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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de verant-
woordelijkheid van de redactie. Wilt u ze-
ker weten dat uw advertorial of artikel ge-
plaats wordt, dan kan dat door het betalen 
van een plaatsingsvergoeding. De eerst-
volgende Belboei verschijnt 11 januari.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Door Judith van Lavieren

Op 9 december werd voor de tweede maal 
Moai Makkum Ûndernimt Kryst georgani-
seerd. Geen traditionele kerstmarkt maar 
een gezellige en sfeervolle koopavond met in 
en bij de winkels en horeca bijzondere gas-
ten. Muzikale gasten waren de zanggroep 
Nostalgia en de kersverse damesgroep AB-
FAB, dichterlijke gasten waren de mannen 
van It Fiskhok en in diverse winkels “popten” 
ondernemers of creatievelingen “up” met 
een leuke kraam in kerstsfeer. De bibliotheek 
had met het Makkumer Skûtsje zelfs echte 
kampioenen in huis. Technisch Bureau Jelte 
Miedema maakte de grote kerstboom op het 
Plein mogelijk.

Als het Makkumer markten betreft toonden 
de weergoden zich wel vaker niet echt ro-
yaal… Ook dit keer trakteerden zij Makkum 
op “suterich” weer, vooral het eerste deel 
van de avond had hier onder te lijden. Van-
af een uur of 7 knapte het weer op en was 
er wat meer belangstelling. Waarschijnlijk in 
verband met het slechte weer waagden zich 
slechts 8 kandidaten aan de speurtocht die 
georganiseerd was. In de deelnemende za-
ken lagen bijzondere voorwerpen. Speurders 
moesten achter de naam en functie van deze 
voorwerpen zien te komen. “Na lang beraad, 
hertellingen en nachtelijk overleg zijn er drie 
winnaars uit de bus gekomen”,aldus Timen 
Rinia en Aaltsje Hendriks.
De mannen van It Fiskhok vierden met hun 
gedichtenwedstrijd Red de Obe alweer hun 

Moai Makkum Ûndernimt Kryst 2016

eerste lustrum. Om 7 uur zat hun verwarm-
de tent op het plein goed vol. Het publiek 
luisterde geboeid, met geregeld een lach 
en soms een traan(tje) van ontroering. Jury-
lid Sietske Poepjes wees als winnaar Bou-
ke Louwsma met zijn gedicht “Sa ist “ aan. 
“Posityf wêze, dan falt it libben mei”, hield hij 
zijn toehoorders voor. De tweede prijs ging 
naar Joop van der Werf en de derde prijs 
was voor Wim Schoon.
’s Avonds kon men in de katholieke kerk te-
recht voor een kerststukje en een optreden 
van Nostalgia. Voor deze keer waren de 
koorleden allemaal getooid met een kerst-
muts. De damesgroep ABFAB, kort voor 
Absolutely Fabulous, maakte tijdens haar 
debuut voor de Zwaan haar naam helemaal 
waar. Na het buitenoptreden volgden nog 
enkele spontane optredens in de Makku-
mer horeca. De dames besloten hun eerste 
kersttournee met een huiskamerconcert bij 
Arie Kuipers.

Prettige Kerstdagen en een veilig 2017 toegewenst!
Namens directie en medewerkers

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

Prettige 
Kerstdagen 

en een Gelukkig 
Nieuwjaar!

makelaars  en taxateurs

Kerst- 
Nieuwjaars-
        wensen

&
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Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
28 december t/m 1 januari:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- 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 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 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

OVERLIJDEN

DANKBETUIGING

Een woord, een hand of ‘n kaart.
Het doet je goed,

als je iemand missen moet.

Wij willen iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling die wij 
als familie mochten ontvangen bij het 
overlijden van mijn man, vader en pake

Leo van der Bles

Het heeft ons heel goed gedaan.

Wij wensen U allen fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2017.

Familie van der Bles

Makkum, december 2016

Kerkdiensten
Baptistengemeente
“De Ontmoeting” Workum
25 december 1ste kerstdag 10.00 uur
br. A. Treuren uit Apeldoorn 
Oudejaarsavond geen dienst
Nieuwjaarsdag geen dienst.
8 januari 9.30 uur Br. T. Pikker uit Franeker 
(Heilig Avondmaal)

Oecumenische Kerst nachtdienst
Deze dienst wordt gehouden in de ‘Van Do-
nia kerk’ te Makkum. Zaterdag 24 december 
a.s. Aanvang 21.30 uur. Voorganger Ds Liuwe 
Westra uit Lollum. Thema ‘Kryst yn ùsdagen’.
M.m.v.Harmonie orkest Halleluja,o.l.v. Nynke 
Jaarsma. U/Jij bent van harte welkom.

Oecumene Makkum e.o.

Wereld zonder grenzen
Ik wens een wereld zonder oorlog en haat
Een wereld die uit vrede en liefde bestaat

Ik wens een wereld ontdaan van alle egoïsme
Een wereld louter bestaand uit puur altruïsme

Ik wens een wereld die geen discriminatie kent
Een wereld waar je gelijk aan ieder ander bent

Ik wens een wereld zonder schade aan de aarde
Een wereld die de natuur respecteert op waarde

Ik wens een wereld niet door jaloezie ontwricht
Een wereld die voor tevredenheid is gezwicht

Ik wens een wereld ontdaan van vele grenzen
Dat is de wereld die ik ieder toe wil wensen

Eddie Oppedijk

‘Bij ieder afscheid wordt een
herinnering geboren’

Op 15 december is overleden onze
bewoner mevrouw

T. van der Zee-van der Meer 

Wij wensen haar familie veel sterkte met 
dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State

Witmarsum, 15-12-2016

Kerst bij Silerswaar
Dé watersportwinkel van Makkum en omstre-
ken gevestigd aan de Markt 19, is klaar voor 
de Kerst. Wij bieden u hierbij mooie, warme 
winterjassen voor dames en heren van het 
nieuwe merk Nordcape aan. Wind-, en wa-
terdichte jassen van een goede kwaliteit voor 
een schappelijke prijs. Tevens verkopen wij 
voor de eventuele koude winter die aankomt, 
wollen truien met fleece. Ook het merk Sha-
kaloa hebben we al een geruime tijd in onze 
winkel. Prachtige vesten c.q. jassen in diver-
se kleuren voor zowel dames als heren. Ge-
maakt in Nepal van natuurlijke materialen. Het 
is daardoor zelfreinigend. Bovendien hebben 
wij wasmiddel te koop voor het wassen van 
wollen vesten, truien etc. Zoals u van ons ge-
wend bent, zijn er altijd volop handschoenen, 
sjaals en mutsen aanwezig. En natuurlijk de 
echte schipperstruien. Sinds kort hebben wij 
ook jassen van het franse merk Dalmard, voor 
zowel de dames als de heren.
Op al onze zomerkleding van 2016 ontvangt u 
tot en met 7 januari 2017 70% korting! Zeker 
de moeite van het nemen van een kijkje waard!
Buiten alle kleding die wij hebben, kunt u ui-
teraard bij ons terecht voor de mooiste water-
sportartikelen!
U kunt bij ons terecht voor vele zaken zoals; 
onderhoud, poetsen, zeilen laten wassen, 
bootschoenen en -laarzen, zeilhandschoenen, 
fenders, putsen, zwemtrappen. Noem het al-
lemaal maar op. Verder hebben we van het 
nieuwe merk Overboard waterdichte telefoon-
hoezen.
 Op alle watersportartikelen hebben we tot en 
met 7 januari 2017 15 % korting in de Christ-
mas sale. De korting geldt alleen voor spullen 
die in de winkel liggen dus niet op bestellingen 
of zaken die besteld dienen te worden.
 Mocht u graag online bij ons willen shoppen. 
Dat kan! Ook daar geldt de 15% korting ac-
tie. Gebruik bij uw bestelling de kortingscode 
RUDOLF en ontvang uw bestelling zo spoedig 
mogelijk zonder verzendkosten per post bij u 
thuis. Tot ziens op de Markt 19 in Makkum. 
Wij wensen u alvast Fijne Kerstdagen en een 
Voorspoedig 2017! Ook op Tweede Kerstdag 
zijn wij geopend.
Bezoek onze website. www. silerswaar.nl
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Zoekertjes
Naadje los? Broek kapot of te lang? Scheur 
in de jas? Reparaties en/of aanpassen tegen 

een kleine vergoeding (want weggooien is 
zonde). Bel Rieneke, 06-14413153, Witmar-

sum, en vraag naar de mogelijkheden!

Te koop: Set 4 winterbanden met velg
(4 schroeven) Vredestein 195/55 R16 75% 

nieuw. Vraagprijs: e 240,-.
Turfmarkt 45 Makkum en/of 0515 232957 of 

06 59474161 of pier.marinel@home.nl

NIEUWJAARSRECEPTIE KBO: Op Woensdag 
4 januari a.s. om 14.00 uur. Nieuwjaarsrecep-
tie voor leden van de KBO Wunseradiel in ,,het 
Sopcafé,, Holle poarte. Het beloofd weer een 
oergezellige middag te worden met natuurlijk 
een hapje en een drankje en de beste wensen.

Agenda

Het hele lichaam weerspiegelt zich in de voe-
ten. Veel punten op de voet corresponderen 
met organen, gewrichten en spieren in het 
lichaam en worden ook wel reflexzones ge-
noemd. Door middel van druk en massag-
etechnieken op de voeten worden deze zones 
gestimuleerd, waardoor geestelijke en licha-
melijke klachten verminderen of verdwijnen.
Tevens heeft de therapie een preventieve wer-
king om ziekte te voorkomen. Stress is im-
mers een belangrijk probleem in hedendaagse 
ziekten. Door de ontspannende werking van 
voetreflextherapie kan stress sterk worden 

verminderd of zelfs verdwijnen.
In de workshop leer je een ontspanningsmas-
sage op de voeten te geven en herken je daar-
na enkele ontspanningszones. Ik laat ook ver-
schillende zones op de voet aan bod komen.  
Een mooie combinatie van even relaxen en 
toch tegelijkertijd leren. Na afloop kan je een 
heerlijke ontspanningsmassage op de voeten 
aan je familie of vrienden geven.  
 Wanneer: Donderdag 12 januari 2017. Tijd: 
19.30 – 21.30 uur. Waar:  het Anker. O.l.v. Geke 
van Ramshorst, www.a-mar.nl. Kosten: 12,50 
NUT leden, 13,50 niet-leden.

Cultureel Podium Makkum presenteert: 

Workshop voetreflexologie donderdag 12 januari 

Achlumer kerstkuier
Op tweede kerstdag, maandag 26 december 
wordt er in Achlum een kerstkuier georgani-
seerd. De start is om 14.00 uur en het begint bij 
dorpshuis “de Singel”.  Het is een wandeling 
van ongeveer 6 km met weidse vergezichten. 
Iedereen die deze middag lekker in beweging 
wil zijn en frisse lucht  wil happen is van harte 
welkom. Waterdichte laarzen of hoge schoe-
nen zijn aan te raden. Na de kerstkuier staat er 
heerlijke, stevig gevulde erwtensoep en war-
me chocolademelk klaar en kan er nagepraat 
worden in het dorpshuis. Deze tocht is niet ge-
schikt voor wandelwagens en honden mogen 
niet mee. De tocht is op eigen risico.
De kerstkuier is gratis, voor de erwtensoep en 
chocolademelk wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd.

Door Judith van Lavieren

Sinds een aantal weken is er een nieuwe 
kraam op de markt voor de Jumbo. Op de 
woensdagochtend staat Martine den Dekker 
hier met “De Groene Draak”.  Ze verkoopt een 
groot assortiment aan kruiden  met en zonder 
zout, ambachtelijke sambal, gerookte knof-
look en als enige in Friesland zwarte ( gefer-
menteerde) knoflook.
Martine is vorig jaar in oktober in Makkum 
komen wonen. Deze zomer stond ze onder 
andere op de Pinkstermarkt op de Holle Poar-
te en op de zomermarkten, nu is ze dus elke 
woensdag present in Makkum. Elke donder-
dag is ze te vinden op de markt in Bolsward.
“Ik had altijd al interesse in koken en heb in de 
loop van de jaren heel wat kennis van kruiden 
opgebouwd. Ik kook zelf ook zonder pakjes 
en zakjes en vind het leuk om over mijn pro-
ducten te vertellen. Daarom vind ik de markt 
ook zo leuk, daar heb je face to face contact.” 
Martine is ook actief op Facebook. Op haar 
pagina De Groene Draak deelt ze regelmatig 
recepten en productinformatie.
Niet alleen vanuit haar marktkraam, ook via 
internet verkoopt Martine haar producten. Op 
haar site www.degroenedraaksambal.nl wordt 

vanuit de hele wereld besteld. Makkumers 
krijgen een bijzondere service: hun bestelling 
wordt gratis  thuisbezorgd. “Ik combineer het 
gewoon met mijn dagelijkse wandeling en leer 
Makkum zo automatisch steeds beter ken-
nen.”

Nieuwe kraam op markt: De Groene Draak



pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 21 december 2016

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

CHRISTMAS
SALE

*Geldig: 14-12-16 t/m 07-01-17

WWW.SILERSWAAR.NL

70%
ZOMERCOLLECTIE

15%
HELE COLLECTIE

0515-230333

MARKT 19
8754 CM MAKKUM

2E KERSTDAG

BEZOEK ONS:

ma.
di.
wo.

OPEN

13.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00

do.
vr.
za.

09.00 - 18.00
09.00 - 21.00
09.00 - 17.00

Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

dinsdag 20 december t/m
zaterdag 24 december 2016

Openingsdagen Feestdagen 2016

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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
Tel. 0515-231551 - 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

Door Judith van Lavieren

Remko de Jong heeft het initiatief genomen 
om op Kerstavond kaarsen te plaatsen bij de 
oorlogsgraven op het Makkumer kerkhof. Om 
17.00 uur zal hij met een aantal andere men-
sen kaarsen plaatsen bij de graven van gealli-
eerden en van gevallen verzetstrijders. “Zodat 
er ook met Kerst aan hen wordt gedacht, want 
mede dankzij hen kunnen wij Kerst in vrijheid 
vieren.” Op ruim 160 plekken in Nederland 
vindt dit gebruik inmiddels plaats. Remko de 
Jong las er over op Facebook en besloot om 
dit ook in Makkum te gaan doen. Toen hij er 
zelf een berichtje over plaatste meldden zich 
spontaan een aantal mensen die graag mee 
wilden doen.
Remko is geïnteresseerd in de Tweede We-
reldoorlog. Hij leest er veel over en kwam 
zodoende een bericht tegen van een man uit 
Burgum die in zijn woonplaats lichtjes op de 
oorlogsgraven ging plaatsen. Dit in navolging 
van Holten, waar men op Kerstavond al 25 
jaar lang lichtjes ontsteekt op de Canadese 
Oorlogsbegraafplaats. “Het leek me ook mooi 
voor Makkum.” Inmiddels zijn alle voorberei-
dingen getroffen, in goed overleg met het co-
mité 4 en 5 mei en de kerkrentmeesters. Ge-

schikte lichtjes zijn door Remko aangeschaft. 
Aan mensen die mee willen doen of als toe-
schouwer aanwezig willen zijn vraagt hij alleen 
een half uurtje van hun tijd. “Als men een lange 
aansteker heeft is het handig als men die mee-
neemt.”   
Op Kerstavond en ook nog tijdens de kerst-
zang op Eerste Kerstdag zullen de lichtjes 
branden. “En na de kerstdagen zorg ik ervoor 
dat alles weer opgeruimd wordt”, aldus Rem-
ko. Mensen die mee willen doen of als toe-
schouwer aanwezig willen zijn, zijn van harte 
welkom. Er wordt om 17.00 uur verzameld op 
het kerkhof. Hier krijgen deelnemers een kaars 
en zal nog een korte toelichting volgen. Ger-
ben van der Weerd zal het gebeuren filmen. 

Lichtjes op oorlogsgraven op Kerstavond

De foto bij dit stuk is van de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten.

U wilt toch ook gevonden worden op

De euro was er net een jaar, zo lang alweer or-
ganiseert Us Stek het Nieuwjaarsfeest in Mak-
kum. Een simpel maar doeltreffend concept, 
locatie, bar, livemuziek en voldoende feesten-
de bezoekers. Het werkt ieder jaar weer prima. 
Alle bezoekers komen elkaar Nieuwjaar wen-
sen, en gaan met een optimistisch gevoel het 
nieuwe jaar in. En wat voor jaar! 2017 wordt het 
einde van de crisisjaren, geld mag weer rollen 
en wie weet wordt het wel jouw succesjaar. 
Om daarvan geen dag te missen moet je wel 
naar de aardappelloods / feestlocatie aan de 
Kalkovens. Familie Oostenveld is ook dit jaar 
weer gastheer van de royale feestzaal welke 
door Us Stek sfeervol wordt aangekleed. 
Net als vorig jaar is de loods op oudejaarsdag 

ook open voor een borrel en een oliebol. DJ 
Kees zal deze middag de muziek verzorgen. 
Nieuwjaarsnacht staat de band rond Johan-
nes Rypma klaar voor een spetterend optre-
den. In de pauzes draait DJ Kees zijn feestre-
pertoire. Net als vorig jaar staan de Bounty 
Hunters garant voor een muzikale feestavond 
waarbij alle leeftijden nummers herkennen en 
allicht een dansje dicht bij het podium wagen. 
Voor jong en oud is het goed toeven tussen 
de aardappelkisten. Vanaf middernacht is ie-
dereen van harte welkom. Us Stek verzorgt de 
organisatie, het toezicht en de garantie voor 
een topfeest. De entree is € 5,-. Kaartjes ver-
krijgbaar aan de deur en de toegang vanaf 16 
jaar. Alvast tot Nieuwjaarsdag! 

Spetterend het jaar uit met Us Stek
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Van
donderdag 22 december

t/m
zondag 8 januari

alle dagen geopend
vanaf 17.00 uur

(uitgezonderd nieuwjaarsdag)

Voor de fijnproevers nu een

heerlijke spelt stol
bereid met honing en amandelspijs met 30% minder 
suiker. Gevuld met Cranberries, rozijnen, walnoot en 

hazelnoten geheel lactose vrij.
En op Desem basis. Zeer uniek.

Tot ziens bij

Bakkerij Kluft



Slagerij Bruinsma

Ons assortiment voor de feestdagen
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een culinair succes te maken. Dit is een 

greep uit ons kerstassortiment. Staat er een product niet tussen vraag dan gerust en wij proberen 
dan om dit voor u te regelen!

Kerkstraat 24, 8754 CS Makkum, telefoon 0515-230253 
info@slagerijbruinsma.nl, www.slagerijbruinsma.nl

Namens ons 
gehele team 

wensen wij u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2017 
en uiteraard een 

zéér smakelijk 
kerstdiner!

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

wenst iedereen 
een goed, gezond 

en succesvol 2017 toe

Wij wensen u f
ijne feest

dagen

en een g
ezond 2017.

Wij zijn tuss
en Kerst en O

ud en Nieuw

de hele w
eek open

.

Noflike Krystdagen 
en Folle Lok en Seine

Roelof en Riekje

Jachthaven, jachtverhuur voor IJsselmeer en Waddenzee
T. 06-15064763 | www.asmakkum.nl | alpha@asmakkum.nl

Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen en een
gezond 2017 met rijplezier en veel veilige kilometers
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2017

Wûnsstelling 39 • 8754 LA Makkum
06-23129497

info@atelierreijns.nl

Workshops oa parels knopen
Ontwerpen en vervaardigen van sieraden
Reparatie van goud en zilveren sieraden

Knoopwerk van parels en granaat
Oorbellen schieten

Horloge reparaties en batterijen

Wenst een ieder
fijne feestdagen en 

een 
voorspoedig 2017

www.buwalda-products.com

Wenst U allen 
Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

WD-SAT IN WOMMELS wenst u
prettige Kerstdagen
en een gezond 2017

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL Wenst u een ijzersterk 2017

2017

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

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

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar

Bleekstraat 34 | 8754 CL Makkum | Mob: 06-40412535

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2017

Hoekseize 5, 8711 HR Workum 0515 - 233161
info@sailtoday.nl
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* Zeilen   
* Sprayhoods  
* Achtertenten  
* Zeilhuiken Werkplaats;
* Rocon’s Op’e Wâl 10
* Kuipkleden 8721 GJ  Warns
* Wintertenten            
* Rolfoksystemen 0514-681962
* Diverse reparaties 06-25331354
www.zeilmakerijwarns.nl
info@zeilmakerijwarns.nl
                 
Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig 2017!
           
George en Elske Valkema

Prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2017

Plein 2 Makkum | Tel. 0515-231506

Jelle de Boer Schoenen
20% KORTING

op de gehele collectie
Ecco - Gabor - Wolky - Pikolinos - Panama jack

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Kerst- en Nieuwjaarswensen
Namens alle leden van

vereniging Caravan Us Stek:
Folle lok en Seine
Foar it jier 2017

U bent van harte welkom
op het Nieuwjaarsbal

op naar 2017...
dat wij u opnieuw willen

adviseren en verwelkomen.

We wensen u fijne feestdagen 
en een gezond 2017!

Kerkstraat 29 • Makkum • 0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2017

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

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

2017

2017!
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FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GOED 2017
VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

W a t e r s p o r t
Markt 19, 8754 cm makkum

Wenst iedereen een ZONNIG EN GELUKKIG 2017
WENST IEDEREEN

EEN GOED 2017

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

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

wenst u een gelukkig 2017

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2017 toe

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

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

wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2017

2017!

2017!

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

Wij winskje elkenien
noflike krystdagen
en in stiengoed 2017

Minne, Nelleke,
Ilse & Luukwww.focussys.nl 

wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2017

en van harte welkom op de
kerstexpositie 2e kerstdag t/m

29 december 13 - 17 uur

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Wij wensen iedereen een
gelukkig en gezond 2017!

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2017

Wijnkapel
Voor heerlijke wijnen, eerlijke
prijzen en persoonlijk advies

Markt 17, 8754 CM Makkum
Tel. 06 - 52 00 71 20
wijnkapel@gmail.com

Wenst jullie een 
bruisend, sprankelend,
schitterend, stralend,

gezond en gelukkig 2017

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2017

Psa 100: 1-5

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

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

wenst iedereen   

FIJNE FEESTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG en GEZOND 
2017

Paul en Fré Doedel

Wij wensen u
prettige
feestdagen
en een
gelukkig
nieuwjaar

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 2017

Met een nieuw jaar voor de deur,
Bekennen we in 2017 kleur,
Behartigen weer uw zaken,
En… het resultaat zal smaken.

Fijne Feestdagen 
en een Gezond &
Kleurrijk 2017

Gebr MiedemavdVelde
It Gruthof 5 

8754 GZ MAKKUM
www.miedemavandervelde.nl

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017  

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

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Kapsalon Kreatief
wenst u een gezond 

en haarfijn 2017

Bas, Paulina en Akke Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

De Keatsferiening Makkum 
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

Wenst een ieder fijne Kerstdagen
en een gezond 2017

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een
voortvarend 2017

Markt 27 Makkum
06-25421880

Eric en Tet Lombaard

Kerst- en Nieuwjaarswensen



pag. 14 - MAKKUMER BELBOEI - 21 december 2016

wenst U Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

2017

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Het bestuur en medewerkers van
Multifunctioneel Centrum
Maggenheim wensen iedereen
prettige kerstdagen en een sportief
en cultureel 2017!

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

prettige kerstdagen
en een 

gelukkig nieuwjaarHet team van Beach Resort lifestyle
wenst u een gezond en sportief

2017

Wenst U Prettige Kersdagen 
en een fijnbesnaard

2017www.nederlandsevioolbouwschool.nl

Alle medewerkers van de bibliotheek 
wensen u prettige Kerstdagen en veel 

leesplezier in 2017

 Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

06-53371017 | info@klusbedrijf-jvl.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wenst alle familie, vrienden en relaties
fijne feestdagen en een gezond en sportief 2017
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Bêste freonen en kunde,

Noflike krystdagen en
in sûn 2017 tawinske! 

Jan en Fenny Poepjes 

Prettige Kerstdagen en een gezond 2017

De Eerlijkheid
Plein 4 | 8754 ER Makkum | 06-36513134 | facebook de Eerlijkheid

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Markt 12
M a k k u m

0515 232 787

Noflike feestdagen en een Blomryk 2017

Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum  Tel.: 0515-769 018

Wensen een ieder 
Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Prettige feestdagen
en een gelukkig 2017!

2017

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2017
0515-231175 | www.shiatsupraktijkannelies.nl | anneliesadema@home.nl

Fijne Kerstdagen en
op weg naar een geslaagd 2017!

NIEUWJAARSAANBIEDING (geldig tm 31 jan 2017)

Eerste 5 rijlessen voor € 150,-

2017

wenst u een gezond en 
culinair 2017!

2017

Boekhandel Coufreur
prettige feestdagen en een 

gezond en leesvol 2017 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

Wij wensen u een gelukkig
en gezond 2017!

Bijzonder-Goed Wonen & meer...

Kerkstraat 35, 8754 CR MAKKUM
www.bijzondergoedwonen.nl

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Cafe Romano wenst iedereen 
gezellige feestdagen 

en een dorstig en gezond 2017

Lunchroom

DE HALTE
Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2017
Beide Kerstdagen zijn wij gesloten

Wenst u 
prettige kerstdagen 

en een 
gelukkig 2017

Wij hopen u in het 
nieuwe jaar, weer 
van dienst te kun-

nen zijn.
 

Donovan Roemer

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen 
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2017

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2017!

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2017

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

Kerst- en Nieuwjaarswensen

wenst al haar leden en
bezoekers een muzikaal,

creatief en educatief 2017
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Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2017

wenst iedereen 
prettige Kerstdagen 

en een gelukkig 2017

2017

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Wenst u prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2017

 

Wenst u een “zonnig” kampeerseizoen 2015 toe! 

 

 

Wenst u een “zonnig”
kampeerseizoen 2017 toe!
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2017!

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

Directie en medewerkers

0515-232222

KAPSALON
VAN DER 
KOOIJ 

Wens t  U  een  goed  2017 

W A A G S T E E G  5
8754 ET MAKKUM
TEL. 0515 231 030

Wij willen iedereen bedanken voor 
het vertrouwen in ons bedrijf het 
afgelopen jaar en hopen op een 
goede samenwerking voor 2017!

Prettige kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

F. Bloemsma Aluminiumbouw B.V.
Strânwei 17 & 30 | 8754 HA Makkum | Tel- 0515-232528

Prettige Kerstdagen &
Gelukkig 2017

Wij wensen iedereen

fijne kerstdagen

en een voorspoedig 2017

PCOB
en

KBO Wunseradiel
wensen hun leden en 

toekomstige leden
PRETTIGE FEESTDAGEN

en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

TimmerMaatWerk Van Wigcheren 
wenst iedereen fijne Kerstdagen
en een Gelukkig 2017!

Ook in 2017 kunt u naast
timmerwerk op maat in de ruimste zin, 
bij mij terecht voor dat ene speciaal 
naar uw wensen op maat gemaakte 
meubelstuk.

Gerrit van Wigcheren

Weersterweg 31 • 8747 NR Wons
T. 06 11 10 16 82

E. info@timmermaatwerk-vanwigcheren.nl
www.timmermaatwerk-vanwigcheren.nl
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
De medewerkers van de Belboei wensen u allen 

prettige kerstdagen en veel gezondheid en
leesplezier in 2017

door Sjirk Wijbenga

De voorbereidingen naar de Kerst zijn in volle 
gang. Overal duiken kerstbomen op en wor-
den huizen van binnen en van buiten versierd 
met sfeervolle verlichting. Veel kerstmarkten 
worden georganiseerd en zijn vaak de ideale 
gelegenheid om een dagje uit. Eén van die 
voorbereiding in Makkum is de traditionele 
Kerst Zing Mee. Voor de 28ste keer werd de 
samenzang gehouden in de sporthal Maggen-
heim. Twee muzikale gezelschappen verleen-
den medewerking, het Interkerkelijk Mannen-
koor uit Drachten o.l.v. koordirigent Wander 
Mulder en de brassband “Greidebrass” o.l.v. 
dirigent Marco Middelberg. Zowel koor als 
brassband zorgden voor enkele muzikale in-
termezzo’s.
Evenals voorgaande jaren was de algehele 
leiding ook nu in handen van Hannie en Dirk 
Tamminga. Ruim 300 mensen uit Makkum 
en daarbuiten waren in de sporthal aanwe-

zig en zongen vooral de traditionele kerst-
liederen volop mee. Het openingslied “Hoe 
zal ik U ontvangen” werd op verzoek op de 
oude wijze gezongen. De paar wijzigingen 
die aangebracht zijn i.v.m. herstelling naar de 
oorspronkelijke zangwijze werden wel door 
de begeleidende Brassband gespeeld. De 
Piano begeleiding was deze keer in handen 
van Walter Smink. Enkele opwekkingsliede-
ren lieten zich niet zo makkelijk meezingen als 
de traditionele kerstliederen. “In de stad van 
koning David” is de vertaling van de Engelse 
christmas carol “Once in Royal David’s City. 
Een prachtige hymne die nog veel in Engeland 
wordt gezongen.

Opvallend was de afwezigheid van pianist 
Koos Dreunhuizen die door omstandigheden 
was verhinderd. Hij kreeg thuis veel telefoon-
tjes van verontrustte Makkumers. Dreunhui-
zen was de afgelopen 20 jaar vaste begelei-
der van de samenzang in de sporthal. Hij liet 

weten dat degene die de elektrische piano 
beschikbaar stelde zelf graag in de hal wilde 
spelen. “In goed overleg met de organisator is 
toen besloten dan ik deze keer niet mee zou 
doen. Uiteraard blijf ik voor de volgende jaren 
beschikbaar”, schrijft Dreunhuizen in een mail-
tje aan de redactie. 

28ste traditionele Makkumer Kerst Zing Mee

Ophalen oud papier
Muziekvereniging Hallelujah haalt op zaterdag 
7 januari uw oud papier op. Voor het gebied 
ten zuiden van de 2e Melkvaart komen de 
leden van de muziekvereniging vanaf 9 uur 
langs om de dozen langs de weg op te ha-
len. Voor de straten ten Noorden van de 2e 
melkvaart (dus vanaf it String, de Jister en de 
Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen 
de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in 
de container te brengen. Bij voorbaat hartelijk 
dank!



M a k k u m e r  B e l b o e i

De eerstvolgende MB verschijnt op 11 januari 
en aansluitend weer tweewekelijks in de even 
weeknummers op woensdag.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340
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www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300
8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

FIJNE KERSTDAGEN
en een

RIMPELOOS
en GEZOND 2017

Goede Kerstdagen
en een gelukkig 2017


