarstaan voor dit nieuwjaarsbal. 

Net als ieder jaar is de loods vanaf oudejaars-
middag al open voor een drankje en een 
terugblik op het afgelopen jaar. Vanaf midder-
nacht is iedereen van harte welkom bij het 
nieuwjaarsbal. De entree is tot 01.00 uur 
gratis, daarna  5,-. Kaartjes aan de deur en 
de toegang vanaf 16 jaar. Us Stek en the 
Bountyhunters hebben er zin in, jullie ook? 
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Na een spannende intocht in Makkum kon 
Sinterklaas tijdens de Sintwilledei rustig genieten 
van alle activiteiten in het centrum. De boeven 
die ervandoor wilden gaan met het geld van 
Sinterklaas zitten nog steeds veilig achter slot 
en grendel. Sinterklaas en de Hoofdpiet geno-
ten van alle gezelligheid en zijn met heel veel 
Sintwilledeibezoekers op de foto gekomen. 
’s Ochtends was Sinterklaas met zijn Pieten al 
op de koffie geweest in Avondrust.

Sintwilledei is een middag vol sport en spel 
voor kinderen die op de basisschool zitten. De 
iets oudere jeugd stond als begeleider bij de 
spelletjes. In samenwerking met de gemeente 
en gymnastiekvereniging DES stond er dit jaar 
behalve spel ook sport op het programma. Er 
werd druk gebruik gemaakt van het spring-
kussen en de pannakooi en de door DES 
getrainde Pieten lieten prachtige sprongen 
zien. Naarmate de middag vorderde liepen er 
steeds meer prachtig geschminkte kinderen 
rond. Zij waren bij kapper Hoeksema langs 
geweest voor een feestelijk uiterlijk. De jeugd 
kon bij Speelsgoed een stempelkaart halen 
en ging hiermee langs Sinterklaasspelletjes 
als cadeautjes vissen of pakjes gooien. Bij het 
hinkelspel in de bibliotheek en bij de warme 
chocolademelk bij de katholieke kerk kon de 
jeugd even opwarmen.

Omdat Sinterklaas boven alle partijen verheven 
is was hij door Aaltje Hendriks van Blomynien 
gevraagd om het winnende lootje van haar 
Facebookactie te trekken. Geheel volgens de 
Sinterklaasgedachte kon men met deze actie 
zelf een bloemstuk winnen én er één weg-
geven. Sinterklaas trok met gesloten ogen het 
lootje van Hilde Doedel- De Vries, die aan-
gegeven had het andere bloemstuk aan haar 
schoonmoeder Liesbeth Doedel te willen 
schenken.

Om half vier klom de Hoofdpiet op het Plein 
op een tafel om de prijsuitreiking van de kleur-
plaatwedstrijd te gaan doen. De volgende 
kinderen vielen in de prijzen:
Lotte Dierick
Corneliske Hoekstra
Marije Elgersma
Silke Postma
Willemijn Kamerbeek
Isa Chiu
Ottje Hoekstra
Dominique Huisman

Zij kregen hun prijs persoonlijk door Sinter-
klaas uitgereikt. De drumband begeleide de 
uitreiking op muzikale wijze. Ook eerder op de 
middag zorgden zij bij diverse onderdelen 
voor de vrolijke noot.

Sport en spel op Sintwilledei

Dit jaar kwam de Sint voor de eerste maal in 
de ochtend in plaats van de middag. Om 
09.15 uur arriveerden de eerste cliënten in het 
restaurant. In totaal waren er ruim 40 cliënten 
aanwezig deze ochtend. Onder het genot van 
koffie / thee en een stukje banketstaaf, werd 
gewacht op Sinterklaas. Om het wachten te 
veraangenamen, zongen we wat sinterklaas-
liedjes en begonnen we alvast met de gezel-
lige sinterklaasbingo. Om 10.15 uur arriveerde 
Sinterklaas. Na een welkomstwoordje van 
Afke en het gezamenlijk zingen ging hij een 
praatje maken bij de cliënten en werd er door 
enkele cliënten nog met de pieten gezongen, 
Corry Koornstra was weer aanwezig met haar 

accordeon, om voor de muzikale begeleiding 
te zorgen. En we gingen verder met de Bingo, 
waar ook de pieten gezellig mee meededen. 
Er werd door de hoofdpiet een 
Sinterklaasbingoverhaal voorgelezen en dat 
ging hem niet slecht af. Er waren tevens een 
aantal anekdotes van cliënten. En er werd 
zelfs nog gedanst! Na een uur vertrokken de 
Sint en zijn pieten weer. 
Om 11.30 uur was de ochtend ten einde en 
ging ieder weer huiswaarts. Het was een 
geslaagde morgen! Volgend jaar beginnen we 
om 8.00 uur met het sinterklaasprogramma 
hebben we met de pieten afgesproken……….
ja ja…….. Tot volgend jaar Sint en Piet!

Sinterklaas vanuit het dorp brengt een bezoek aan 
Avondrust op Sintwilledei



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 9 december 2015

K e r k s t r a a t  2 4  |  8 7 5 4  C S  M a k k u m  
T e l e f o o n :  0 5 1 5 - 2 3 0 2 5 3

Kerstaanbieding
Vleeswaren: 
Runderrollade en varkensrollade 
200 gram ................................................€ 3,80 

Diverse soorten overheerlijke kerstschuitjes 
Kip, varkenshaas en biefstuk 
100 gram ................................................€ 1,79 

Carpaccio-tapanade 
100 gram  ...............................................€ 1,95 

Kerst salade 
100 gram ................................................€ 1,69 

Bestel vroegtijdig uw wild en gevogelte om teleurstelling te voorkomen

4 C S M a k kkk u m

diverse soorten 

gourmet-, 

fondue- en 

steengrill-

schotels

We hebben
diverse soorten

Rollade's

Ook hebben we
diverse soortenSalade's&Vleeswaren-schotles

Donderdag 

24 december 

zijn we open 

tot 15:00 uur 

Wij wensen 

iedereen fijne 

kerstdagen 

en een 

knallend 

2016 

J. de Boer Schoenen - Plein 2 - Makkum - Tel. 231506

Profiteer nu van onze stickerkorting!
Op de gehele collectie schoenen en laarzen.

20% / 30% / 40%
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur - zaterdag 10.00-16.00 uur

Wist u dat...
De Doarpskrite Makkum takomjier op 5, 6,13 
en 14 febrewaris it stik Slippers spilet.

Foar mear ynformaasje sjoch: 
www.doarpskrite.nl

Wooncentrum Avondrust zoekt 
vrijwilligers voor dierenweide
Wooncentrum Avondrust is in het bezit van 
een dierenweide, waar een geit, 2 schapen, 
een aantal kippen en een konijn rondlopen. In 
de toekomst zouden we deze dierenweide ook 
wat willen uitbreiden met een aantal dieren. 
Een aantal leerlingen van het Nordwin College 
is al bezig om hier een plan voor te maken, 
ism een aantal vrijwilligers. Voor de verzorging 
van deze dieren zijn wij op zoek naar een aan-
tal vrijwilligers. Ze moeten dagelijks worden 
gevoerd en eens per week dienen de verblijven 
schoongemaakt te worden. Er zijn al vrijwilligers 
actief die dit doen, maar we kunnen nog wel 
wat extra handen gebruiken. Er kan dan een 
rooster worden opgesteld, zodat er alle dagen 
iemand is die het voeren kan doen.

Heeft u affiniteit met dieren en lijkt het u leuk 
om dit te doen? Of wilt u meer informatie of 
eerst eens komen kijken? Neemt u gerust 
vrijblijvend contact op met Mw. A. Hilhorst, 
tel.0515-231655 / abar@zorggroeptellens.nl
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Ledenvergadering IJsvereniging
Op vrijdag 11 dec. 2015
20:00 uur in de kantine 

van de ijsvereniging
Agenda
 Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Ingekomen stukken. 
 (B.f.II – Gemeente – Offerte)
3. Notulen  Alv `14.
4. Beknopt jaarverslag seizoen `14/`15. 
5. Financieel verslag `14/`15. 
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw kascommissielid.
 Skoft.   
8. Verkiezing bestuursleden:
 A: Remko de Jong. aftredend en herkiesbaar 
 B: Jelle Attema. aftredend en herkiesbaar
 C: Henk Bonthuis. aftredend en  herkiesbaar 

9. Contributie verhoging 2016/2017. 
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Kandidaten kunnen zich tot een ½ uur voor aanvang 
vergadering kandidaat stellen.
De contributie 2015-2016 wordt in week 49 van uw 
rekening afgeschreven.

Het bestuur.

Houdt ermee op 
in 2016 begin 2017!!!!!

Daarom totale opruimingen 
op alle artikelen met 

een Aktie, aanbiedingssticker!!!!!!

Zoals Huishoudelijk, verlichting, 
winterartikelen, schaatsen, kerst 

en verwarming.

Nieuw binnen vuuraansteker in de 
vorm van een schroevendraaier, 
Bacho of werphengel hervulbaar.

Alle truien, t-shirts 
en Zerres dames pantalons 

(ook met elastiek in de taileband)

50% korting

Sinds februari woont Ilona Oostenveld met 
haar gezin op de Touwenlaan 34 in Makkum. 
De verhuizing, verbouwing en een baby (in juni 
werd zoon Ayold geboren) hebben de laatste 
maanden alle aandacht opgeëist. ”Nu is het tijd 
om mijn gezicht weer te laten zien”, zegt Ilona. 
“Ik wil de Makkumers graag kennis laten maken 
met mijn stijl.”

Er bestaat een kans dat u het werk van Ilona 
al eens tegengekomen bent. Ze verzorgt bij-
voorbeeld de plantenarrangementen bij De 
Vigilante en bij Haar en zo. Een klant met een 
plantenabonnement krijgt elke 6 weken een 
nieuw kunstwerk met planten. Over het water 
geven en verzorgen hoeven ze zich geen zor-
gen te maken. Hiervoor kan men bij Ilona een 
onderhoudsabonnement afsluiten.
 
Tevens werkt ze samen met Lisette Folkertsma 
van Kreaz. Wanneer er bij een inrichtingsadvies 
grote potten in een kantoor komen te staan 
bekijkt Ilona onder andere het licht en zoekt 
hier dan passende planten bij. Ze probeert 
altijd in te spelen op trends. Tegenwoordig zijn 
de koperkleur en de grote cactus helemaal 
hip. Haar workshops passen helemaal bij de 
trend van back-to-basic: lekker zelf dingen 
doen en voorwerpen die je al hebt oppimpen. 

“Het komt ook voor dat mensen met een 
mooie pot die ze nog hebben bij me komen 
en vragen of ik hier een bloemstuk op kan 
maken. Men koopt niet steeds alles nieuw, 
maar gaat spullen hergebruiken”, vertelt Ilona.

Van woensdag 16 tot en met 24 december is 
de winkel bij haar woonhuis geopend. Vanaf 7 
december kan men al bij haar terecht voor 
een kerstboom. Na de kerst gaat ze dan weer 
uitsluitend op bestelling werken. “Bestellen via 
internet heeft de toekomst. Voor veel mensen 
is het nieuw om bloemen via internet te bestel-
len, maar het kan prima”, zegt Ilona. Voor 
werkende mensen is het handig: je geeft een 
kleur en/of een bloemkeuze door en spreekt 
af wanneer je het ophaalt of wanneer het 
bezorgd moet worden. Je hoeft er niet voor 
naar de winkel: de keuze kan zowel via de 
mail (info@muchacha.nl), telefonisch of via 
whatsapp (06-18513295) als via de website 
(www.muchacha.nl) doorgegeven worden.

Op vrijdagavond 18 december van 19.30-
22.00 uur of op zaterdagmiddag 19 december 
van 14.00-16.30 uur gaat Ilona worksshops 
geven. U maakt uw eigen kerstkrans of kerst-
stuk. Via info@muchacha kunt u zich hiervoor 
aanmelden.

Ilona Oostenveld    Door Judith van Lavieren

Heeft u interesse om uw woning  te verduurza-
men? Kom dan eens  langs op één van onze 
informatieavonden bij u in de buurt. Op deze 
avonden informeren wij u over alle mogelijk-
heden die er zijn om uw woning zo energiezui-
nig te maken van isoleren tot zonnepanelen.

Hieronder  vindt u  het  schema  van de infor-
matieavonden voor 2016. Aanmelden en info 
via: www.energiesprongswf.nl

Schema Informatieavonden
Stavoren  woensdag 13 januari 2016 
 20.00-21.30 uur  
 De vrouwe van Stavoren 

Bolsward dinsdag 9 februari 2016 
 20.00-21.30 uur  
 Convent verenigingsgebouw 

Makkum  woensdag 24 februari 2016 
 20.00-21.30 uur  
 K.C. Het Anker van Doniakerk 

Sneek dinsdag 15 maart 2016
 20.00-21.30 uur  
 Lokaal 55

Witmarsum  woensdag 16 maart 2016 
 20.00-21.30 uur  
 Roskam Cafe/Restaurant/
Inloop vanaf 19.30 uur

Informatieavonden Energiesprong 2016
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Makkum opgelet gym. vereniging DES komt vanavond weer 
langs met heerlijke oliebollen uit onze bakkerij. 
Even voorproeven en de kwaliteit testen U steunt hier mee 
de gym. ver. Zij kunnen dan weer nieuwe toestellen aanschaffen. 
De gemeenten sponseren tegenwoordig 
niet meer zo veel als vroeger,
laat ze daarom niet in de kou staan. 

Tot vanavond.

CDA Súdwest-Fryslân
Het CDA Súdwest-Fryslân organiseert maan-
dag 14 december een openbare bijeenkomst 
voor de inwoners van gemeente Súdwest-
Fryslân waarin zingeving en het gebiedsteam 
van de gemeente centraal staan. Gasten deze 
avond zijn het Zinportaal, wethouder van Gent 
en het gebiedsteam van de gemeente Súd-
west-Fryslân. De stichting ZinPortaal Fryslân 
biedt ondersteuning aan cliënten bij geestelijke 
gezondheidszorg en levensvragen.

Het programma voor de pauze begint met het 
voorstellen van het zinportaal. Zij zullen e.e.a. 
vertellen over het belang van geestelijke zorg 
of ondersteuning. Ook het gebiedsteam zal 
zich voorstellen en zal uitleg geven over haar 
werkwijze en de mogelijkheden voor de inwo-
ners van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Daarnaast zal Wethouder Stella van Gent het 
woord voeren over zorg in de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Na de pauze is er ruimte 
voor discussie over bovengenoemde onder-
werpen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel de 
Groene Weide, Snekerstraat 2 in Bolsward. 
Het programma zal om 20.00 starten, de zaal 
is vanaf 19.30 geopend. Na afloop is er gele-
genheid om na te praten! 

Uitnodiging kerstviering 
met het Leger des Heils
Op dinsdag 15 december a.s. hopen de dia-
kenen van de PKN te Makkum samen met de 
vrouwenvereniging, plattelandsvrouwen en 
het Leger des Heils met u de Kerstviering te 
houden in “KC het Anker”. De aanvang van 
deze feestelijke middag is om 15.30 uur. 
Uitgenodigd worden diegene die met ons het 
kerstfeest willen vieren in de leeftijd van 60 
jaar en ouder van alle gezindten uit Makkum 
en omgeving. 

U kunt zich opgeven bij Maaike Oostenveld, 
231276. Opgave kan tot en met 12 december.
Indien u van huis gehaald en weer thuis 
gebracht wilt worden graag vermelden. Wij 
nodigen u van harte uit en hopen er een fees-
telijke ontmoeting van te maken.

Tot ziens op 15 december a.s. Er wordt een 
collecte gehouden. Deze komt ten goede van 
het Leger des Heils.

Wist u dat...
Tijdens de moai Makkum undernimt kryst 
middag/avond het Makkumer skûtsje op het 
Plein staat met de verkoop van beerenburg.

U gezellig langs kunt komen om te proeven 
en te kopen...

De opbrengst van de beerenburg geheel ten 
goede komt aan het skûtsje!
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Het contact tussen de mannen van de Leugen-
bolle en de vrouwen van de handwerkclub 
van Judith Fijnvandraat ontstond toen Judith 
met haar handwerkwinkel in het pand van 
Feddie de Boer zat. Het was vaste prik dat 
Leugenbolleman Fedde ’s morgens tegen 
tienen koffie kwam drinken. Na een kwartiertje 
werd hij opgehaald door grutte Jan en consor-
ten. Er werden dan steevast grappen gemaakt 
over Feddie en Fedde die sinds de komst van 
een handwerkwinkel altijd met dames aan de 
koffie zaten.

Het idee ontstond om ook eens een grap met 
de mannen uit te halen. Judith stelde garen in 
de Makkumer kleuren beschikbaar en de 
dames van haar handwerkclub breiden er in 
het diepste geheim sjaals van. Er werd een 
lied gemaakt en de heren die altijd zo graag 
zingen voor de Makkumers zouden deze keer 
zelf toegezongen worden. Donderdag de derde 
december om 11 uur was het zover. De dames 
vertrokken vanaf de Markt, waar JF Creatief nu 
gevestigd is, met ruim twintig sjaals naar de 
Leugenbolle. De heren dachten dat Arie 
Kuipers hier met hen Sinterklaasliedjes zou 

zingen en stonden stipt op tijd klaar. Kuipers 
was er wel, maar bleek de muzikale begeleider 
van de dames, die zongen:

“De winter is in ’t land
Het is koud en regenachtig
Maar buiten loopt een groep
Oud, maar toch heel krachtig
bespreken met elkaar
de toestand in de wereld
en niemand vindt het raar
het zijn echt stoere kerels”

De mannen van de Leugenbolle
Die spreken heel duidelijke taal
Maar één ding ontbreekt om’ e holle
En dat is een lekkere sjaal!

Een beetje verbaasd maar duidelijk vermaakt 
namen zij het gezang van de vrouwen en daar-
na de sjaals in ontvangst.”We wurde noch 
modern mei dizze sjaals!” Een geslaagde ver-
rassingsstunt waarover later aan de koffietafel 
van JF Creatief nog met veel plezier werd 
nagepraat.

Sjalenstunt van JF Creatief De Boer RVS uit Makkum 
genomineerd voor 
ondernemersprijs
De Boer RVS is branchewinnaar geworden in 
de verkiezing voor de Nationale Succes Award 
2015 in de categorie "Foodmachines". Het 
bedrijf, dat onlangs ook al genomineerd was 
voor de Accenture Innovation Awards, maakt 
daarmee samen met andere branchewinnaars 
kans op de Nationale Succes Award, waaraan 
ook een geldprijs verbonden is. De award 
wordt begin februari aan de winnaar uitgereikt 
door Jan Peter Balkenende. De nominatie 
geeft de MKB-er ook veel landelijke aandacht  
Volgende week woensdag zijn er opnames 
voor het bijbehorende televisieprogramma 
“De succesfactor”. Dit programma is elke zon-
dag te zien bij RTL 7. 

Beste bedrijven genomineerd
Elk jaar worden door de Nationale Business 
Succes Award Instituut de beste bedrijven van 
Nederland in specifieke branches gevolgd en 
kunnen ze worden genomineerd voor de 
Nationale Business Succes Award. De bedrij-
ven worden o.a. beoordeeld op omzet, markt-
benadering, visie en missie. De Boer RVS 
scoorde de hoogste cijfers op onder andere 
missie, marktbenadering en innovatie. Dit is 
mede dankzij het ontwerpen van een innova-
tieve visketen, die verregaande verduurza-
ming van de visserij mogelijk maakt. 

'Parels van de economie'
De organisator, het NBSA-instituut schrijft over 
de verkiezing: "Deze parels van de economie 
en toonbeelden van ondernemerschap ont-
vangen de branche-award en komen in aan-
merking voor de hoofdprijs: de jaarlijkse 
Succes Award, waaraan een geldprijs, publici-
teit en roem is verbonden. Het selecteren van 
de winnaar is voor de jury en het Nationaal 
Business Succes Award Instituut elk jaar weer 
een opgave. Het vereist een zorgvuldige afwe-
ging, onder auspiciën van de notaris". 

Onafhankelijke selectieprocedure
De Nationale Business Succes Award wordt 
sinds 2012 jaarlijks toegekend aan het beste 
bedrijf van Nederland. Op basis van een onaf-
hankelijke selectieprocedure door de nomina-
tiecommissie worden de beste bedrijven per 
branche voorgedragen als branchewinnaar. 
De overkoepelende finale-award aan het einde 
van elke editie gaat gepaard met een geldprijs 
na een spannend verkiezingsjaar onder leiding 
van het Nationale Business Succes Award 
Instituut. Naast de hoofdprijs worden nog 19 
subawards uitgereikt, gebaseerd op diverse 
thema's zoals innovatie, beste werkgever, 
snelste groeier etc. 19 uitstekende onder-
nemingen krijgen dan ook de jaarlijkse waar-
devolle erkenning van ons keurmerkinstituut, 
die hun status op het betreffende gebied lan-
delijke eer aan doen.

Koninklijke Tichelaar overgenomen door Land-
goed Oranjewoud Participaties. Het onderdeel 
van de Stichting FB Oranjewoud, het partici-
patiefonds dat is ontstaan uit Friesland Bank, 
neemt een meerderheidsbelang in Makkumer 
bedrijf. Dat is nodig om versneld te kunnen 
investeren in de fabriek. Tichelaar richt zich 
sinds vorig jaar niet meer volledig op aarde-
werk, maar heeft de focus nu liggen op de 
productie van speciaal bouwkeramiek. Het is 
nog niet bekend op welke manier de fabriek 

wil investeren. Die plannen worden 12 decem-
ber aanstaande voorgelegd aan de ongeveer 
700 aandeelhouders. FB Oranjewoud exploi-
teert sinds 2012 het kapitaal dat vrijkwam na 
de overname van Friesland Bank door de 
Rabobank. Het geld wordt gebruikt in te inves-
teren in bedrijven die zorgen voor meer werk 
in het Noorden. Met de kapitaalinjectie kan het 
Makkumer bedrijf met meer vertrouwen de 
toekomst tegemoet. 

Koninklijke Tichelaar overgenomen door Oranjewoud
 door Jetze Genee (bron LC) 

Makkum – Woensdag 23 december verschijnt de 
Makkumer Belboei met de jaarlijkse Kerst- en 
Nieuwjaarswensen. Met een wens in de MB 
bereikt u uw zakenrelaties, familie, vrienden en 
leden van de verenigingen etc. om de goede 
wensen voor 2015 aan te bieden. Met een wens 

in de krant vergeet u niemand! Advertenties 
kunnen worden opgegeven tot en met 18 
december 2015
Advertentie aanleveren?
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl 
Tel.: 06-15064763

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Sfeer ol dineren tijdens de kerstdagen? Sfeer ol dineren tijdens de kerstdagen? 
Reser eer dan bij It Posthûs Makkum, eten, drinken en beleven!Reser eer dan bij It Posthûs Makkum, eten, drinken en beleven!

1e en 2e kerstdag geopend vanaf 16:30 uur voor kerstdiner.1e en 2e kerstdag geopend vanaf 16:30 uur voor kerstdiner.
• 4-gangen à € 35,00  / 4-gangen kinder enu à € 15,00 (tot 12 jaar)• 4-gangen à € 35,00  / 4-gangen kinder enu à € 15,00 (tot 12 jaar)
• 5-gangen à € 40,00 /  5-gangen kinder enu à € 17,50 (tot 12 jaar)• 5-gangen à € 40,00 /  5-gangen kinder enu à € 17,50 (tot 12 jaar)
• 6-gangen à € 45,00 /  6-gangen kinder enu à € 20,00 (tot 12 jaar)• 6-gangen à € 45,00 /  6-gangen kinder enu à € 20,00 (tot 12 jaar)
Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid voor een wijnar angement.Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid voor een wijnar angement.

Kijk voor het menu op onze website www.it osthus.nl.Kijk voor het menu op onze website www.it osthus.nl.
Reser eren? Bel 0515-231153 of mail info@it osthus.nlReser eren? Bel 0515-231153 of mail info@it osthus.nl

Verkozen tot leukste restaurant 2015Verkozen tot leukste restaurant 2015
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/it osthusmakkumVolg ons op Facebook: www.facebook.com/it osthusmakkum

OpOp nieuwjaarsdag verzorg  It Posthûs (bij voldoende deelname) vanaf 16:00 uur een katerbuffet voor € 8,50 p.p (excl. overige consumpties).  nieuwjaarsdag verzorg  It Posthûs (bij voldoende deelname) vanaf 16:00 uur een katerbuffet voor € 8,50 p.p (excl. overige consumpties). 
Hierover meer in de volgende Belboei. U kunt zich hier oor al aanmelden via 0515-231153 ofinfo@it osthus.nl.Hierover meer in de volgende Belboei. U kunt zich hier oor al aanmelden via 0515-231153 ofinfo@it osthus.nl.

Grote boekverkoop 
in Bibliotheek Makkum
11 december op de Kerstmarkt 
tijdens openingsuren

Oproep: garen en haaksters voor 'Haak maar aan' in de bieb
zie ook artikel in deze krant

Kerst bij Hennie fan Richt 2015
 
eerste en tweede kerstdag serveren wij feestelijke gerechten, 
van onze speciale a la carte kerstmenu kaart, 
u kunt zelf u menu samen stellen
 
reserveren 0515-232921
henniefanricht@makkum.nl

 Bezorger(ster) gezocht
Voor het bezorgen van 180 exemplaren van de Makkumer Belboei.

Ds.L. Touwenlaan even nummers tot aan de C.Lenigestraat 
C.Lenigesraat, Kleiweg, Zuiderzeeweg (Garage Horjus tot de rotonde)

Turfmarkt vanaf no: 47, Tichelwerk, Panwerk, Estrikwerk, Peter Groeniastraat

Aanmelden via: bezorging@makkumerbelboei.nl

Don Quichot …….leeft die nog??

Onlangs was er in de Zwaan een bijeenkomst 
over de Windmolens in het IJsselmeer op ini-
tiatief van drie jarenlange trouwe gasten van 
de sânkop. Drie sprekers uit verschillende 
hoeken hebben daar verteld hoe ver de minis-
ter geslaagd is met zijn vasthoudende ijver 
voor zijn stroomfabriek met 89 molens. Op 6 
kilometer zichtafstand van het strand, 180 
meter hoog. Er waren wel Makkumers maar 
niet veel. De stemming was in het begin gela-
ten zo van: alles is al besloten, het komt over 
ons en we zullen wel zien. En dan te beden-
ken dat twee jaar geleden 90 procent van 
Makkum heeft “tegen” gestemd op de Don 
Quichot huis-aan-huis enquête. De burgerij, 
de middenstand, het hele bedrijfsleven van 
Makkum en Waard, en de visserij kortom 
geheel Makkum!! Don Quichot heeft dat ver-
taald en overgebracht aan Provincie en 
Gemeente. en Den Haag!

En toen werd het stil. Maar niet voor Don 
Quichot. Dat zijn werkterrein verplaatste naar 
de binnenkamers van de juristen. Omdat de 
strijd nog lang niet beslist is. Wij trekken op 
met Het Blauwe Hart, de samenwerkende 
Waddenvereniging, Fryske Gea, Landschap 
Noord Holland, IJsselmeervereniging en 
anderen. Samen naar de Raad van State om 
een uitspraak over de rechtsgeldigheid van 
het hele plan. En dat staat nog lang niet vast!! 
Don Quichot …….leeft die nog? JA ZEKER DUS. 
Makkumers Houdt Moed!!.

Pieter Tichelaar

Ingezonden
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 Bezorger(ster) gezocht
Voor het bezorgen van 180 exemplaren van de Makkumer Belboei.

Ds.L. Touwenlaan even nummers tot aan de C.Lenigestraat 
C.Lenigesraat, Kleiweg, Zuiderzeeweg (Garage Horjus tot de rotonde)

Turfmarkt vanaf no: 47, Tichelwerk, Panwerk, Estrikwerk, Peter Groeniastraat
Aanmelden via: bezorging@makkumerbelboei.nl

Christelijke basisschool De Ark in Makkum 
organiseert op 17 december 2015 van 16.00 
tot 19.00 uur een KERSTFAIR. Voor kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s, maar uiteraard ook 
andere belangstellenden is er van alles te 
doen, te koop, te proeven én te winnen.  
Tijdens de fair op de school aan de Ds. L. 
Touwenlaan wordt onder meer een tweede-
handsboekenmarkt gehouden, zijn er vele 
kerstartikelen – gemaakt door de kinderen – te 
koop en is er volop eten en drinken. Kinderen 
kunnen meedoen aan verschillende spelletjes, 
zich laten schminken of een mooie glittertat-

too laten zetten. Op de foto met de kerstman? 
Ook dat is mogelijk! Met het draaiend rad zijn 
er prachtige prijzen te winnen. Deze zijn mede 
mogelijk gemaakt door de Makkumer midden-
stand die geweldige medewerking hebben 
verleend. Zonder hen was de KERSTFAIR niet 
mogelijk. De winst van de fair gaat –min de 
jaarlijkse donatie van 50 euro aan de doven-
school Tanzatoto in Tanzania– naar stichting 
Make-A-Wish Nederland. De stichting vervult 
de liefste wensen van kinderen en jongeren 
van drie tot achttien jaar met een levensbe-
dreigende ziekte.

Winst gaat naar Make-A-Wish Nederland
De Ark organiseert KERSTFAIR

eigen fotoeigen foto

27e ''Kerst-Zing-MEE'' 
in het MFC/Sporthal 
"Maggenheim" te Makkum

Op D.V. zondagavond 13 december 2015 zal 
er voor de 27e maal de jaarlijkse "Kerst-Zing-
Mee" gehouden worden in MFC/Sporthal 
"Maggenheim", Klipperstraat 21a. Sinds 1989 
wordt er in deze traditionele "Volks-Kerstzang" 
volop genoten van mooie muziek koor- en 
samenzang. 

Voor deze avond is het Chr. Mannenkoor "Pro 
Rege" uit Dokkum uitgenodigd. Het koor staat 
onder de bezielende leiding van dhr. Dirk 
Norbruis en telt 90 leden. De muzikale mede-
werking wordt verleend door Brassband E&E 
uit Sneek en staat onder leiding van dhr. Piet 
Visser. Pianobegeleiding is in handen van dhr. 
Jac. Dreunhuizen. Er zullen veel oude beken-
de Kerstliederen gezongen worden en er zal 
veel te luisteren zijn. Het belooft een fijne 
avond te worden die het bezoeken meer dan 
waard is. Algehele leiding: Hannie en Dirk 
Tamminga.

De toegang is vrij, er is wel een collecte ter 
bestrijding van de onkosten. De aanvang is 
om 19.30 uur. Dus op 13 december mooie 
kerstliederen zingen en genieten van prachtige 
koorzang en muziek in MFC/Sporthal "Maggen-
heim" te Makkum! Allen hartelijk welkom!

Voor info: St. Goed Nieuws Makkum, 
tel. 0515-542126/231148/231618

Kerstconcert 
“it Woldinghekoar” 
13 december a.s. Wons
“It Woldinghekoar” uit Wons onder leiding van 
Margriet Lemmens geeft zondag 13 december 
een kerstconcert om 16.00 uur in de kerk van 
Wons. Het belooft een gevarieerd concert te 
worden waar zang à cappella en met begelei-
ding afgewisseld wordt door het muzikale 
kwartet Zarabande uit Workum en omstreken. 
Dit kwartet vrouwen bespeelt viool, fluit en 
accordeon, concertina, harp en piano. Ook 
zullen enkele koorleden solistisch optreden. 
Iedereen is van harte welkom, de toegang is 
gratis. Na afloop is er tijd voor een gezellig 
samenzijn in dorpshuis “it Bynt”.

De bibliotheek Makkum wil graag aanhaken 
bij een provinciaal Haakproject in het kader 
van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 
2018: de grootste gehaakte deken van de 
wereld maken. In de tweede week van januari 
start daarom in de bibliotheek van Makkum 
een ‘aanhaakgroepje’, dat maandelijks bij 
elkaar zal komen. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee worden gezamenlijk een 
heleboel zogenaamde Granny Squares 
gehaakt. Deze worden tot een deken van 1.40 
bij 2.00 meter aan elkaar gehaakt Op deze 
manier haken we in Makkum mee aan een 
deken ter grootte van vijf voetbalvelden, waar-
mee Fryslân in 2018 in het Guinness Book of 
Records hoopt te komen! Naderhand worden 
er weer kleinere dekens van gemaakt, welke 
worden verspreid naar diverse plaatsen in de 
wereld waar ze hard nodig zijn.

Restjes garen
Voor de aanhaakgroep is veel garen nodig. 
Heeft u nog restjes garen? Wol, acryl of katoen; 
dik, dun of harig, alles kan. Ook als u nog 

onafgemaakte werkstukken in een kastje heeft 
liggen; we maken er wat van. Ongebruikte 
haaknaalden kunnen op deze manier een 
tweede leven krijgen. U kunt het alvast langs 
brengen bij de bibliotheek.

Ervaren haaksters
Verder zoeken we voor dit project één of meer 
ervaren haaksters. Lijkt het u/jou leuk om mee 
te helpen aan dit project? Wil je andere, minder 
ervaren, hakers op weg te helpen? Meld je 
dan op korte termijn aan bij de bibliotheek. 
Iedereen kan mee doen; oud of jong, stijf of 
lenig, man of vrouw, ervaren of leek. Kom 
daarom op de tweede donderdag in januari bij 
de aanhaakgroep. Want, met elkaar haken is 
niet alleen creatief en leuk, maar ook heel 
gezellig. Het biedt kans op nieuwe contacten. 
Met andere woorden: haken verbindt!

De Haakmaaraangroep start:
Bibliotheek Makkum
donderdag 14 januari van 14.30 tot 16.00 uur.

Gevraagd: garen en ervaren haaksters

Kerstavond bij 
Vrouwen van Nu
De eerstvolgende avond is alleen voor leden 
van de Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o..
Deze kerstviering is op dinsdag 15 dec. a.s. , 
’s avonds kwart voor 8 in de Gekroonde 
Roskam te Witmarsum. Als gastspreker is uit-
genodigd verhalenverteller  Dhr. Frank Belt uit 
Harlingen. Hij komt met verhalen rond kerst 
en midwinter, vol spanning en humor. Het 
wordt vast een genoeglijke  boeiende avond.
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Recordaantal broedende 
Grote Zilverreigers 2015
 door Jetze Genee (bron Sovon) 

In 1978 broedde de Grote Zilverreiger voor het 
eerst met zekerheid in Nederland met 4 uitge-
vlogen jongen in de Oostvaardersplassen. 
Sinds 1990 is het een jaarlijkse broedvogel 
met vanaf 2000 een sterk groeiende populatie. 

Tot 2013 bleef de verspreiding meestal beperkt 
tot de Oostvaardersplassen Fl aast een kleine 
kolonie in De Wieden. Vanaf 2013 zijn daar 
drie kolonies bijgekomen waar inmiddels 
enkele tientallen paren broeden. De Makkumer 
Noardwaard is daar een van. Dit voorjaar 
berichten wij al over de broedende grote zil-
verreigers op de waard. De grote witte vogels 
waren prima zichtbaar vanaf de dijk ter hoogte 
van het Scoutinggebouw.  De vogels doen het 
waarschijnlijk erg goed door het grote aanbod 
van vis en muizen in de directe omgeving.

In 2015 waren beide vaste kolonies opnieuw 
bezet: Oostvaardersplassen (171 nesten) en 
De Wieden (2). Opvallend was de groei van 
de kolonie in de Makkumer Noardwaard Fr 
waar de soort voor het derde jaar broedde en 
waar maar liefst 35 nesten werden geteld 
(2013-14: 2 resp. 10 nesten). Hoewel het aan-
tal in de Oostvaardersplassen wat achterbleef 
bij topjaar 2013, werd 2015 dankzij de sterke 
toename bij Makkum een recordjaar met mini-
maal 224 broedparen in Nederland.

Wat kunt u doen met 
uw kerstboom?
Als de feestdagen voorbij zijn, dan kan de 
kerstboom ook weer de deur uit. Veel mensen 
stoppen de boom terug in de doos en leggen 
de doos op zolder of in de garage. Maar er 
zijn ook veel mensen die een echte boom in 
huis halen. Hieronder leest u wat u met uw 
echte kerstboom kunt doen.

In de tuin
Heeft u een boom met kluit? Dan kunt u de 
boom in uw tuin planten.

In de GFT-container
Wanneer u de boom in kleine stukjes zaagt of 
knipt, dan mag u de boom in de GFT-container 
doen. Let op: Er mag dan geen versiering 
meer op de boom zitten. (Ook geen spuit-
sneeuw of glitters)

Naar de milieustraat brengen
Breng de boom naar een van onze milieustraten. 
Kijk voor de openingstijden op www.sudwest-
fryslan.nl
Milieustraat Bolsward, Exmorraweg 3a
Milieustraat Heeg, De Draei 17
Milieustraat Koudum, Spoarleane 2
Milieustraat Sneek, Wetterskipsdyk 4

Laten ophalen via takkenroute
U kunt uw boom eventueel ook door ons laten 
ophalen. Dit kan via de takkenroute. Echter, 
wij rijden de takkenroute pas in maart. Tot die 
tijd moet u de boom op uw erf bewaren. Wilt u 
uw boom door ons laten ophalen? Dan moet 
u dit vooraf 
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De speelgoedaktie van Bolsward/Makkum om 
speelgoed in te zamelen voor kinderen van 
ouders die gebruik maken van de voedsel-
bank is ook dit jaar weer een groot succes 
geworden. 71 kinderen hebben met Sinter-
klaas een doos met 5 verschillende kadootjes 
gekregen. Dankzij de bewoners van Bolsward/
Makkum die zo gul speelgoed en geld hebben 
gegeven voor deze aktie.

Het speelgoed werd op verschillende dagen 
ingebracht en daarna uitgesorteerd door de 
vele vrijwilligers(ters). Daarna werd alles schoon-
gemaakt en werden er voor de 71 kinderen 
dozen met speelgoed samen gesteld. Het 

speelgoed wordt mooi ingepakt en wordt ver-
volgens rondgebracht door de vrijwilligers van 
de voedselbank. Een hele klus maar elk jaar 
wordt dit met veel plezier gedaan door een 
groep vrijwilliger(sters).

Wij willen iedereen bedanken die speelgoed 
hebben ingebracht of ons op een of andere 
manier financieel heeft gesponsord.Zodat wij 
weer vele kinderen een fijn sinterklaasfeest 
hebben kunnen geven. Met name ook de bou-
wers in Makkum die nog een extra inzameling 
hebben gehouden en voor volgend jaar toe-
gezegd te hebben een geld inzameling te doen.

Speelgoed aktie van de voedselbank

eigen fotoeigen foto

Een brief van de Sint...

Lieve kinderen, ouders en andere belangstellenden,

Inmiddels zijn mijn Pieten en ik alweer heerlijk aan het uit-

rusten thuis in Spanje. Want het was weer een hele drukte 

om alle cadeautjes weer op tijd bij de goede kinderen te 

bezorgen. Maar heel erg bedankt voor de fijne tijd die ik 

heb mogen doormaken bij jullie in Makkum!

Deze tijd zullen we niet snel vergeten… 

Met Amerigo over de zeedijk achter korps Hallelujah aan 

richting het Plein…… waar ik er achter kwam dat 2 boeven 

mijn schatkist hadden meegenomen. Gelukkig werden zij snel 

in de kraag gegrepen door politiemannen en nadat de boeven 

beloofden dit nooit meer te zullen doen, kwam het gelukkig 

toch allemaal goed en werd er gedanst en gezongen met mijn 

Pieten en veel kinderen op het podium. Het was weer een 

gezellige boel op het Plein in Makkum!

Eenmaal in het Anker aangekomen had Theater Sport (uit 

Makkum) voor een leuke act gezorgd voor de kinderen t/m 

groep 2. Want welke Piet was nu de beste?

Bij de bingo in Danscafe Skippers was het een dolle boel 

met ’t het bingoverhaal en werd er zo fanatiek bingo 

gespeeld dat ze er rode hoofden van kregen. 

En nu en dan moet ik weer lachen, als ik denk aan dat leuke 

toneelstuk in de Prins voor groep 3, 4 en 5. (opgevoerd 

door Elise en Kitty) Over een buurvrouw die alles fout 

deed, maar uiteindelijk toch kadootjes en pepernoten kreeg
.

Met Sintwilledei zag ik dat er in Makkum hele sportieve 

kinderen waren, die hun voetbalkunsten vertoonden in de 

pannakooi en sprongen op het s
pringkussen. 

Ik zag heel wat kinderboefjes rondlopen door Makkum, die 

zo geschminkt waren bij de Skearwinkel van Hoeksema.

Om even op te warmen was er heerlijke warme chocolademelk 

te krijgen! Ook zag ik jongeren die vroeger bij mij op schoot 

hadden gezeten, druk bezig spelletjes uit te legg
en aan de 

kleintjes! Die hebben hun studiepunten dubbel en dwars 

verdiend en zich zeker van hun beste kant laten zien! De 

turnpieten van DES kregen heel wat kinderen in beweging 

die middag! HoofdPiet, de andere Pieten en ik waren diep 

onder de indruk. En die prachtige stemmen van de mensen in 

Avondrust zullen mijn Pieten en ik niet gauw vergeten.

Daarnaast wil ik, Sinterklaas, samen met al mijn Pieten en 

de intochtcommissie (die onze komst en verblijf in Makkum 

heeft geregeld) alle vrijwilligers en bedrijven bedanken die 

er voor gezorgd hebben dat wij het hier geweldig naar onze 

zin hebben gehad!!!

Namens ’t hele Pietenkoor 

3 keer hieperdepiep hoera, hoera, hoera!! 

En met de vriendelijke groeten vanuit Spanje,

Sinterklaas
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NIEUWE BESTEMMING TURFMARKT 5

SNELLE VERKOOP ALLE MEUBELS

LEEGVERKOOP KOMENDE ZATERDAG 2-5 UUR

2PERS. SLAAPMEUBEL
MINI-KEUKEN MET APPARATUUR

WASMACHINE, ZONNEBANK
KOEL/VRIESKAST

EN VERDER
6 BANKEN, 8 DIV. KASTEN, 3 TV.S

GORDIJNEN, STELLINGEN, ENZ.ENZ

ALLES MOET WEG!!

Nieuws van de gemeente
Doe de huistest! En ontdek hoe u comfortabel 
en veilig in uw huis kunt blijven wonen

• Heeft u behoefte aan wat extra 
   houvast in huis?
• Voelt u zich onzeker op de trap?
• Heeft u moeite met bukken?
• Of heeft u te maken met krachtverlies
   in uw handen?

Onze gezondheid hebben we niet helemaal in 
de hand. Maar woonplezier wel! Er is veel 
mogelijk om comfortabel te blijven wonen in 
uw eigen huis. Wij hebben voor u een aantal 
slimme oplossingen op een rijtje gezet op 
www.mijnhuisopmaat.nl. Doe de huistest en 
ontdek hoe uw uw woning veiliger kunt maken. 
U kunt zich via uw gebiedsteam (bel de 
gemeente op 14 0515) ook aanmelden voor 
een huisbezoek. Dan komt er een vrijwilliger 
bij u langs om te kijken hoe u uw huis veiliger 
kunt maken.

Mevrouw Van Diekstra (71 jaar): ‘Ik heb vorig 
jaar een lichte hersenbloeding gehad. Dingen 
die ik daarvoor als vanzelfsprekend deed, 
gaan nu niet meer zo makkelijk. Door even-
wichtsproblemen ben ik bang om te vallen. 
Fietsen zal ik nooit meer doen. Ook in huis 
was ik onzeker geworden. Maar door een 
aantal kleine aanpassingen in huis voel ik mij 
nu een stuk prettiger en zekerder. En mijn 
man en kinderen ook!’

Zijn in uw woning de volgende zaken in orde?
Goede verlichting bij voor- en achterdeur
Dit voorkomt struikelen, weert inbrekers en u 
ziet goed wie er voor de deur staat. 

De thermostaatkraan in de badkamer
Gemak en veiligheid voorop! Een vooraf inge-
stelde watertemperatuur maakt dat u nooit te 
heet doucht. 

Veilige trap met 2e trapleuning en verlichting
Houvast aan beide zijden en zien waar u loopt 
op de trap zijneen van de belangrijkste veilig-
heidsmaatregelen in huis. 

Beugels bij grotere op- en afstapjes
Denk ook eens aan de kelder en de voordeur. 

Vlakke toegang
Zowel bij de voordeur als de achterdeur is een 
vlakke toegang belangrijk. 

Rookmelders op elke verdieping en een kool-
monoxidemelder waar nodig. 
Om brand op tijd op te merken en snel te kun-
nen handelen. 

Toilet op de slaapverdieping
Om ook ’s nachts gemakkelijk naar het toilet 
te kunnen gaan.

Plaats uw advertentie 

in de Makkumer Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Voetbalprogramma
Zaterdag 12 december
Makkum 1 - NOK 1 15:00
Joure SC 5 - Makkum 3 13:00
Balk 4 - Makkum 4 14:30
St.Annaparochie B1d - Makkum B1d 12:30
Makkum C1d - SDS C1 12:30
Makkum C2 - ST Arum/Stormv'64 C2 9:00
Frisia D3 - Makkum D1 10:15
LSC 1890 E9 - Makkum E3 10:45
  
Kantinedienst:
Yme en Jouke de Jong 8.15-12.00
Tjitske Altena/Grietje Amels 12.00-15.00
Gerlof Smit/Sietse de Vries/ 15.00-19.00
Jan Haarsma 15.00-19.00

Zaterdag 19 december
Makkum 3 - Workum 3 14:30
SC Berlikum B1 - Makkum B1d 10:30
AVC C1d - Makkum C1d 10:00
Makkum VR1 - Oosterlittens VR1 12:00
  
Kantinedienst:
Cor Politiek/Michiel Scheepvaart 8.15-12.00
Kantine commissie 12.00-15.00
Bonno Koornstra/Martyn Leyenaar/ 15.00-19.00
Niek Adema 15.00-19.00

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 / 06-50837937

Vanaf maandag 11 Januari 2016 start  Beach 
Resort lifestyle in samenwerking met de voed-
selbank een unieke actie: Afvallen voor het 
goede doel. Afvallen en voeding gaan natuur-
lijk hand in hand. De voedsel bank en voeding 
ook. Dat leek het ons een goede basis voor 
een unieke samenwerking. Bij Beach Resort 
Lifestyle werken we al een aantal jaren met het 
succesvolle lifestyle  afslank programma, dit is 
een programma gebaseerd op 2 pijlers: trai-
ning & voeding. Het doel van de Voedselbank 
Bolsward is mensen bij te staan door voedsel-
pakketten beschikbaar te stellen in een perio-
de waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de 
Voedselbank Bolsward meehelpen te zoeken 
naar een uitweg uit de problemen.

Hoe kunt u en uzelf de voedselbank steunen:
Door deel te nemen aan dit programma zult u 
gewicht  verliezen. Voor elke kilo die u af zult 
vallen staan +/- 5 producten tegenover als 
‘beloning’ voor de voedselbank. Dus valt u 6 

kilo af dan wordt dat een boodschappentas 
van zo’n 30 producten voor de voedselbank. 
Valt u niks af is er dus ook geen beloning, een 
soort no cure no pay formule Zo wordt het dus 
een gezamenlijk belang om af te vallen.

Kosten en duur van de actie
Normaal gesproken kost het lifestyle pro-
gramma  185,-. Nu voor deze samenwerking 
sponsort Beach Resort Lifestyle een bedrag 
van  116,- Dus het bedrag wat u als deel-
nemer voor het programma betaald is dus 
slechts  69,- In dit bedrag zit dus 12 weken 
trainen, personal training, wekelijks testen en 
meten, voedings en kennis programma. Het 
programma duurt 12 weken.

Opgave en verdere informatie
Voor opgave en verdere informatie kunt u 
mailen of bellen naar:
E-mail:  tombotermans35@hotmail.com
Tel: - 0515-231551

Afvallen voor het goede doel
Beach Resort Lifestyle en de Voedselbank slaan de handen ineen

PSV de Halsbânruters
Aaterdag 21 november is Bobbie IJdema naar 
de voorselectie KFPS Talent Cup geweest in 
Balkbrug. Daar zadelde zij Mark B. (vader: 
Wytse 462) die in eigendom is van de Fam.
Kruis uit Heeg. Hij behaalde  de hoge score 
van 72 punten en een 3e prijs. Met dit resul-
taat zijn we door naar de halve finale die op 19 
december in Balkbrug wordt verreden.

Bobbie Ijdema startte 5 december Artist om uit 
te komen in de klasse Z1 dressuur. Zij behaal-
de in beide proeven de 1e prijs met 211 en 
204 punten. Bobbie kan er weer twee punten 
bij schrijven.

Louise Nieuwenhuis kwam in de zelfde klasse 
uit met de Friese dekhengst Stendert 447. Zij 
reed in de 1 e proef een winstpunt met 204 
punten en een 5e prijs.

T.V. Makkum heeft zaterdag 28 november haar 
wintercompetitie afgesloten. Op vier vrijdag-
avonden en op de slotdag hebben 24 weer-
bestendige tennisliefhebbers in wisselende 
samenstelling gestreden om het winterkam-
pioenschap. Baancommissaris Jentje had de 
twee kunststofbanen iedere keer weer perfect 
ontdaan van de vele bladeren en de kantine-
commissie had de bardiensten goed geregeld.

Het weer zorgde iedere avond voor verassingen. 
Rustig weer werd afgewisseld met zeer harde 
wind, waarbij stuifregens soms over de banen 
heen vlogen. Iedere avond werden er 6 partij-
en van een uur gespeeld. De deelnemers 
werden steeds aan een andere partner gekop-
peld en er is wisselend gespeeld in dames/
herendubbel en in gemengd dubbel. Na 
afloop van iedere partij werd weer snel de 
warmte van de warme en gezellige kantine 
opgezocht. 

Na het spelen van de laatste wedstrijden op 
zaterdag 28 november werd de competitie 

afgesloten met de prijsuitreiking, een bingo en 
een gourmetmaaltijd. 
1e prijs heren : Richard Dol
2e prijs heren : Pieter Portma
1e prijs dames : Gery Dijkstra
2e prijs dames : Marion Cornelissen 

De vele positieve reacties bevestigden dat deze 
wintercompetitie van Tennisvereniging Makkum 
voor herhaling vatbaar is. 

De volgende activiteiten van TV Makkum zijn:
- Zaterdag 9 januari 
  Bruisend openingstoernooi 2016
- Zaterdag 12 maart 
  Deelname aan NL Doet. 
  Onderhoud in- en rond de kantine
- Donderdag 17 maart 
  Ledenvergadering (nader bericht volgt)
- Zaterdag 19 maart 
  Open dag

Tennisvereniging Makkum

Wintercompetitie Tennisvereniging Makkum

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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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  

In de bleekstraat op zat 28 nov. om 9.30 uur. een 
zilveren meisjes bedelarmbandje. Info tel: 
06-22071901.’s avonds 18.00-19.00 uur.

Plek om een Crossauto te bouwen en een kleine tijd 
te laten staan. Tel: 06-31545259 

Oude dekens om te hergebruiken, ik maak er leuke 
dingen van. Heeft u nog wat liggen en wilt u ze kwijt, 
dan haal ik ze graag bij u op.
Marijke Roorda, Tel: 232433 of 06-19243068

Mensen die tijd hebben en het leuk vinden om de 
dieren en het dierenverblijf bij Avondrust mee te 
verzorgen. Opgeven en informatie gjhellendoorn@
hotmail.com Tel: 0515 231928

Oude, stevige stofzuiger voor onderhoud dieren-verblijf 
Avondrust.

Stalling voor camper, caravan of boot.
Inl.: 0515-231643 of 06-38345276

Klusser voor kleine werkzaamheden oa binnen-schil-
derwerk behangen tegelwerk en andere diverse 
klusjes Tel: 06-29954191

Masseur geeft ontspannings massage. Doel van de 
massage dat lichamaam en geest in ballans komen 
waar door u beter kunt functioneren. Voor informatie 
06-11402208

ALGEMEEN

GEVONDEN

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

GEZOCHT

GEVRAAGD

AANGEBODEN-TE HUUR

AANGEBODEN

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Wij kunnen iedere 
dag (bijna) alle maten 
en merken banden leveren, 
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN
IS DE OPSLAG GRATIS

b d

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

5-GANGEN KERSTDINER
À € 39,75 P.P.

RESERVEER NU VOOR 
1E OF 2E KERSTDAG 

Voor de kinderen is er een 5-gangen buffet, 
speelhoek en knutselen onder begeleiding.

Voor het menu, kijk op www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

Kerst- en 
Nieuwjaarswensen
Makkum – Woensdag 23 december verschijnt de 
Makkumer Belboei met de jaarlijkse Kerst- en 
Nieuwjaarswensen. Met een wens in de MB 
bereikt u uw zakenrelaties, familie, vrienden en 
leden van de verenigingen etc. om de goede 
wensen voor 2015 aan te bieden. Met een wens 
in de krant vergeet u niemand! Advertenties 
kunnen worden opgegeven tot en met 18 
december 2015

Advertentie aanleveren?
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl 
Tel.: 06-15064763

Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.
- Formaat A: breed 135 mm / hoog 65 mm 
 Prijs  60,-
- Formaat B: breed   65 mm / hoog 65 mm 
 Prijs  32,-
- Formaat C: breed 135 mm / hoog 40 mm 
 Prijs  40,-
- Formaat D: breed   65 mm / hoog 40 mm 
 Prijs  22,-
Genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW


