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Druk bezochte afscheidsreceptie van huisarts Wim Jansen 

Makkum -  Na vier en dertig jaar is Wim Jansen in
Makkum gestopt als huisarts. Tijdens een druk
bezochte receptie vrijdagmiddag in restaurant de
Nynke Pleats te Piaam hebben enkele honderden
patiënten, collega’s en andere belangstellenden
afscheid van de familie Jansen genomen.

Nadat de medische studie in Groningen afgerond
was, moest er twee jaar militaire dienst vervuld
worden in het leger. Hij kreeg de rang van luitenant
arts, oefeningen in weer en wind in Duitsland
behoorden tot de taak van de militaire arts. En dan
ga je eens om je heen kijken in welke omgeving
huisarts wil worden. Wim Jansen en zijn vrouw
Ella zijn afkomstig uit Groningen. De provincie
Friesland trok hun beide wel, althans aan het water
wonen met een uitzicht op de horizon is prachtig
zegt Wim Jansen. Destijds was Arum een optie,
daar vertrok de huisarts, maar de collega’s in
Witmarsum wilden niet de weekenddiensten
samenwerken met een arts in Arum, dus dat ging
niet door. Dan in het dorp Balk rond kijken, maar
ook in Makkum was een vacature, dokter Monroy
stopte met de praktijk. De sollicitatie rit van de
militair luitenant arts Jansen ging met een jeep van
het leger. Er werd voor Makkum gekozen en daar
heeft de familie Jansen tot op vandaag nog geen
dag spijt van gehad. Het statige pand aan het
Vallaat dat diende als kantoor, van het NUT- in het
algemeen werd gekocht. Je wilt niet weten hoeveel
oliekacheltjes wij de eerste jaren hebben uitgedeeld,
in elk van de vele vertrekken stond wel zo’n ding.
De eerste vijftien jaar had de huisarts de praktijk
aan huis. Bij het binnenkomen was aan de rechter-
kant de wachtruimte en spreekkamer en ging men

per abuis links door een deur dan stapte je de
huiskamer binnen. In de afgelopen ruim dertig jaar
heeft dokter Jansen tussen de zeven- en achthonderd
bevallingen gedaan. Het meest aangrijpende in
mijn praktijk heb ik altijd de ernstige ongevallen
gevonden en bij een bevalling met een doodgeboren
kind, dit blijft je altijd bij, gelukkig is dit laatste
maar een of twee keer voorgekomen. Als je spreekt
van een ‘hoogtepunt’ dan was dit zeker een mooie
bevalling en als dit dan ook nog ‘s morgens vroeg
was bij een opkomende zon, dan kon de dag voor
Wim niet meer stuk zegt zijn vrouw Ella, dan
genoot hij de hele dag hiervan. Vandaag de dag heb
je de gsm-telefoon op zak, maar dertig jaar geleden
was dat wel anders. Wim Jansen gaf dan aan zijn
vrouw c.q. assistente door in welke volgorde hij
consulten aflegde, kwam er een spoed melding
binnen, dan stapte zijn vrouw Ella op de fiets en
ging al hijgend op de pedalen op zoek om haar man
te vinden. In de beginjaren kreeg je al snel de
semafoon, dat zorgde voor een stuk rust. Als nummer
4 op de pieper verscheen, dat was het sein dat de
warme maaltijd thuis klaar stond! Neen, helemaal
stoppen met de praktijk is er niet bij, ik ben nog
lang niet af zegt Jansen. De bedoeling is om nog twee
dagen per week door te gaan met de behandeling van
alternatieve geneeswijze. 

En verder is zeilen een passie de Deense houten
viskotter wordt binnenkort verruild voor een nieuw te
bouwen stalen zeilkotter. De eilanden zijn zeer gewild
bij Wim en Ella. Wij wonen hier met veel plezier en
vinden Makkum wel een van de mooiste plekjes in
Friesland. En als je op de zeedijk in Makkum staat
dan geniet je van die prachtige horizon.

CULINAIRE
BEENHAMMETJES
diverse soorten
kilo naar keuze

elders
10.99 6.99

aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Kerst 2005

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig 
van vrijdag 30 december

t/m zondag 8 januari 2006

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Kerkstraat 7
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Op 23 december van dit jaar
wordt deze kleine vent 50 jaar!

Nu vele, vele malen groter gegroeid
en geen autootjes maar voetbal wat meer boeit!

Alvast van harte gefeliciteerd met zoveel ouderdom
je vrouw en kinderen lachen er stiekum om!

Mededeling aan
onze lezers

Makkum - In verband met
Kerstdagen is de aanlevertijd

van advertenties en copij
eerder dan gewoonlijk op 
donderdag 22 december 
(dus morgen) 20.00 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 24 december

Makkum  - Herv. Kerk 21.30 uur
Oecumenische Kerstnachtdienst, 
thema “Vervulling” voorganger Sieb Brandsma 
van de Baptistengemeente, organist Jan Sterenberg,
m.m.v. interk. Mannenkoor “De Flevosanghers” e.a.

Cornwerd - Herv. Kerk 20.00 uur Kerstnachtdienst

R.K. Kerk 20.30 uur Nachtmis, pastor S. Draisma

Doopsgezinde Gemeente 21.30 uur
Kerstavonddienst, ds. B. de Boer/zr. C.J.M. Borgers,
dienst te Hindeloopen

zondag 25 december (1e Kerstdag)
Makkum - Herv. kerk 9.30 uur
pastor T. de Graaf-Labeur, Bolsward

Piaam - 13.30 uur mevr. C. Hoekstra-Baarda, 
m.m.v. zanggroep “Samar” uit Makkum                         

R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma   

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel dienst in de Klameare

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M.Borgers, gez. Kerstdienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Kerstmis 24 en 25 december
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum, 
tel. 0515-0231494
26 december
H.W. Leemhuis, van Aylvaweg 32, Witmarsum. 
tel. 0517-531294

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. 

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11
uur en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk 23 t/m 27 december 
E. Seinen-Aydemir, Hammole 13, Workum, 
tel. 0515-541345
28 t/m 1 jan. D.H. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum, 
tel. 0515-542323

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en -verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen 
• Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Het zal weer gaan als al die and’re jaren
We voelen nog wel wat vertedering
We komen ons weer om Uw kribbe scharen
Onder de kroonluchters met pas ontstoken kaarsen
En alles glinstert van ons welbehagen.

De sfeer, de stille nacht, de oude kerstgezangen
Ze lichten even in ons donker hart
We zingen vroom,”hoe zal ik U ontvangen”
En dan heeft God het meeste wel gehad

Zijn dit de troosteloze woorden
Zijn dit de sporen van wat overbleef
Zijn wij zover dat wij vergeten
Dat U bij ons op deze aarde bent geweest ?

Is dit wat overbleef van Uw erbarmen
Het licht van Efratha lijkt eeuwig uitgedoofd
En “Vrede op aarde” is een van die dingen
Waar slechts een dwaas nog in gelooft.

En toch..........U wist dat onze wegen zouden scheiden
Wij doen alsof er nooit een Redder kwam
Totdat U in Uw grote liefde
De weg van smaad en van verwerping nam
Toen knielden geen herders gehaast aan Uw voeten
Maar kwamen soldaten bespottend U groeten
Toen zong er geen engelenkoor tot God’s eer
Toen schreeuwden de duivelen— kruisig die Heer!!!
Geen wijzen met wierook, mirre, en goud
Bespuugd, en gegeseld, geslagen aan t’hout

Er waren maar een paar die het begrepen
Dat U van God verlaten in die nacht
Voor wie niet wil geloven hebt gebeden
En voor wie U in de steek gelaten riep; “Het is volbracht”

En toch laat U het licht van Bethlehem nog branden
zo heeft een zwarte wolk soms toch nog gouden randen!!
Het was zo stil in Bethlehem, die stille nacht’
Het kwam zo stil dat eerste licht, 
toen t’graf beroerde op die derde dag
Heel lang geleden,daar waar het gewicht
Van nacht en dood, 
met donk’re wanhoop lag op vele harten
Kwam een open graf.
Zo komt U weer als niemand U verwacht!!

Makkum,                                           
Hannie Tamminga
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 22/12 t.e.m. wo. 28/12

DE Select Aroma, 250 gram..............................................1.99
J.P. Chenet Syrah, 75 cl......................................................2.49
Unox Raquot, 400 gram.....................................................1.60
Premium Mini Crackers, 250 gram....................................1.19
Dubbeldrank Sin/Perz, 1 liter....................................1.15  0.69
Dubbeldrank Sin/Abr, 1 liter....................................1.15 0.69
Spa Reine, 1.5 liter........................................................nu 0.49
Spa Rood, 1.5 liter.........................................................nu 0.49
Kaas bol-wafeltjes, 100 gram...................................1.05  0.75
Aarts Gestoofde Peren.........................................2.09  nu 1.49
125 gram Boeren Beenham....................10 zegels Extra
Paturain, 80 gram.......................................................voor 0.99
Geiser Wildeman Stoofperen, kilo.....................................0.99
Campina Slagroomvla, 1 liter............................................1.29

Voorverkoop toegangskaarten 30e Nieuwjaarsconcert Hallelujah

De voorverkoop van toegangskaarten voor het Nieuwjaarsconcert Makkum concert 
is van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december van 9.00 tot 12.00 uur.

Voorverkoopadres bij de hoofdsponsor: Makelaardij Gros, Kerkstraat 9 te Makkum.
De toegangsprijzen zijn:

Voorverkoop EUR 7,50 (incl. after-party) <> aan de zaal EUR 8,50 (incl. after-party)

Om muziek en muziekonderwijs te stimuleren, hebben kinderen t/m 12 jaar 
(onder begeleiding) gratis toegang tot dit Jubileum-Nieuwjaarsconcert! 

Vrijkaarten tegelijk met de toegangskaarten af te halen.

Tevens is er een extra voorverkoop van toegangskaarten in de Openbare Bibliotheek in Makkum 
op vrijdagavond 6 januari vanaf half zeven ‘s avonds 
(kaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt).

WWW.LEUGENBOLLE.NL
The Sonnema Cowboys
Ride Again
Onvervalste muzikale Trailer Trash uit de VS 
zorgt voor een rockende start van de Kerst

Makkum - Kerstnacht 2005 wordt voor Café De
Zwaan extra bijzonder. Traditiegetrouw konden
men de afgelopen 12 jaar op deze warme winter-
nacht genieten van de muzikale uitspattingen van
“Les Artistes du Pissoir” (ook wel (on)bekend
geweest als “Aloha”, GAIVS en/of “Yellow Cab”).
Maar door hun drukke werkzaamheden voor het
jaarlijkse Leugenbollepop festival moesten de
heren vorig jaar voor het eerst “nee” verkopen.
Toen bleek dat ook dit jaar het plannen van een
kerstoptreden in De Zwaan met teveel moeite
gepaard ging, hakte eigenaar/barman Rick Hack de
knoop door en brak met een muzikale traditie.

Een van onze medewerkers (die om persoonlijke
redenen anoniem wenst te blijven) deed de afgelopen
zomer tijdens haar welverdiende vakantie in de VS
namelijk een bijzondere muzikale ontdekking; The
Sonnema Cowboys. Deze band, afkomstig uit een
z.g. ‘trailer park’ een soort woonwagenkamp, in
Buttkiss, Montana, bestaat uit 4 broers die recht-
streeks afstammen van de Dokkumer Fedde
Sonnema, de man die zijn naam gaf aan de vermaarde
berenburg. Tijdens een pauze bij een optreden in
een plaatselijk café hoorde een van de broers onze
medewerker in het Fries met het thuisfront telefoneren
en deed iedereen -en vooral onze medewerker-
versteld staan door haar in het Fries te vragen of ze
iets van hem wilde drinken. Om een lang verhaal
kort te maken, het was liefde op het eerste gezicht.
Wij raakten deze zomer een correspondent in
Makkum kwijt en kregen er een in de VS voor
terug. Onze medewerker trouwde 22 november j.l.
met Zack ‘BassBoy’ Sonnema, werkt nu in zijn
speciaalzaak in sportvisgerei en woont in een
gloednieuwe caravan die het stel van de manager
van de band als huwelijkscadeau kreeg aangeboden.
The Sonnema Cowboys mogen hier dan (nog) niet
bekend zijn, in de VS veroverden ze menig café
met hun ontwapenende countrybluesrock. Sinds de
oprichting van de band in 1984 zijn Tex (zang/
bluesharpmonica), Ron (drums), BigW (gitaar/
zang) en Zack “BassBoy” Sonnema in een groot
deel van de VS, Canada en Alaska te zien en
te horen geweest.  Na een sabbatical van twee
jaar verscheen in 2004 hun eerste officiële CD:
“Me Cowboy, You Horsie”. Sindsdien zijn ze niet
meer te stuiten. Met nummers als “A Spur of the
Moment Thing”, “Ride Me Like a Cowboy”,
Those Ain’t My Boots, Baby” en “When Mr. Ed
Has Gone To Bed” kregen ze Montana aan hun
voeten en dreigen ze nu door te breken in de rest
van de wereld.De oversteek naar Makkum zou wel
eens het begin van een Europees succesavontuur
kunnen zijn. Nu “Les Artistes Du Pissoir” hebben
besloten een punt te zetten achter hun jaarlijkse
optreden in Café De Zwaan en er een traditie
verloren leek te gaan, werden The Sonnema Cowboys
en eigenaar/barman Rick Hak via onze nieuwe
Amerikaanse link met elkaar in contact gebracht.
En met succes!

Met gepaste trots kunnen we u dan ook melden dat
op kerstavond, zaterdag 24 december 2005, rond
20.30 uur een wereldpremiere plaats heeft in De
Zwaan. Het eerste Europese optreden van de nu al
legendarische Sonnema Cowboys. Rock, country,
blues, pop.... De kerst is nog nooit zo swingend
ingeluid. De entree is gratis, de drank niet!
Bovendien is er na het optreden nog een uur lang
de gelegenheid voor een meet-&-greet met de
band. Fans met cowboy-outfit krijgen voorrang.
Voor meer info over de band, zie www.dreamcatcher.nu
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  D E C E M B E R

Koe Lo Kai
Babi Ketjap
Foe Yong Hai
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,00
1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1  kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

WWW.MAKKUM.NL

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Culinaire koopavond bij Tegels Delicatessen

Makkum - Het was gezellig en sfeervol in de winkel
van Tegels Delicatessen op de Markt in Makkum
vorige week woensdagavond tussen zeven en
negen uur. Onder het motto ‘voor als het echt lekker
moet zijn’ organiseerde men een culinaire koop-

avond waarbij op alle producten die men kocht
korting kreeg. Bovendien werden er heerlijke hapjes
geserveerd en kon men een diverse soorten wijnen
proeven. Smaken verschillen, maar er was toch
voor elk wat wils. 

Sneek/Makkum - Er is een beleidsplan opgesteld
waarin de onderzoekers keurig op een rijtje gezet
hebben wat er moet gebeuren om Makkum als
toeristisch oord op de kaart te houden. Het is een
plan van 15 pagina’s en de eindconclusie is dat er
wel iets moet gebeuren. Zo wil men indien mogelijk
een coördinator aan stellen voor 20 uur die de
zaakjes,die nu veel als los zand aan elkaar hangen
bijeen moet brengen. Om met elkaar eens te luisteren
naar mensen uit de praktijk was vorige week
woensdagavond in het kantoor van de Rabobank te
Sneek een bijeenkomst belegd. Deskundigen
wisten de vinger heel goed op de zwakke plekken
te leggen. Vanuit de kamer van koophandel was
Evert Wind aanwezig. Deze oud Makkumer is heel
erg geïnteresseerd in het wel en wee van Makkum
en wilde zelfs zo ver gaan dat hij vindt dat
Makkum het Scheveningen van het Noorden zou
kunnen worden. In Friesland wordt jaarlijks 816
miljoen euro aan de recreatie uitgegeven. Hiervan
kan Makkum 20 miljoen euro binnen halen als ze
het goed doen, 2005 was geen goed jaar. Het weer
was niet al te best, het consumenten  vertrouwen
was niet erg hoog en er was een afname van vooral
Duitse gasten. Vanuit de regio was de projectleider
van regio Zuidwest Friesland Jan de Vries aanwezig.
Vanuit deze regio werken twee mensen op parttime
basis om de recreatie in de Zuid-west Hoek van
Friesland toch op de kaart te houden. Een van de
belangrijkste conclusie van deze project groep is
dat vooral internet een belangrijke rol zal gaan spelen.
Door het aanbieden van arrangementen kunnen de
recreatie ondernemers op korte termijn gasten boeken.
Het is kijken op internet boeken en drie dagen later
komen. Vanuit Noord-West Friesland was Martin

Cnossen aanwezig en in deze regio is ook al heel
veel op de kaart gezet. Wûnseradiel ligt in beide
regio’s en het lijkt er op dat de meest voordelen
toch uit aansluiting bij de regio Zuid-West kunnen
komen. Beiden hebben de sterke en zwakke punten
uit onderzoeken gehaald en vooral voor het zuiden
is het landschap een belangrijk item. Zwakke punten
zijn en dat speelt ook in Makkum. Een versnippering
van belangen. Voor de meeste ondernemers geldt
eigenbelang eerst, de bereikbaarheid van alles, de
slechte of niet aanwezige busverbindingen, men is
zich onbewust van de kansen, de bedrijven zijn niet
goed gesitueerd en een  onderschatting van het
belang van cultuur. Voor Makkum zou men hier
nog aan toe kunnen voegen het niet hebben van een
slecht weer accommodatie maar dat is niet ter sprake
gekomen omdat dat in de regio Zuid-West
Friesland wel aanwezig is. Het is bekend dat tegen-
woordig zowel  jongeren alsook de ouderen heel
graag gebruik maken van de fiets of een kano of
sloep en voor deze activiteiten moeten routes uitgezet
worden. Kortom er zijn nog heel veel mogelijkheden
om Makkum en Wûnseradiel op de kaart te houden
voor de recreatie en dat dit voor Friesland heel
belangrijk is lijkt een voldongen feit. Na deze bij-
eenkomst zal er door allerlei instanties en bedrijven
nog heel veel nagepraat worden en misschien is het
inschakelen van de projectleiders van Zuid-west
Friesland een eerste opzet om tot een goed resultaat
te komen en kan men met deze instanties zich in
het buitenland op beurzen etc. presenteren. En
mogelijk kunnen studenten uit Leeuwarden of van
elders een afstudeerproject in Makkum vinden en
zodoende zowel voor Makkum als voor het afmaken
van hun studie een goed resultaat op papier zetten.

Beleidsplan stimulering recreatie en toerisme
Makkum kan het Scheveningen van het noorden worden



Kerstconcert in St.Martinuskerk door zanggroep “Samar”
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www.RecreatieMakkum.nl

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig nieuwjaar
en bedanken u voor het vertrouwen

in ons in 2005.

Zaterdag 31 december zijn wij niet aanwezig

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bulk voordeel
Perssinasappelen 
20 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
maar 30 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Goudrenetten 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Peren Gieser Wildeman / Doyene de Commies
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore, irene’s  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

HHoouuttmmoolleenn 88 MMaakkkkuumm
TTeelleeffoooonn ((00551155)) 223333002200

auna
rt/tt Sres

Beaut

NNuu oopp nnaaaarr BBeeaauuttyyrreessoorrtt ssaauunnaa ''DDee LLeelliieehhooff'' 
vvoooorr hheett vvrriieennddiinnnneenn-aarrrraannggeemmeenntt 

vvoooorr sslleecchhttss €€ 5599..9955

Ontvangst op De Leliehof om 10.00 uur
met koffie/thee en iets lekkers
Gebruik alle saunafacaliteiten
Rondleiding en vrij gebruik van shampoo en scrubzout
Ontspannende gezichtsbehandeling bestaande uit 
reinigen van de huid, peeling, verzorgend masker
Uitgebreide en gezonde lunch
Zonnebank (turbo) van 15 minuten of
ontspannende rug- en nekmassage 15 minuten 
op onze massagemat
Incl. vers fruit en vruchtenyoghurt
Leuke attentie na afloop arrangement

Voor andere aantrekkelijke arrangementen 
kijkt uu oop wwww.leliehof.nl

Let oop!  BBoeken vvia iinternet eextra 55% kkorting

22ee ppeerrssoooonn 
vvoooorr ddee hheellfftt 
vvaann ddee pprriijjss

Makkum - Het 30e Nieuwjaarsconcert van Hallelujah,
dat wordt gehouden op zaterdagavond 7 januari
2006, wordt een jubileum- uitvoering en staat ook
deze keer onder algehele leiding van dirigente
Nynke Jaarsma. Het idee is opgevat om van de
afgelopen 29 concerten muzikale hoogtepunten te
laten horen. Makkumers hebben de mogelijkheid
gehad mee te beslissen welke van een aantal populaire
muziekwerken op deze 30e editie nogmaals ten
gehore moet worden gebracht, en hebben dan ook
massaal hun keuze laten horen! Werken als
‘Orpheus in de Onderwereld’ en ‘An der Schönen
Blauen Donau’ passeren deze avond zeker de
revue. Het jeugdorkest van Hallelujah komt met
‘A Mozart Mix’ en zal een speciale bijdrage leveren
als het harmonieorkest het alom bekende ‘Do-re-mi’
uit ‘The Sound of Music’ speelt. Het tamboer- en
lyrakorps o.l.v. maître Arend Pieter Poepjes heeft
ook een aantal ‘oude’ nummers uit de kast gehaald.
Toppers van toen, zullen we maar zeggen. Ook zal
het slagwerknummer ‘De Slagerij’ nog één keer
worden uitgevoerd.
Fokko Dam uit Sneek is reeds 27 jaar de instrukteur
van de Makkumer drumband! Verdere medewerking
zal worden verleend door een 12-tal majorettes van
weleer. Wat zij precies zullen gaan uitvoeren blijft
vooralsnog een verrassing. Het was voorheen één
van de hoogtepunten op een Nieuwjaarsconcert.
Tevens zal de Makkumer Bluesbrothers Band

haar medewerking verlenen. Gezamenlijk met het
harmonieorkest zal een aantal populaire nummers
ten gehore worden gebracht. Stagemaster uit
Bolsward zorgt voor de benodigde lichttechniek.
De presentatie is deze avond in handen van Aly van
der Mark, bekend van het radioprogramma De
Koperen Tún van Omrop Fryslân.

In de pauze is er voor het publiek en de medewerkers
de mogelijkheid tot het nuttigen van diverse
consumpties. Tevens zal er -mede ter dekking van de
onkosten- een kleinschalige verloting worden
gehouden. De prijzen zullen bestaan uit diverse
waardebonnen. Na afloop van dit jubileumconcert
zal vanaf 23.00 uur de avond swingend worden
voort-gezet door de heren van de Makkumer
Bluesbrothers Band om publiek en medewerkers
gezamenlijk te laten nagenieten in een ontspannen
sfeer. De bar is open tot 01.00 uur en wordt door
eigen mensen verzorgd. Kaarten voor deze
after-party zijn uitsluitend ‘s avonds aan de zaal te
verkrijgen ad 5,00 euro.

Rest ons nog  als bestuur en leden van Hallelujah u
allen prettige Kerstdagen en een goede Jaarwisseling
toe te wensen met veel luisterplezier in 2006!

* zie voor voorverkoop toegangskaarten elders in
de krant!!!

30e Jubileumuitvoering Nieuwjaarsconcert
Hallelujah Makkum 

Wijziging inzameling 
huishoudelijk afval 
rond de Kerstdagen

De inzameling van het huishoudelijk Restafval 
op (2e kerstdag) maandag 26 december 2005 

wordt uitgevoerd op zaterdag 24 december 2005 vanaf 07.30 uur. 

Zet de container niet te laat bij de weg.

. .

. .

Makkum - Zondagmiddag verzorgde de zang-
groep “Samar” Makkum een kerstconcert van een
uur in het in prachtige kerstsfeer versierde  kerk-
gebouw van de Sint Martinuskerk. Het koor bestaat
zeven jaar en zingt onder leiding van dirigent Luuk
de Vries uit Harlingen. Het was een afwisselend
programma met koorzang, muzikaal intermezzo,
enkele gedichten en samenzang van het refrein
‘The first Nowell”. Aan het programma werd
medewerking verleend door Hans  Loos, gitaar en
Rianne Stellingwerff, dwarsfluit. Het orgel werd
bespeeld door Griet Brouwer.
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Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wordt vervolgd....

Hé mem, 
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Ik wol ek in 
stempelkaart!!!

ik wit ‘t wol!!
Op nei ut Badhûs!!!!

Wer is de
hjerring?

Jongens net sa seure,
miskyn witte 

die minsken ‘t wol?

Lit se mar 
stempelje

Inleveren vvolle sstempelkaart DDecemberaktie OO.V.M.

Wanneer u bij ons een kop koffie cq. consumptie, incl. gebak heeft genuttigd?!
Dan kunt u tijdens de decemberactie, die duurt van 16-11 tot 26-12, bij ons tegen 
inlevering van een volle kaart, o.a. vol gestempeld door: Funsport en/of 
Visser Sport & Mode, het 2e kopje koffie cq consumptie (t.w.v. ± € 2.00) gratis nuttigen.

Als u deze volle stempelkaart bij Hoek’s Vis en Snacks Makkum inlevert, 
is het 5 haringen halen / 4 betalen

Levert u de volle stempelkaart in bij Hotel Restaurant De Vigilante, 
dan krijgt u 20% korting bij een minimale besteding van € 10.00 p.p. (maximaal 2 pers. per kaart)

Nadien zal Sjaakie de bonnen in de bekende bussen deponeren)

Ik gean nei Funsport of
Visser Mode om klearen

te keapje

Wer hawwe
us stempelkaart

nou litten???

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat

oan de bulich
dogge

Hjir leit
dur net....

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Kest um ek 
inleverjen by De

Vigilante jer

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

BBiijjzzoonnddeerr BBllooeemmwweerrkk 
IInn KKeerrssttssttiijjll 
VViinndd JJee BBiijj 
DDee BBiinnddeerriijj

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Slagerij Attema Makkum
Openingstijden Kerstdagen en Oud & Nieuw

t.e.m. zaterdag 24 dec. geopend
(zondag 25 - en maandag 26 dec. gesloten)

donderdag 29 dec. en vrijdag 30 december geopend

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

schnitzel - hamburgertjes - slavinkjes

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

foundue & gourmet / steengrill schotels - voor div. aantal personen

div. worstsoorten
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst - leverworst

droge worst - Zeeuwsspek

voor al uw bestellingen: 0515 - 23 23 25
Slagerij Attema - Harlingerdijk 3 - 8754 EC Makkum
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Vanaf 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hoeft dus geen
verwijzing meer te halen bij de huisarts. U mag dit echter wel doen. Met name bij
chronische klachten is dit zelfs raadzaam. De fysiotherapeuten in Makkum zijn u
graag van dienst. U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, manuele therapie en sport-
fysiotherapie. Ook voor rug-, enkel-, en knie- en elleboogbraces zijn wij het juiste
adres. Ook hebben wij een aparte oefenzaal met revalidatie- en fitnessapparatuur. U
kunt dagelijks afspraken maken, behalve woensdagmorgen. Ons adres is de Voorn
35, 8754 BA Makkum tel. 0515-232221.

Gert-J. Hellendoorn en Clemens Schuurs 
wensen u tevens fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2006

Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De tijd vliegt!!
Nog een paar dagen en dan is het jaar 2005 alweer voorbij.

Een onvergetelijk jaar...waarin de tijd voorbij gevlogen is. 

Daarom een paar knallende,
tijdelijke acties!

Woensdag 28 december: 
Eenpersoonsdekbedden van € 24.95 voor € 15.00

(op=op)

Donderdag 29 december:
Restant valletjes, alle hoogtes, voor € 1.00 p.mt.

(op=op)

Vrijdag 30 december:
Laminaat, QST-serie,  leverbaar in 10 kleuren, 10% korting

Zaterdag 31 december:
Nieuwe voorraad flanellen dekbedovertrekken

140x200 van € 59.95 voor € 20.00
200x200 van € 69.95 voor € 25.00
240x200 van € 79.95 voor € 30.00

Zien wij u tijdig  in onze winkel?

TE KOOP
Barretochtkaarten

Oudjaarsdag € 10.00 p.p.

Reservering It Preamke
Tel. 06 557 849 59

Jongeren kunnen zich
nog opgeven voor sport-
cursussen in Nijefurd
Workum - Speciaal voor jongeren van 12 - 18
jaar loopt van oktober 2005 tot juli 2006 het
sport kennismakingsprogramma “Tiid Foar
Aksje”. In de week van 16 januari 2006 start
sportblok 3. De jongeren kunnen zich nog
opgeven voor de volgende sportcursussen:
Handboogschieten, Jiu-Jitsu, Turnen en
Zwemmen/waterpolo.

Deze sportcursussen vinden plaats na schooltijd
en worden gegeven door sportverenigingen,
sportschool en andere sportorganisaties. Het
doel van Tiid Foar Aksje is dat jongeren meer
gaan bewegen en plezier beleven aan sport-
beoefening. En uiteindelijk een gerichte keuze
kunnen maken voor een sport. Tiid Foar Aksje
is een pilot-project van het breedtesportproject
Foarset en wordt in samenwerking met
gemeente Nijefurd, Bogerman Koudum,
jeugd- en jongerenwerk Stichting Profiel,
sportverenigingen en andere sportaanbieders
georganiseerd. Opgave sportcursussen voor
sportblok 3, 4 en 5 kan via het e-mailadres
foarset@sport-frl.nl of g.visser@stprofiel.nl
Kosten voor deelname zijn € 5.- per sportcursus
(dit zijn 5 lessen/trainingen). Voor vragen
en/of meer informatie kun je contact opnemen
met mevrouw G. Visser, tel. 06-10134694

U kunt nu nog uw Kerst inkopen
doen want Joy Nails is gesloten

vanaf  24 dec. t.e.m. 8 jan.

Ik wens u 
hele fijne feestdagen toe

Joy Nails nagelstudio
Plein 11 - 8754 ER Makkum

tel. 0515-233 038 
b.g.g. 06-2250 9044
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Jongens net sa seure,

miskyn witte 
die minsken ‘t wol?

Hé mem, 
wat binne 

weekspecials? Kinst do sjên wat
se dêr hewwe?

Wot is in
Pierstamppot?

Jonge, helje
dyn hân út 
myn krús !!

Boerenkool mei
rookworst!

Kiekeboe, ik gjin
nei it Badhûs Sint
en Piet komme ek

Sil wy ek nei it Badhûs
foar de 

Krystmenu’s?
Ja dot is bêst, 
de menu’s lizze 
dur al op tafel!Mem, binne we der

hast. Ik ha sin yn
hyte sûkelarjemolke

mei slachrjemme!

Dy hat ek snert
hant seker?

Zie ginds komt de
stoomboot, jingle

bell, jingle bell, nei
‘t Badhûs al oan....

Pfffffffft

Der geane 
dy jongens 

ek wer

Nee ju sûch,
dot binne 
Sint en de
Krystman

Dot is Hutspot met
een vleespannetje!

Ja, ik sjoch
Flevostamppotten,

Pier-stamppot
en FlevostamppottenMem, 

komme Sint 
en Piet ek?

Wie binne dot?

Kerstspecials
Menu 1

* IJsselmeersoep € 5,95
mosterdsoep met vis (paling+garnalen)

* Varkenshaasmedalions € 13,95
met dragonsaus en champignons

* Flevo Kerstdessert € 6,75
stukje warm appelgebak met vanilleijs,
appel-kaneelsaus en chocoladeslagroom

* Voor de grote kerstkanjers
Kanjermenu: € 9,95
Bitterballetjes met lache bekjes (patat frietjes)
en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

Menu 2

* Waardsalade € 7,25
gerookte zwijnenhaasfilet op een bedje van;
lollo rosso, bianco, rode en ijsbergsla, 
afgegarneerd met rode ui cherrytomaatjes, 
wortel salade met appel en basilicum olie.

* 2 Hertenbiefstukjes € 15,50 
met rode wijn - rozemarijn saus

* Dame Blanche € 5,75
vanille - en chocolade ijs
met chocoladesaus en slagroom

Boven genoemde gerechten kunnen ook in een andere
samenstelling worden besteld! De hoofdgerechten
worden als plate's service geserveerd en met pommes
noisettes, gemengde rouwkost salades en stoofpeertjes. 

Skilbank 5 en 6, 8754 HP  Makkum, Boulevard De Holle Poarte, Telefoon 0515-233454. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur       

Bist do noch net 
nei Spanje ta?

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

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Vakantie?
Kom eens langs!

Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

KERSTAVONDDIENST
IN KORNWERD 

AANVANG 20.00 uur

Kerstavond 24 december is de kerk van
Cornwerd weer open voor iedereen.

De kerk is weer sfeervol versierd.
Muziek, zingen, en samenzijn.

Voor de kinderen een
kerstverhaal en na afloop is er 

chocolademelk, samen napraten
en elkaar het goede wensen.

U bent allen van harte uitgenodigd.
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KKeerrsstt 22000055
Apperetief
Granberrie-Basilicum Vermouth

Menu
Runder carpaccio met geitenkaas toastjes uit de oven

Triologie van lamscotelet / hertenbiefstuk en eendenborst filet
Geserveerd met een fijne rode wijnsaus

Kaasplankje

Gember pudding met honing en lavendel

€ 39.50 p.p.

Hotel Bistro De Waag
wenst iedereen prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar

1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag v.a. 14.00 uur geopend

De á la cart kaart blijft gehandhaafd maar we hebben
ook een lekker kerstmenu voor u gemaakt

Hotel Bistro

“De Waag”
Petra Scheijbeler en Willem Dalstra

Markt 13, 8754 CM Makkum

Tel. 0515-231447 - Fax 0515-232737

E-mail: info@hoteldewaagmakkum.nl

Internet: www.hoteldewaagmakkum.nl

Doe mee met de december occasionactie van Garage Horjus

Uw nieuwe auto voor nul euro!
Win het aankoopbedrag van uw occasion terug!

Benzine
Opel Meriva 1.6-16v’Cosmo’,a/c,lm.velgen,cruise.contr,el.ramen
Mistlampen voor,cpv+af.st.bed,grijsmetallic,37 dkm  2003 € 16.400,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002  € 13.650,-
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,a/c-ecc,radio-cd,52 dkm 2001  € 13.250,- 
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen 2001  € 12.800,-
Citroen C3 1.4i’ambiance’,a/c,cruise,mistl,radio-cd 2002 € 11.900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 11.200,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002  € 10.900,-
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 2001  € 7.900,-
Suzuki Wagon R+ 1.3i gl,nw type,el.dak,el.rmn,38dkm 2000  € 7.400,-
Renault Scenic 1.6i RT,el.dak,mistl,el.rmn/spiegels 1997  € 5.400,-
Peugeot 405 1.6grx,4drs,el.rmn,cpv,open dak,99dkm   1994  € 1.950,-

diesel
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm 2003  € 14.900,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 13.250,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm   2002  € 9.900,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4.250,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco   2001  € 13.400,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Peugeot 307 1.6-16v 
XS 5drs,zilvermet.
airco-ecc,radio-cd
el.rmn/spiegels,
cpv+afst.bediening
52 dkm  bj 2001
€€ 12.900,-

Citroen C3 1.4i
5drs,ambiance,airco
cruisecontr,el.rmn
radio-cd,cpv+afst
blauwmetallic,nw.st
59dkm   bj 2002
€€ 11.900,-

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service
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Buren 3 0515-232889
Makkum 06-53924676

www.thetrapper.nl

Hond & Kat
Alle merken voer leverbaar (uitgez. huismerken)

Actie gratis bij 15 kg Proplan:

paraplu, rugzak, boodschappentas of fleece-plaid

www.thetrapper.nl

Dierenspeciaalzaak, Ruitersport, Leerbewerking, Detector- en Hengel

Tsjakko’s
visbakkerij

Verse zoute haring van Tjakko's visbakkerij 
nu per stuk € 1,50

Div. soorten salades van Hennie fan Richt.
Te bestellen tot vrijdag voor de kerstdagen en ook voor Oud en Nieuw

BESTEL VROEGTIJDIG : 
0515 - 23 29 21 / 0515 - 23 19 53 OF 06 - 51 50 79 37

Tjakko en Hennie wensen U alvast 
prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

woensdag 28 december
OUDJAARSKAARTEN

in De Prins

klaverjassen & Schutjassen
+ grote verloting

Aanvang: 19.45 uur
Inschrijving vanaf 19.00 uur

Inleg: € 3.-

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Kerstdienst
Zondagochtend 25 december 2005 

om 9.30 uur
in de Klameare, Skil 6 Workum

Spreker: Roelof Ham, 
thema: WAAROM KERST?

Veel bekende liederen zingen 
met de “Betelband”,

foto kerstverhaal,
er is kindercrèche en
koffie na de dienst,

Iedereen is hartelijk welkom

Baptistengemeente Workum Makkum

Engwierderlaan 5, 8754 JE Makkum
Telefoon 0515-232300

25% korting
op de Bador artikelen
van 21-12-2005 t/m 30-12-2005

LASER INTRODUCTIEDAG
op vrijdag 30 december 2005

laat onze erkende Huidtherapeute Moniek Spoor u
GRATIS kennismaken met de Lasertechnieken om u 

van uw vervelende haar en/of couprose af te helpen.
Maak nu een afspraak voor een GRATIS proefbehandeling
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ONS VISSERSDORPJE HEEFT MET SINT EN KERST
ALLES UIT DE KAST GEHAALD, 

UITGOOIEN, INHALEN, NETTEN VOL, 
EN WEINIG BETAALD.

Prijsvraag van deze week: 

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

Oplossing: ......................................................................................

........................................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Plaats: ............................................................................................

Telefoon: ........................................................................................

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar: 
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2005

Makkum - Vanaf 16 november t/m 27 december zal er doormiddel van de
afgedrukte advertentie op de volgende pagina, aandacht aan de december-
actie worden besteed. Aan deze advertentie zit een puzzelaktie gekoppeld.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
Samen met onze adverteerders bieden wij u de kans om elke week opnieuw
6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen 

Wij van de DECEMBERACTIE COMMISSIE VAN DE O.V.M., hebben de teksten
van de puzzel zo gemaakt, dat er na 6 weken een verhaal ontstaat.
Indien u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen
die bestaan uit waardebonnen t.w.v. 1e prijs € 480,00 - 2e prijs € 240,00 - en
3e prijs € 120,00. De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen zijn
van onze leden - ondernemers.

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers
Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn,
zodat wij uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars
worden bekend gemaakt in de eerst volgende editie van de Makkumer
Belboei. De prijzen zullen u worden toegestuurd.

Uitslag puzzelnr. 5 - Belboei 1113 (trekking verricht door Joop Rinia)

- W. Miedema, Weersterweg 37, Wons
- David Koopmans, De Voorn 29, Makkum
- Natasja de Vries, Dorpsweg 34, Exmorra

Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20.- 
Deze zullen naar de prijswinnaars worden toegezonden.

Puzzel 6 - belboei 1114

Kerstnachtdienst

Zaterdag 24 december 21.30 uur
In de Ned.Herv.kerk te Makkum

Thema: “Vervulling”

Voorganger Sieb Bandstra
m.m.v. Interk. Mannenkoor “De Flevosamghers”

o.l.v. Jac. Dreunhuizen

Collecte voor kinderen in de knel

Allen van harte welkom, 
org. Oec. Overleg Makkum

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...

Een goede nachtrust is gezond

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant
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O n d e r n e m e r s  V e r e n i g i n g  M a k k u m

Intocht Sinterklaas  19 november

Pakjesdag  26 november
 

Openings- en sluitingstijden december
 

Sinterklaas donderdag 1 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 2 dec. 9.00 - 21.00

 zaterdag 3 dec. 9.00 - 17.00

Kerstmarkt zaterdag 17 dec. 14.00 - 19.00

Kerst donderdag 22 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 23 dec. 9.00 - 17.00

  

Oudjaarsdag zaterdag 31 dec.   9.00 - 17.00

HOOFDPRIJS en VERDERE PRIJZEN: t.w.v.  3300,=

doormiddel van waardebonnen

te besteden bij de deelnemende bedrijven

De aktie start op 16 november en duurt 

t/m 28 december

De trekking is traditiegetrouw in Hotel De Prins op:

donderdag 29 december.

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar 

aan deze poster.

O n d e r n e m e r s  V e r e n i g i n g  M a k k u m

Intocht Sinterklaas  19 november

Pakjesdag  26 november
 

Openings- en sluitingstijden december

Sinterklaas donderdag 1 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 2 dec. 9.00 - 21.00

 zaterdag 3 dec. 9.00 - 17.00

7e Krystwilledei zaterdag 10 dec. 15.00 - 20.00

Kerst donderdag 22 dec. 9.00 - 21.00

 vrijdag 23 dec. 9.00 - 21.00

 zaterdag 24 dec. 9.00 - 17.00

  

Oudjaarsdag zaterdag 31 dec.   9.00 - 17.00

HOOFDPRIJS en VERDERE PRIJZEN: t.w.v.  3300,=

doormiddel van waardebonnen

te besteden bij de deelnemende bedrijven

De aktie start op 16 november 

en duurt t/m 27 december

De trekking is in Café-Restaurant 'De Zwaan' op:

donderdag 29 december.

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar 

aan deze poster.
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Kerst- een NNieuwjaarswensen
Boekhandel Coufreur

Tom, Trijnie en Arjanne
wensen u een jaar
met veel leesplezier

VAN DER MEER
Verf en Behang, annex Postagentschap

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Telefoon 0515 - 23 20 13

Wenst u een gezond en Gelukkig 2006

Verf, Behang uit boeken,
Post- en Bankzaken
Sigaretten, Sigaren, Kaarsen, e.d.

Markt 15 Makkum
Tel. 0515-232340 - Fax 0515-232833

Bas, Paulina
Hinke, Marrit, Laura en Neelke

wensen iedereen
een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

Klaas en Mieke
Strânwei 17

Makkum

Alpha Yacht Charters

wenst iedereen

fijne Kerstdagen toe

en voor 2006

een behouden vaart

wenst u een 
ijzersterk 2006

www.vankalsbeek-gaast.nl

Bolsward Franeker Makkum

Jongemastraat 22, 8701 JD Noord 6, 8801 KP Kerkstraat 16, 8754 CS
Postbus 25, 8700 AA Postbus 211, 8800 AE Tel. 0515-231246
Tel. 0515-578080 Tel. 0517-397775 Fax 0515-233127
Fax 0515-578085 Fax 0517-395940

wenst iedereen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2006

van der Weerd Makkum
wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
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Albert en Meta
wensen iedereen
fleurige feestdagen

Kerkstraat 47 - Buren 1  8754 CR
tel: 0515-231390  fax: 0515-233221
email: info@blooemen.nl
Fleurop interflora bloemist

Bouwmaterialen, Verbouwingen, Renovatie, Badkamers, Keukens

Wenst u gezellige Kerstdagen
en een gezond 2006

Bonne Sietzema, Kalkovens 25, 8754 GP Makkum
Tel.: 0515-230300 - Fax: 0515-230399 - Mobiel: 06-22106825
infobss@hetnet.nl

KKeerrsstt- eenn NNiieeuuwwjjaaaarrsswweennsseenn

Kerst top 5
1 (met stip) Kerststukken

Hand gemaakte kwaliteit

2 Mud - Lonely this Christmas

3 Kerstboeketten

4 Slade - Merry Christmas

5 Kerst Accessoires

O ja, uw dierbaren rekenen wel op u,
een mooi Kerststukje is altijd welkom

Bijna 800 m2 Kerstplezier

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

Zaterdag 24 december 2005

Kerstklaverjassen 
in de kantine van de VV Makkum

Prijzen – rollades! - Aanvang 14.00 uur

Traditionele 
kerstmorgen zang
Makkum - Eerste kerstdag 25 december om
06.00 uur wordt weer gestart vanaf het Plein,
Met het zingen van bekende kerstliederen, m.m.v.
muzikanten van Hallelujah. Op verschillende
punten in het dorp zullen de liederen klinken
met als eindpunt “Avondsrust” waar de
warme chocolademelk en kerstbrood klaar staat.
Kom zondagmorgen ook eens om 06.00 uur
naar de start op het Plein. Liederenbladen zijn
aanwezig. 

Waarom kerst? 
Kerst is de tijd van gezelligheid en warmte, de
tijd van kaarsjes en dennengeur, kerstmuziek
en versieringen. We maken tijd voor familie
en vrienden en rusten uit van maanden hard
werken. Maar als dat alles is wat kerst te bieden
heeft, waarom vieren we dan toch elk jaar
opnieuw weer kerst en waarom lijkt het daarbij
wel alsof we dat steeds uitgebreider doen?
Waarom eigenlijk kerst? Tijdens de kerst van
dit jaar willen wij, als baptistengemeente
Workum/Makkum, bij deze vragen stilstaan.
Dat zullen we doen tijdens onze kerstviering
van eerste kerstdag om 9:30 uur in het
gemeenschapshuis ‘de Klameare’ in Workum. 
Bij deze nodigen wij u en jou uit om samen
met ons dit feest te vieren. Wij zouden het fijn
vinden als wij u daar mogen begroeten eerste
kerstdag. Zie ook de advertentie. Tot dan! 
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

Volleybalvereniging Makkum
wenst alle leden, supporters, 

donateurs en sponsors
gezellige Kerstdagen

en een heel sportief 2006

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2006

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

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en alle goeds voor het nieuwe jaar toe.

Andries en Martje Quarré
Ynske en Folkert

Blazerweg 2, Makkum

Via deze weg wensen wij onze familie,

vrienden, kennissen en relaties

fijne kerstdagen en een gezond 2006

J. de Boer Schoenen

wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2006

Wûnseradiel

Siebren Reitsma, Rein Boersma, Sjoerd Kooistra
Jan Galema, Siemon Elzinga en Johan Kingma          
foarmje it pleatslik gesicht fan it CDA en binne

tichtby. Sprek se oan ek yn it nije jier.

Folle Lok en Seine yn 2006, yn ûs libbende mienskip

Wûnseradiel
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

Familie S.B. de Witte
Weersterweg 6a, 8754 JD Makkum

Wenst iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar

KANTOORAUTOMATISERING
K. Elzinga

MEER DAN AUTOMATISEREN ALLEEN
De Zalm 51 - 8754 AZ  Makkum - Telefoon (0515) 23 30 90 - Fax (0515) 23 30 92

Wenst u een voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2006

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

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

Houtmolen 3
8754 GJ  MAKKUM

Wenst U namens alle medewerkers
een voorspoedig 2006

Iedereen een smakelijke kerst
toegewenst en een

gelukkig nieuwjaar van de
familie A. Bruinsma, Exmorra

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
wenst iedereen een gezond 

en gelukkig nieuwjaar

Sietze, Silvia en Koert

bouw- en
timmerbedrijf

Th. Pijpker
Harlingerdijk 16-18
8754 EC Makkum

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2006

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2006 toe

Piet en Henny

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Kleurrijk 2006

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2006

B. BOSMA
Tel. 0515-231012

Hemmensweg 1B, Makkum

Wenst U goede Kerstdagen
een buitengewoon

goed en gezond 2006

Hoveniersbedrijf

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Gros Hypotheken & Assurantiën
Papiermolenstreek 2  8754 GE  Makkum
www.hypotheek-gros.nl
Telefoon (0515) 232704   Faxnummer (0515) 233133
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Wij wensen u een veilig en 
vooral gezond Nieuwjaar toe

namens Direktie en meedenkwerkers

Winsket
eltsenien

in Lokkich
Nijjier

Wenst iedereen
een Gelukkig Nieuwjaar

Wenst u 
een voorspoedig 2006

De Voorn 8 Makkum
0515 - 23 36 69

K A P S A L O N

V A N D E R K O O I J

WAAGSTEEG 5  8754 ET MAKKUM TEL.: 0515 231 030

Wenst U
een goed

2006

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3    8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770

wenst kinderen, ouders en

grootouders vrolijke

Kerstdagen en een dartel,

spelend 2006

Kerst- een NNieuwjaarswensen

advisering
bemiddeling
kleuradvies

bouwkundig onderhoud
schilderwerk
behangwerk
glasservice

Ds. L. Touwenlaan 6
8754 BS Makkum
Tel. (0515) 231 862
Mob. 06 535 08 035
Fax (0515) 231 410

Winsket eltsenien in lokkich Nijjier

Vereniging

PPlaatselijk laatselijk BBelang elang MMakkumakkum

wenst alle inwoners van Makkum e.o. een
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar

Begin het nieuwe jaar goed en word lid in 2006!

Namens Libbe, Marga, Klaas, Jelle, Ria, Bouwe en Marijke
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

DOEDEL AGENTUREN

Wenst iedereen 
Prettige Kerstdagen
en een Gezond 2006
Kalkovens 17, 8754 GP Makkum

Tel.: 0515-232878 / Fax: 0515-232978
Internet: www.doedelagenturen.nl

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

gezond 2006

vanaf 1 januari 2006
Lieuwkemastraat 53

8754 BL Makkum
tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!

wenst u veel woongenot
in 2006

wenst
cliënten, vrienden en kennissen

Schitterende Kerstdagen
en een Verzorgd

2006

Koninginnevereniging
Makkum

Het bestuur wenst
iedereen een voorspoedig

2006 dat deze roos ook voor u 
in 2005 open mag gaan

RRiieettddeekkkkeerrssbbeeddrriijjff // RRiieetthhaannddeell

Gebr. RRoosma BB.V.

Wij wensen een ieder
een goede kerst
en een gelukkig
en gezond 2006

Makkum

Wij winskje jim allegeare
noflike krystdagen

en een
foarspoedig 2006

Bob en Marion
van Tegels Delicatessen

wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2006

Ons nieuwe adres 
per 1 februari 2006:

F. en B. Anema-Talsma
Botterstraat 14

8754 AC Makkum

Ons telefoonnummer blijft:
0515 - 231576

Vrolijke Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2006



pag. 20 MAKKUMER BELBOEI - 21 december 2005

Kerst- een NNieuwjaarswensen

G.S. KAMSTRA
Auto In- en Verkoop
en demontage

Kalkovens 3 - 8754 GP Makkum - Tel. 0515-231691 /bgg 232339

Wenst u een schadevrije zone en
geen deuken in het nieuwe jaar! Fam. G.S. Kamstra

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2006

Klaas en Pleunie Poepjes
Suderseeleane 13a Workum 0515 - 233161

Namens alle medewerkers van
Beauty Centrum Leliehof

wensen wij u prettige feestdagen
en een sportief 2006

Houtmolen 8a, 8754 GJ Makkum
tel. 0515 - 233020 of 232114

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 2006

Het bestuur van de WVM
wenst al haar leden en donateurs
een goede en behouden vaart
in het nieuwe jaar

WATERSPORT VERENIGING MAKKUM

Gymnastiekvereniging 

DD EE SS
wenst u allen 

een gezond en sportief 2006

Directie en personeel van
Hotel ”De Waag” en Pannenkoekhuis ”De Lampion”
Wensen u prettige Kerstdagen en Voorspoedig 2006

hotel
De Waag

de Leliehof

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen
en een kleurrijk 2006!

Ype, Fonny & Anouk
Smink
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

Wij wensen iedereen 
gezellige Kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2006

Tjeerd en Hieke Adema
“Ons Gebouw”  Markt 17

tel. 0515-231275

H. VAN DER KOOY EN ZN B.V.
INTERN. TRANSPORTBEDRIJF

Wenst ieder
een gezond 2006

TTUUIINNCCEENNTTRRUUMM
MMAAGGGGEENNHHEEIIMM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2006 toe

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2006

DA Drogisterij
BOLINK

Plein 4, 8754 ER  Makkum
0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2006

DAMES- & HEREN

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2006

VVV Makkum - Wûnseradiel
Regio VVV Friese Kust

Wenst iedereen een zonnig, gezond en voorspoedig 2006

Fa  J. de Vries
Complete Woning- en Scheepsstoffering

It Gruthof 1
8754 GZ MAKKUM
Telefoon (0515) 23 15 90
Fax (0515) 23 33 17

Prettige Feestdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
maandag t/m vrijdag geopend van 9.30 - 12.30 uur / 13.00 - 17.30 uur
verder op afspraak

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

TTTTaaaa xxxx iiii cccc eeee nnnn tttt rrrr aaaa llll eeee
QQQQ uuuu iiii cccc kkkk   ssss eeee rrrr vvvv iiii cccc eeee   cccc eeee nnnn tttt rrrr uuuu mmmm
TTTTaaaa mmmm oooo iiii llll   tttt aaaa nnnn kkkk ssss tttt aaaa tttt iiii oooo nnnn   vvvv dddd   BBBB llll eeee ssss
TTTTeeee llll ....   0000 5555 1111 5555   --   2222 3333 2222 2222 2222 2222

Directie en medewerkers 
wensen een ieder 

een voorspoedig 2006 toe

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Makelaardij Gros 
Kerkstraat 9  8754 CP Makkum
www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515) 232550   Faxnummer (0515) 233692
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

z.v.v. Ny Engwier

wenst alle leden en sponsors
een Gelukkig

en Sportief 2006 toe

IJsvereniging
‘Makkum’

Wij wensen alle leden 
en donateurs 

een voorspoedig 2006

Wij wensen iedereen 
prettige Kerstdagen 
en een voorspoedig 2006

Slagerij J.S. Attema
Makkum
tel. 0515-23 23 25

Namens alle leden van 
caravan Us Stek:

FFoollllee llookk eenn sseeiinnee 
ffooaarr iitt jjiieerr 22000066

HHoovveenniieerrssbbeeddrriijjff HHiieemmssttrraa
Wenst u een gelukkig

en gezond 2006
Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum - Telefoon (0515) 23 26 84

Buurtvereniging
Terra Nova Makkum

wenst al haar leden
een voorspoedig 2006

De beste wensen 
voor alle mensen in 2006

Rinke, Bertha, Ruth en Klaas de Boer

Skuzum

Wij wensen u
Pretiige Kerstdagen

en een 
Gelukkig 2006

Onderhoud en reparatie schilderwerk
Gespecialiseerd in nieuwbouw schepen
Osmose behandeling
Alle faciliteiten aanwezig

Wij wensen u allen een gelukkig 2006

Strânwei 13 8754 HA Makkum

tel
.

23
29

66

fax
.

23
28

25

Timmerklussenbedrijf

CCeeeess   TTii jjmmssttrraa
Slotmakersstraat 12 - 8754 EM Makkum - tel. 0515-231927 - b.g.g. 06-53326847

Wij wensen iedereen Goede Kerstdagen
een Gezond en Voorspoedig 2006                      Cees en Tjitske

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

Suderseewei 4a - 8754 GK  Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

wenst u een gelukkig 2006

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

wenst u fijne feestdagen
en een bijzonder 2006

Jaqueline en Marjan

Sjaakie Wabe en 
Augustinus Josephus

wensen alle lezers
een lezerig 2006
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

wenst u
Gelukkig Nieuwjaar

Strânwei 30 - 8754 HA Makkum

Garage Horjus 
wenst een ieder goede kerstdagen

een voorspoedig 2006

Gezegende Kerstdagen
en een gezond

en gelukkig Nieuwjaar

Doarpskrite Makkum

]

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier

Wijngaarden
Textiel en Mode

Ik wens U een in alle
opzichten gezegend 2006

Psalm 9 - vers 1 en 2

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Zuiderzeeweg 7 - 8754 GK - MAKKUM
Tel. 0515-231318
b.g.g. 232179 / 232696 / 232638

In- Verkoop gebruikte magazijnstellingen

RM MONTAGE BV

DE MUNNIKSPLAAT 17, 8754 HG MAKKUM
TELEFOON: 0515 231289. TELEFAX: 0515 232421

wenst alle inwoners van Makkum e.o.
fijne Kerstdagen een gezond en gelukkig 2006

VAN MALSEN
Jacht-  & Inter ieurbet immering

Stranwei 22 8754 HA Makkum
Tel: (0515) 232967 www.vanmalsen.nl
Mob: 06-5266 5055 info@vanmalsen.nl

Wij wensen iedereen 
een prettig kerstfeest 

en een voorspoedig 2005

I B E
Installatietechniek
Beveiliging
Engwier

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen 
en voorspoedig 2006

De Pleatsen 2
8754 KE Makkum
tel.: 0515-231538
fax: 0515-231538

ERKEND V.E.B. 
BEVEILIGINGSINSTALLATEUR
EN PREVENTIEADVIESEUR 
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN>

Ik wens familie, 
vrienden en bekenden
gezegende kerstdagen

en een 
gelukkig 2006 toe

Groetjes
Jannie Haarsma
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Kerst- een NNieuwjaarswensen

Wenst een ieder
Fijne Kerstdagen

em een gezond 2006

O.Y. Hoekstra
fan de Touwenlaan
yn Makkum

Winsket eltsenien noflike
Krystdagen en folle Lok

en Seine ta yn 2006

Bakkerij
Kluft
Kerkstraat 31
tel. 0515-231407

Wenst iedereen een gezond, 
sportief en succesvol 2006

Sport- & Evenementen
Stichting Makkum

Kapsalon Nynke
wenst u een goed gekapte Kerst 

en een fraai en gezond 2006

DDDDaaaammmmvvvveeeerrrreeeennnniiiiggggiiiinnnngggg  OOOO....KKKK....KKKK....
MMMMaaaakkkkkkkkuuuummmm

wweennsstt   lleeddeenn  eenn  ssppoonnssoorrss
eeeenn  vvoooorrssppooeeddiigg  22000066

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

Café Dorpshuis it Honk
www.thonkexmorra.nl

en personeel

wensen u fijne Kerstdagen
en een gezond 

en voedzaam 2006

wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

PIZZERIA / RISTORANTE

MILANO
Grillhuis 
SULTAN&
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BBiiee rr tt jj ee??  
Bij bbesteding vvan € 250 oof mmeer
gratis eeen 66-ppack mmet oorigineel

DDOOEEDDEELL GGLLAASS!!

DDDDOOOOEEEEDDDDEEEELLLL BBBBIIII EEEERRRR!!!!

NNuu oopp vvoooorrrraaaadd:: 11000000 mm²²
CChhiinneessee HHaarrddsstteeeenn TTeeggeellss
Uiteraard ttegen sscherpe pprijzen!

JA
Makkumer Wikekalinder
Ijs- en wederdiende vindt a.s. vrijdagavond
23 december, tussen 19.00 en 21.00 uur, de
presentatie plaats van de 19e editie van de
befaamde Makkumer Wikekalinder. De locatie
is het Vallaat, waar op en rond het goede schip
de “Albatros” de eerste exemplaren verkrijgbaar
zijn. Het literaire- en culturele karakter van de
kalender wordt ondersteund door korte voor-
drachten in woord en zang door een keur aan
plaatsgenoten. Ald Makkum is bereid gevonden,
evenals bij de Kerstmarkt j.l., een en ander
van toepasselijke lichtbeelden te voorzien die
in de buitenlucht worden geprojecteerd.
Vanaf zaterdag 24 december is de kalender,
als vanouds, verkrijgbaar bij Boekhandel
Coufreur en het kantoor van Ald Makkum
(Waagsteeg 1a). Let op de posters!

Sjors &&
Sjimmie

Live Music
zaterdag 24 december 2005

aanvang: 23.00 uur

entree vvrij   eentree vvrij
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

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

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

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

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Zoekertje VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687 

TE KOOP Salontafel van glas met wit metalic
onderstel 100 x 100 cm € 15.-; Eetkamertafel
wit 75 x 115 cm € 15.-; Eenpersoons opklapbed
met ombouw en matras € 50.-, 
tel. 0515-575756 

TE KOOP Elektronische schrijfmachine
Brother Model 25 als nieuw € 50.- incl. 5 x
zwart lint corrigeerbaar, tel. 0515-233068

TE KOOP Winterbanden + velgen Mercedes
C-klasse maat 205 x 65 x 15, tel. 06-40025484

TE KOOP Maxi GoGo baby draagzak en
Maxi baby phone, beide in een koop voor € 25.-
tel. 06-52005194

GEVRAAGD Een tuinman/vrouw voor
enige uren per week, tel. 0515-232283

GEVONDEN Regenboog kinderhandschoentje
op de kerstmarkt, tel. 0515-233370 

WIE heeft op 17 december mijn weggewaaide
kleding gevonden, het gaat om een bruin truitje
en grijs vest. Graag bellen 0515-232172


