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Zondag 10 december j.l. bezochten, on-
danks het slechte weer, ruim 350 personen 
de 29e Kerst Zing Mee in MFC Maggenheim. 
Het publiek heeft genoten van de prachtige 
koorzang van EDOZA uit Sneek e.o. dat on-
der leiding stond van dhr. Jan Hibma en de 
prachtige muziek die brassband Greidebrass 
o.l.v. Marco Middelberg ten gehore bracht.

Enthousiast werden opnieuw vele mooie 
kerstliederen gezongen tijdens de samen-
zang. Dit alles onder begeleiding van de 

brassband en dhr. Koos Dreunhuizen op pi-
ano, die tevens het mannenkoor begeleidde. 
Eén van de hoogtepunten van de avond was 
het gezamenlijk uitvoeren van het nummer 
‘The Spirit of Christmas’, door het Mannen-
koor en de Brassband. Het kerstevangelie 
werd voorgelezen door Hannie Tamminga. 
Ook dit jaar had zij speciaal voor de Kerst 
Zing Mee een prachtig gedicht geschreven. 
Een korte, maar duidelijke meditatie werd 
verzorgd door Dirk Tamminga.

Vele vrijwilligers, van verkeersregelaar tot 
tapijtlegger, van podiumbouwer tot geluids-
man en uiteraard de stoelensjouwers, heb-
ben er ook dit jaar weer belangeloos voor 
gezorgd dat de sporthal omgetoverd werd 
tot een prachtige concertzaal en dat het voor 
iedereen een zeer geslaagde avond was, die 
zeker niet snel vergeten zal worden. Hartelijk 
dank hiervoor!

Stichting ‘Goed Nieuws Makkum’
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Kerst Zing Mee goed bezocht

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

Prettige 
Kerstdagen 

en een Gelukkig 
Nieuwjaar!

makelaars  en taxateurs

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 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 10 januari.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Kerst- 
Nieuwjaars-
        wensen

&

Wenst u 
prettige kerstdagen 

en een 
gelukkig 2018

Wij hopen u in
het nieuwe jaar, 

weer van dienst te 
kunnen zijn.

 
Donovan Roemer

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

De 27e KERST ZING MEE ondanks slecht weer zeer geslaagd

Muziekvereniging Hallelujah  
haalt op zaterdag 6 januari 
weer uw oud papier op
Ook in het nieuwe jaar haalt muziekvereni-
ging Hallelujah weer uw oud papier op. Za-
terdag 6 januari 2018 is  de eerste inzame-
lingsdatum.

Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereni-
ging vanaf 9 uur langs om de dozen langs de 
weg op te halen.
Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de 
Kamp/Gearen) gaan we er vanuit dat ieder-
een de mogelijkheid heeft om het oud papier 
zelf in de containers in de Klipperstraat of ter 
hoogte van It Hof te brengen. Bij voorbaat 
hartelijk dank!
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FamilieberichtenInfo
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: 
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 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: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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

DANKBETUIGING

OVERLIJDEN RK Kerk Makkum
Zondag 24-12 uitgenodigd bij andere loca-
ties, Witmarsum.
Maandag 25-12 uitgenodigd bij andere 
locaties.
Zondag 31-12 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastor N. ten Wolde.
Zondag 07-01 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastoor A. Bultsma.
Maandag 08-01 10.30 uur, Avondrust, Pastor 
N. ten Wolde.

PKN Makkum
24 dec 9.30 Van Doniakerk,
Ds. J.G. Kemperman Leeuwarden, 4e Advent
24 dec 20.00 Cornwerd
Dhr. C. van Rijn Sneek, Kerstavondviering
21.30 Van Doniakerk
Mw. F. Visser, Kerstnachtdienst
25 dec 9.30 Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, 1e Kerstdag
30 dec 19.00 Avondrust
Mw. Hoekstra-Baarda
31 dec 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
31 dec 19.30 K.C. Het Anker
Mw. G. Brouwer-Bakker, Eindejaarsdienst
7 jan 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

Kerst nachtdienst
Ook dit jaar is er weer een Oecumenische 
kerstnachtdienst in Makkum. Voorganger is 
Mevr. Flora Visser van Enkhuizen. Met mede-
werking van Harmonie orkest “Halleluja” o.l.v 
Nynke Jaarsma. Aanvang 21.30 uur in de van 
Donia kerk. Welkom in de mooie sfeervolle 
verlichte van Donia kerk. Oecumene Makkum 
e.o.

Kerkdiensten

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 11 december is overleden onze
bewoner

Dhr. B. Kuipers

Wij wensen zijn familie veel sterkte met 
dit verlies.

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

Witmarsum,  11 december 2017

Ik wil iedereen bedanken voor de
belangstelling die ik als zus mocht
ontvangen bij het overlijden van
mijn broer

Jelle Koornstra

Dit heeft mij erg goed gedaan.

Freerkje Koornstra
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
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

Voor 1e Kerstdag zijn wij
volledig volgeboekt!

Het is dus niet meer mogelijk
voor deze dag nog te reserveren.

Op 2e Kerstdag hebben we
vanaf 11:00 uur een kerstbrunch.

Kinderen halve prijs.
Hiervoor kunt u nog reserveren op
info@itposthus.nl of 0515-231153.

Wie de Makkumer Belboei regelmatig onder 
ogen krijgt zal het niet ontgaan zijn: we zijn op 
zoek naar een nieuwe schrijver of schrijfster.
Zelf kwam ik eigenlijk per toeval bij de Mak-
kumer Belboei terecht en inmiddels schrijf ik 
al weer heel wat jaartjes voor deze krant. Hoe 
is het zo gekomen? Jan Werkhoven zag mij 
regelmatig bij fotomomentjes bij mijn muziek-
vereniging Hallelujah, ik leverde dan een klein 
verhaaltje bij de foto die hij voor de Belboei 
maakte. Toen men op zoek ging naar een 
nieuwe redactie gaf hij mijn naam door. We 
begonnen in 2012 met 4 mensen in deze nieu-
we redactie. Enkele jaren later stopte Doutsen 
Ouderkerken in verband met haar werk. Jet-
ze Genee, Sjirk Wijbenga en ondergetekende   
bleven en blijven ook in het nieuwe jaar werk-
zaam voor de Makkumer Belboei.

Misschien is het ook iets voor jou?
Het is leuk werk en je komt nog eens ergens! 
Zoals Jan Werkhoven het placht uit te druk-
ken:  Het opent deuren die voor anderen ge-
sloten blijven… Dus heb je een brede belang-
stelling voor wat er in en om ons dorp gebeurt, 
vind je het leuk om dingen uit te zoeken, ben 
je niet bang om op mensen af te stappen of 
ze op te bellen dan zou het zomaar iets voor 
je kunnen zijn.
Na je nieuwsgaring moet je uiteraard richting 
je computer om verslag te doen. En ja het is 

handig als je het leuk vind om te schrijven.
Soms krijg je een verzoek of opdracht om 
ergens over te schrijven, soms komt het aan 
op eigen initiatief. Soms heb je alle tijd, soms 
moet je er even tegenaan om de deadline te 
halen.

Wat zijn de functie-eisen?
Een journalistieke opleiding is natuurlijk mooi 
meegenomen, maar niet verplicht.  Het is ook 
niet verplicht om een geboren en getogen 
Makkumer te zijn. Voor deze job heb je vooral 
enthousiasme, een luisterend oor en een vlot-
te hand van schrijven nodig. En het is handig 
als je een beetje feeling hebt met wat er in 
Makkum speelt. Maar al doende leert men… 
en ik zal je met veel plezier helpen met tips 
en tricks.

Er is geen “verplichte levering” wat betreft het 
aantal stukken. Misschien heb je niet veel tijd, 
maar kun je wel een keer in de maand iets 
aanleveren. Ook dan zijn we blij met je.
Gezien de samenstelling van het team zou 
het erg leuk zijn om een twintiger te mogen 
verwelkomen, maar ook als je aan je tweede 
jeugd bezig bent ben je van harte welkom.
Misschien… herken je jezelf in het boven-
staande… Stuur dan een berichtje naar bel-
boei@makkum.nl .

Met vriendelijke groet, Judith van Lavieren

Word jij onze nieuwe collega? 

De Raad van State buigt zich op 1 februari 
over het grote windmolenplan voor de kust 
van Makkum en Kornwerderzand in het IJs-
selmeer. De bestuursrechter moet beoordelen 
of het project met 89 molens past binnen de 
wet- en regelgeving. Daarbij speelt een rol dat 
het IJsselmeer een natuurgebied is.
 
Er zijn acht beroepen ingediend tegen het pro-
ject. Een daarvan komt van een groep orga-
nisaties: It Fryske Gea, de Waddenvereniging, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming Ne-
derland, Het Blauwe Hart, de IJsselmeerver-
eniging en Don Quichot.

Stroomtransport
Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en de ge-

meente Súdwest-Fryslân moeten binnenkort 
nog een aantal besluiten nemen over het ini-
tiatief. Die gaan vooral over het stroomtrans-
port. 
De door de molens opgewekte energie moet 
via kabels naar het station Marnezijl bij Bols-
ward. Tussen Marnezijl en het hoogspan-
ningsstation bij Oudehaske komt een nieuwe 
ondergrondse kabel met een spanningsniveau 
van 110 Kv.
Het windpark heeft bijvoorbeeld toestemming 
nodig om in de Afsluitdijk te boren. De kabel 
gaat onder de nieuwe vismigratierivier door, in 
plaats er bovenlangs, zoals eerst de bedoeling 
was.

Bron: Leeuwarder Courant

Windpark Fryslân ligt in februari
bij de bestuursrechter op tafel
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Wij wensen u f
ijne feest

dagen

en een g
ezond 2018.

Wij zijn tuss
en Kerst en O

ud en Nieuw

de hele w
eek open

.

2018!

Buren 25, 8756 JP Piaam
tel. 0515-335734

www.nynkepleats.nl

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen u
smaakvolle feestdagen en een 

voorspoedig 2018
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen iedereen een
gelukkig en gezond 2018!

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

wenst iedereen   

FIJNE FEESTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG en GEZOND 
2018

Paul en Fré Doedel

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 2018

Met Professionele apparatuur,
degelijk… en niet duur.
Kloppen we ook dit jaar graag weer aan,
willen u niet in de kou laten Staan.

Fijne Feestdagen 
en een Gezond &
Kleurrijk 2018

Gebr MiedemavdVelde
It Gruthof 5 

8754 GZ MAKKUM
www.miedemavandervelde.nl

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2018

info@riniamakkum.nl

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2018!

Wenst u een ijzersterk 2018
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen familie, vrienden en bekenden

prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018  

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

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 2018

Wij wensen u
prettige feestdagen

en een
voortvarend 2018

Markt 27 Makkum
06-25421880

Eric en Tet Lombaard

8

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

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 2018

2018!
Afwerkingsbedrijf
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

wenst U Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

2018

Het bestuur en medewerkers van
Multifunctioneel Centrum
Maggenheim wensen iedereen
prettige kerstdagen en een sportief
en cultureel 2018!

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

prettige kerstdagen
en een 

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

2018
 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 2018

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 GOED 2018

Jan, Douwina, Jimte, Silke en Dytmar Postma
wensen iedereen prettige kerstdagen

en een heel gelukkig 2018!
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Prettige Kerstdagen en een gezond 2018

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

Noflike feestdagen en een Blomryk 2018
Aaltsje en Marian

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

Prettige feestdagen
en een gelukkig 2018!

2018

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2018
0515-231175 | www.shiatsupraktijkannelies.nl | anneliesadema@home.nl

wenst u een gezond en 
culinair 2018!

20172018

Wenst iedereen een ZONNIG EN GELUKKIG 2018

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

Wij winskje elkenien
noflike krystdagen
en in stiengoed 2018

Minne, Nelleke,
Ilse & Luuk

www.focussys.nl 
wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2018

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2018 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 2018



Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

Directie en medewerkers

0515-232222

Wij willen iedereen bedanken voor 
het vertrouwen in ons bedrijf het 
afgelopen jaar en hopen op een 
goede samenwerking voor 2018!

Prettige kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

2017!2018

Lunchroom

DE HALTE
Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2018
Beide Kerstdagen zijn wij gesloten

wenst iedereen 
prettige Kerstdagen 

en een gelukkig 2018

 

Wenst u een “zonnig” kampeerseizoen 2015 toe! 

 

 

Wenst u een “zonnig”
kampeerseizoen 2018 toe!
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
De medewerkers van de Belboei wensen u allen 

prettige kerstdagen en veel gezondheid en
leesplezier in 2018

 

Sharon, Daniëlle en
Alie en wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2018

2018

Directie en personeel van Garage Horjus wensen u sfeervolle 
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018. Wij danken u 
hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen 
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2018

Holle Poarte 2 |8754 HC Makkum | www.beaufort-makkum.nl

* 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 2018!
           
George en Elske Valkema

Prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2018

Namens alle leden van
vereniging Caravan Us Stek:

Folle lok en Seine
Foar it jier 2018

U bent van harte welkom
op het Nieuwjaarsbal

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2018

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

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

2018

2018!

Wenst een ieder
fijne feestdagen en 

een 
voorspoedig 2018
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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 prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2018

Plein 2 Makkum | Tel. 0515-231506

Jelle de Boer Schoenen
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen

en een gezond 2018

2018

wenst iedereen 
een goed, gezond 

en succesvol 2018 toe
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www.buwalda-products.com

Wenst U allen 
Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

WD-SAT IN WOMMELS wenst u
prettige Kerstdagen
en een gezond 2018

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

2018

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

2018

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

Kerst- en Nieuwjaarswensen



pag. 17 - MAKKUMER BELBOEI - 20 december 2017

December is een maand van feesten. Sinter-
klaas is weer terug naar Spanje en nu zien we 
overal de lichtjes branden in verband met de 
naderende kerstdagen. 

Onze werkgever laat zich ook van zijn gulle 
kant zien en stuurt ons met een kerstpakket 
de feestdagen in. Volgens de krant wordt er 
met komende kerstdagen luxer gegeten dan 
vorige jaren.  Economisch zitten we immers 
weer in een opgaande lijn.
Helaas is er een categorie mensen in onze sa-
menleving voor wie dit deels of helemaal niet 
geldt.
We willen de mensen die op de voedselbank 
zijn aangewezen graag ook een fijne kerst be-
zorgen. 

In voorgaande jaren werd de voedselbank nog 
wel eens verrast door mensen die hun kerst-
pakket naar de voedselbank brachten.  Dat is 
natuurlijk geweldig.
Krijgt u zo’n pakket en wilt u dit graag aan de 
voedselbank doneren, dan kan dat.
We willen  iedereen de gelegenheid geven  zijn 
of haar kerstpakket persoonlijk af te geven.  
Vrijwilligers staan klaar om op donderdag 28 
december van 10.00 –  12.00 de pakketten op 
de locatie van de voedselbank in ontvangst te 
nemen. 
De voedselbank van Bolsward en omstreken 
bevindt zich aan het Suvelleantsje 2.
Voedselbank Bolsward (VBB) ziet u graag op 
28 december en wenst een ieder hele fijne 
feestdagen.

Voedselbank Bolsward zamelt kerstpakketten in

Gaast - Volgend jaar bestaat kaatsvereniging 
Trije Yn Ien Gaast-Ferwoude 25 jaar! De ver-
eniging wil dit niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan en heeft daarom de Merkepartij van 13 
juli 2018 omgedoopt tot Jubileum-Merkepartij. 
Dit wordt een partij voor leden en oud-leden. 
Het plan is om in verschillende klassen te gaan 
kaatsen, met een gewone kaatsbal (dus niet 
met zachte bal). Hoe het programma er ver-
der uit komt te zien, wordt te zijner tijd bekend 
gemaakt. Een en ander wordt georganiseerd 
in samenwerking met de tentcommissie van 
Dorpsfeest Gaast. 
Om iedereen persoonlijk op de hoogte te hou-

den en uit te nodigen voor deze jubileumpartij, 
is de reüniecommissie op zoek naar de e-mail 
adressen van vooral de oud-leden. Uiteraard 
wordt hiervoor de eigen administratie ge-
bruikt, maar vooral als het gaat om oud-leden 
is niet van iedereen het actuele e-mail adres 
bekend. Ook is de commissie op zoek naar 
foto’s en ander beeldmateriaal, anekdotes, 
noem maar op.
Speciaal voor deze reünie is daarom het 
volgende e-mail adres opengesteld: tryey-
nien25@gmail.com. Een pb-tje via de Face-
book-pagina https://www.facebook.com/
KvTrijeYnIen kan natuurlijk ook.

Alles aan de hang: 25 jaar KV Trije yn Ien
Reüniecommissie zoekt oud-leden, anekdotes en beeldmateriaal

De eerste partij uit de geschiedenis van kaatsvereniging Trije Yn Ien in 1993, de W. de Boer en 
Zonen-partij, gewonnen door van links naar rechts Joke Willekes, Melle de Boer en Froukje de 
Boer. De partij werd gespeeld op het veld achter de boerderij van Marten Hoekstra.
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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

Voor peuter vanaf 1 jaar, handige reis buggy 
(inklapbaar). De Quinny (zwart) € 35. 

Maxi Cosi voor buggy (blauw/rood) € 18,=.
Fraaie rvs designlamp voor buiten € 18,=.

Tel. 06-43625941
 

Vakantie woningruil Makkum-San Francisco 
juli 2018: Woningruil gezocht in Makkum 

of omstreken voor ongeveer 3 weken in juli 
2018. We willen graag nabij onze familie zijn 
in Makkum. We bieden aan: een  vrijstaande 
woning vlakbij San Francisco, California in 

een heuvelrijk, zonnig gebied (San Anselmo), 
omringd door prachtige wandel- en fiets-

paden, en op loopafstand van een gezellig 
stadje. Sfeervol huis met 3 slaapkamers en 

mooie tuin. Wij zijn een gezin met twee jonge 
kinderen (4 en 6 jaar oud). Wij hebben een 

kat. Emailadres: marjoleinoele@hotmail.com 
of gkuperus@hotmail.com

Te koop aan geboden een twee zitbank zgan. 
Kleur beige, prijs 75 euro.

Tel. 0515-231984 of 06-24490214

IPAD MINI 1, Wifi en 3G, wit, 16 GB.
In uitstekende staat € 90,=.

Tel. 06-15064763

Zoekertjes

Agenda
Woensdag 27 december vanaf 19.45 uur

Oudejaarskaarten in “de Prins” te Makkum

KERSTMORGENZANG in Makkum op maan-
dag 25 december 06.00 uur start op het Plein.

Kerstconcert C.M.V. Hosanna Wons. Zaterdag-
avond 23 december zal christelijke muziek-

vereniging Hosanna een sfeervol kerstconcert 
verzorgen. De fanfare, onder leiding van Piet 
van der Heide, heeft een prachtig programma 
voor u klaar staan. Aanvangstijd is 20.00uur. 
Het concert worden gehouden in de kerk te 

Wons, (Salverdastraat 4). De toegang is gratis, 
nadien wordt er een collecte gehouden. 

De goede voornemens staan weer voor de 
deur, en voor een aantal kunt u natuurlijk te-
recht bij Beach Resort lifestyle. Beach Resort 
Lifestyle is uw coach naar een goede gezond-
heid op elk fitheidsniveau, van jong tot oud, 
gezond of met een beperking. In het moderne 
fitnesscentrum helpen wij u graag met het be-
halen van uw persoonlijke doelen door het op-
stellen van een op maat gemaakt trainingspro-
gramma. Of het nu gaat om fitter worden, het 
verliezen van (buik)vet, conditie verbetering  of 
het verminderen van fysieke problemen, voor 
iedereen wordt een passend programma ge-
maakt waar aandacht en plezier in bewegen 
centraal staan.

Wilt u naast het trainingsprogramma ook ad-
vies over uw voeding, dan is er het Lifestyle 
programma. Dit programma geeft u kennis en 
inzicht over hoe u lichaam werkt qua voeding 
en training met als absolute doel: fitter in een 
gezonder en slanker lichaam.

Ook het WOW trainingsprincipe  wat staat 
voor ‘workout of the week’  is erg in trek bij 
Beach Resort Lifestyle. WOW is een constant 
variërende training uitgevoerd onder hoge in-
tensiteit. Door de intensiteit werk je zeer effec-
tief en efficiënt voor maximaal resultaat vooral 
bij kracht, conditie, afvallen, fitheid, en vetver-
branding WOW is voor iedereen, het is een 
training die verschillende methodes samen-
brengt in 1 training. Om deel te nemen aan 
WOW is er maar één vereiste, je moet bereid 
zijn om hard te werken.

Spinning is al een aantal jaar het populaire 

fiets programma voor iedereen die zijn condi-
tie wil verbeteren en wel tot 600. Calorieën per 
les wil verbranden. De lessen worden gegeven 
op opzwepende muziek en zal u motiveren om 
nog wat harder te werken dan normaal.

Ook aankomend voorjaar staat er weer een 
geheel verzorgde  sportieve reis geplant voor 
het beklimmen van de Alpe D’huez. Dit jaar-
lijkse evenement is geschikt voor iedereen die 
deze mythische berg uit de Tour de Frans eens 
op zou willen fietsen, wandelen of hardlopen. 

Beach Resort Lifestyle begint 2018 ook met 
goede voornemens door bij het afsluiten van 
een abonnement de maand Januari  gratis ca-
deau te doen. Dit geld voor alle abonnemen-
ten dus ook voor de jeugd. 

Onder leiding van fysiotherapeuten Anette 
Meina en Erwin Huitinga  kunt u werken aan 
het herstel van uw fysieke klachten. Naast de 
reguliere behandelingen zijn er verschillende 
beweegprogramma’s samengesteld  gericht 
op mensen met chronische aandoeningen 
zoals: reuma, COPD, Fybromyalgie, hart-en 
vaatziekten, diabetes en rugklachten. Afhan-
kelijk van uw verzekeringsvoorwaarden wor-
den deze programma’s vergoed door uw zorg-
verzekeraar. 

Kom gerust eens langs en maak kennis met 
de mogelijkheden van het fitness- en fysiothe-
rapiecentrum. Het adres is Langezand 2c in 
Makkum.
Voor informatie kunt u ook contact opnemen 
via de telefoon: 0515-231551  

Fit het nieuwe jaar in

Tientallen culturele activiteiten geven de ge-
meente Súdwest-Fryslân volgend jaar kleur tij-
dens Culturele Hoofdstad/Leeuwarden-Frys-
lân 2018. Vooral dankzij allerlei initiatieven 
van de inwoners zelf. “Originele ideeën ‘út de 
mienskip’ ondersteunen we graag”, zegt wet-
houder Mirjam Bakker. 

Wie nog een idee of project heeft dat betrek-
king heeft op Leeuwarden-Fryslân 2018 (en 
subsidie wil aanvragen bij de gemeente) kan 
zich melden op het mailadres kulturelehaad-
sted2018@sudwestfryslan.nl. 
Aanvragen voor subsidie kunnen nog tot 1 
april worden ingediend.

Nu hebben al 27 initiatieven van inwoners van 
Súdwest-Fryslân een ‘opstartsubsidie’ ge-
kregen, met elkaar voor een bedrag van zo’n 
105.000 euro. “De regeling heeft al aan de ver-
wachtingen voldaan”, zegt Bakker, die enorm 
uitkijkt naar 2018. “Maar er is dus nog meer 
mogelijk.”

2018 wordt hoe dan ook een bijzonder jaar, 

aldus de wethouder. “Een jaar waarin we de 
wereld uitnodigen om te komen genieten van 
onze gastvrijheid, cultuur en al het andere 
moois dat we te bieden hebben. Leeuwar-
den-Fryslân 2018 geeft een podium aan ieder-
een in Fryslân. Van grootse evenementen voor 
honderdduizend bezoekers tot de kleinste 
huiskamerinitiatieven, ook in onze gemeente.”

Zo viert IJlst het hele jaar feest voor 750 jaar 
stadsrechten, kun je in Woudsend terecht voor 
een kunstroute en kinderkunst, laat Hout-Vae-
rt je kennismaken met ons varend erfgoed, is 
Greonterp de plek voor Reve in Fryslân, moet 
je naar Burgwerd voor Sjen yn it tsjuster, een 
nachtelijke theaterervaring rond de in 2013 
overleden dichter Tsjêbbe Hettinga en laat het 
dynamische schilderij Linen yn lân van 36 bij 
36 meter je het landschap op een nieuwe ma-
nier ervaren.

En dan zijn de fonteinen in alle elf steden en 
het internationale muziekfestival At the Wa-
tergate voor jongeren in Sneek nog niet ge-
noemd.

Súdwest-Fryslân steunt vele culturele 
initiatieven, en nog meer is mogelijk 
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Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is het mooie bedrag van € 1.134,21 in 
Makkum opgehaald. Het opgehaalde collec-
tegeld wordt besteed aan onderzoek (voor 
een beter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting. Alle gevers 
en collectanten: hartelijk dank voor jullie/uw 
bijdrage!

De coördinator, Corrie Koornstra

Kerstmorgenzang 1e Kerstdag
1e Kerstdag 06.00 uur starten we vanaf het 
plein met onze traditionele rondgang door 
Makkum. Op verschillende locaties worden 
kerstliederen gezongen met begeleiding van 
leden van  muziekver. Hallelujah. Eindbestem-
ming is woonzorgcentrum Avondrust, waar we 
op alle afdelingen ook kerstliederen zingen. 
Na afloop is er voor de zangers en muzikanten 
in het restaurant warme chocolademelk/koffie 
of thee  met kerstbrood. Beleef dit gebeuren 
eens mee en kom om 06.00 uur op het Plein.

Kerst in Makkum
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Woens-
dag 6 december jongstleden , met behulp van 
de vrijwillige brandweer en Catrinus van der 
Meer zijn op 6 december 4 prachtige kerst-
bomen geplaatst in het centrum en op het 
strand. Dit om onze mooie dorp nog meer te 
verfraaien voor de komende feestdagen. Zou 
het niet ontzettend leuk zijn als dit de start van 
een nieuwe traditie is. Mannen petje (helm) af 
! Zonder jullie hulp was dit niet gelukt. Veel 
dank namens de ondernemersvereniging en 
de inwoners van Makkum.

Makkum – Lotenverkopers van de Grote 
Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan 
de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of 
hobbyvereniging. De opbrengst in Makkum is 
in totaal € 2.791,-. Dit jaar deden in Makkum 
de volgende verenigingen mee: - Leeuwarder 
Accordeon Ensemble met een opbrengst van 
€ 360,00; - BV Makkum met een opbrengst 
van € 480,00; - Scouting Burdine met een op-
brengst van € 410,40; - TV Makkum met een 
opbrengst van € 199,20; - Volleybal Vereniging 
Makkum met een opbrengst van € 1.341,60.
Al 45 jaar draagt de Grote Clubactie bij aan de 

financiële gezondheid van duizenden clubs in 
Nederland. Voor veel verenigingen een onmis-
bare bron van inkomsten. Clubs kunnen met 
de opbrengst bijvoorbeeld materialen vervan-
gen, het clubhuis onderhouden en activiteiten 
organiseren. Veel verenigingen in Nederland 
zijn afhankelijk van sponsoring en andere ini-
tiatieven voor extra financiële middelen. Er is 
geld nodig om te kunnen groeien en goede fa-
ciliteiten aan leden te kunnen bieden. De Gro-
te Clubactie speelt hierin een grote rol. Maar 
liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat 
direct naar de verenigingen.

Clubs uit Makkum halen € 2.791,- 
op met Grote Clubactie

Hunia’s Drukkerij
Spoardyk 56 • 8711 CK Workum • 0515 541466
info@huniadrukkerij.nl • www.huniadrukkerij.nl

Wij wensen u
prettige Kerstdagen

en een 
gelukkig en gezond

Nieuwjaar

Popprijzen voor Homesick,
Zea, Iepen UP en Marcel Smit
The Homesick heeft zaterdagavond de 
Friese popprijs voor beste band in ont-
vangst genomen. De provinciale Bern-
lefprijs voor beste Friestalige artiest ging 
naar Arnold de Boer. De publieksprijs was 
voor het programma Iepen UPen de Klip-
kar Award ging naar Marcel Smit. Katie 
Koss won de prijs voor het beste talent. 
De muziekprijzen van het jaar werden uit-
gereikt op het Freeze Festival in Leeuwar-
den.

De man achter Zea, Arnold de Boer, was 
zelf niet bij de uitreiking aanwezig. De 
provincie wil met de Bernlefprijs het Fries 
in de popcultuur stimuleren. De Boer uit 
Makkum is al meer dan twintig jaar ac-
tief onder de naam Zea. Hij treedt op in 
binnen- en buitenland. In april van dit jaar 
kwam zijn Friestalige album ‘Moarn gean 
ik dea’ uit.

Bron: Omrop Fryslân
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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!

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

Draagvlak voor het
Ondernemersfond
van Súdwest Fryslân
Na een moeizaam eerste jaar was er in 
2017 in de gemeente groot draagvlak 
voor  gebruikmaking  van het Onderne-
mersfonds. Een groot aantal onderne-
mers besloot dit jaar de fondsmiddelen 
in te zetten voor het verbeteren van de 
plaatselijke economie, het ondernemers-
klimaat  of voor maatschappelijke doelen 
in eigen stad of dorp. 

Die doelen variëren van kleinschalige bij-
dragen en sponsoring  van plaatselijke 
evenementen tot grootschalige investe-
ringen waarbij het  ‘eigen geld’ van de on-
dernemers o.a. werd  ingezet om cofinan-
ciering  uit andere subsidies of fondsen 
aan te trekken.  
 
In 2017 was in totaal bijna € 817.750,- 
beschikbaar  uit het ondernemersfonds. 
Daarvan werd € 645.250,- (bijna 79%) 
daadwerkelijk ingezet door ondernemers-
verenigingen. 
Voor € 77.500,- werd in een aantal kernen 
nog geen besluit genomen om het geld in 
eigen dorp in te zetten  of om retributie te 
vragen.
 
Ruim € 95.000,- is beschikbaar voor re-
tributie in kernen die hebben besloten 
geen gebruik van het fonds te maken. 
Dat betreft veelal kleinere kernen met 
een beperkt aantal ondernemers, soms 
zelfs zonder vereniging, voor wie het vaak 
niet eenvoudig is de fondsgelden in eigen 
dorp in te zetten. Dit terugvragen kan nog 
tot 29 december a.s.
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Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-21:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag
0-17:30 
00 uur
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

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

We zijn uw Fleurop bloemist

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.

Doarpskrite Makkum spilet “Famylje”
Oer minsken dy byelkoar hearre mar net byel-
koar passe

Skreaun troch Maria Goos. Ferfryske troch 
Tryntsje fan der Zee. Plak: Café-Restaurant 
“De Zwaan” Makkum. Spyldata: Freed 2 fe-
brewaris 20.00 oere; Sneon 3 febrewaris 20.00 
oere; Freed 9 febrewaris 20.00 oere; Snein 11 
febrewaris 15.00 oere.
‘Famylje’ is in tragikomeedzje oer in generaas-
je dy’t opfieden is mei de frustraasjes fan de 
jierren sechtich; oer wanhoop, langst nei leaf-
de en fêstigens. Heit en mem en harren beide 
bern mei de oare helte geane in wykeintsje op 
wintersport yn in Switsers sjalet. In fijne, mei-
elkoar-no-it-noch-kin, fakânsje. Mei de bêste 
bedoelings begjinne se oan dizze dagen, mar 

al gau kinne se de skyn net mear ophâlde. Op-
kropte lilkens, pine en fertriet komt stadichoan 
nei boppen ta. Dat resultearret yn messkerpe 
dialogen en pynlike konfrontaasjes.
‘Famylje’ is feralteraasje, oandwaanlik mar 
boppe-al fermaaklik.

Rezjy: Tineke Attema. Spilers: Paul Doedel, 
Atje Roorda, Trijntje Hoekstra, Marko van der 
Land, Riny van der Vliet en Sjirk Wijbenga. 
Grime: Durkje Hoeksema. Ljocht en lûd: Niek 
Koornstra.

Foarferkeap: 12 jannewaris fan 19.00 oant 
20.00 oere yn de Bibletheek te Makkum en 
dêrnei by de DA Drogist, Markt 1, Makkum. 
Tagongsprizen: leden € 7,50 net leden € 12,50.
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Op tweede kerstdag, dinsdag 26 december wordt er in Achlum een 
kerstkuier georganiseerd. De start is om 14.00 uur en het begint bij 
dorpshuis “de Singel”, we lopen de route in één groep.  Het is een wan-
deling van ongeveer 6 km, die we afleggen  in een rustig tempo, waarbij 
we genieten van weidse vergezichten. Deze eenmalige tocht gaat over 
boerenland waarvoor we toestemming hebben gevraagd.

Iedereen die deze middag lekker in beweging wil zijn en frisse lucht  wil 

happen is van harte welkom. Waterdichte laarzen of hoge schoenen 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 geschikt 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 gevraagd.

Achlumer kerstkuier op tweede kerstdag



TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710
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