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Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1706 - 11 december 2019 

De eerstvolgende reguliere 
Belboei komt uit op

woensdag 11 december en
de speciale Kerst- en

Nieuwjaarseditie komt uit op 
woensdag 18 december

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

9Jubileumconcert Nederlandse 
Vioolbouwschool
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funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?

Lees verder op pagina 4

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Kerkeburen 22

Vraagprijs
€ 199.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

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

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd rond-
om de Makkumer Belboei. Zo is het blad 
van wekelijks naar tweewekelijks gegaan en 
werd de krant door gebrek aan copy en ad-
vertenties steeds dunner. Ooit opgezet als 
reclame blaadje voor adverteerders en wat 
regionaal nieuws, tot een huis aan huis blad 
dat gratis binnenkwam en waar men naar 
uitkeek op de woensdagmiddag.
Maar tijden veranderen, het aantal onder-
nemers loopt terug, adverteren op social 
media gaat veel sneller en doelgerichter en 
vrijwilligers zijn bijna niet meer te vinden.

Dankzij ontzettend veel inzet, kon de Mak-
kumer Belboei zo lang bestaan.
Maar helaas moeten wij nu toch opgeven. 
Er is gezocht naar oplossingen, sommi-
ge daarvan kwamen ook dicht in de buurt 
maar net niet genoeg. De Makkumer Bel-

De Makkumer Belboei stopt
boei stopt dan ook na dit jaar. De allerlaatste 
Makkumer Belboei verschijnt op 18 december 
2019 met de jaarlijkse Kerst- en Nieuwjaars-
wensen.
We willen iedereen ontzettend bedanken voor 
hun inzet, tijd, ideeën noem maar op.

Het bestuur van de OVM

door Sjoukje Steinhovden

Champagne en slagroomtaart: het zijn geen 
gebruikelijke ingrediënten voor een be-
stuursvergadering van Plaatselijk Belang 
Makkum. Op 26 november jl. werd de ver-
gadering er echter mee geopend. Het was 
dan ook geen alledaagse bijeenkomst: het 
110-jarig bestaan van het PBM werd ermee 
gemarkeerd. Voor de gelegenheid had voor-

zitter Ruud Wijntjes zijn nog bereikbare voor-
gangers uitgenodigd om aanwezig te zijn deze 
avond. Vijf van hen maakten hun opwachting: 
Tom Coufreur, Jan van Hijum, Libbe Terpstra, 
Klaas Groeneveld en Martin de Jong.

Na het welkomstwoord van Wijntjes werd een 
korte video getoond met oude foto’s en beel-

110 jaar Plaatselijk Belang in Makkum
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Info
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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
THUISZORG PATYNA
Makkum e.o.: Wijkverpleegkundige Siska Bosma
06 13500473
Witmarsum e.o.: Wijkverpleegkundige Joukje Reitsma
06 83606917

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl

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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

Familieberichten
OVERLIJDEN Na een periode van afnemende

gezondheid, is overleden onze buurman

Wibo Klippel

Wij wensen Joke, kinderen en
kleinkinderen, veel sterkte toe, in dit 
verdriet en gemis.

 Tjerk en Beitske Salverda
 Harry en Gerda v.d. Weerd
 Geale en Jantje Pieters
 Jikkie Mulder
 Hinke Cuperus

Makkum, 24 november 2019

Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je hart

Wibo Klippel 

Vader en opa van onze lieve vrienden
Mirjam, Yke, Roy en Silva.
Wij wensen Joke, de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.

Otte en Corrie
Iris

Jesper

Carl en Karin
Chelsea
Chanoa

Verdrietig maar dankbaar hebben wij 
afscheid genomen van mijn broer en 
zwager

Wibo Klippel

We wensen Joke, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.

   Thijs en Barbara
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Gelijk een hinde die naar waterbeken 
smacht, zo smacht mijn ziel naar U,

o God.
  Psalm 42: 2

Oan de ein fan syn krêften is dochs 
noch hastich ferstoarn ús leave en war-

bere heit en pake

Sijbren Weerstra
Siepie

* Koarnwert, 4 augustus 1943
† Harns, 5 desimber 2019

De buorkerij wie syn libben

 Hylpen: Gerda en Haie
   Ymie en Sierd
 Wommels: Gosse en Grytsje
   Sjouke en Rinze
 Koarnwert: Johannes en Afke
 Akkrum: Dieneke en Richard
   Anna

De begraffenis hat op tiisdei 
10 desimber plakfûn yn Makkum.

Korrespondinsjeadres:
Sotterumerdyk 9, 8753 JA Koarnwert.

Wy betankje de meiwurkers fan it 
Sûnhûs, het Antonius Ziekenhuis en 
Molenaar Klein Hospice foar harren 
leafdefolle soarch en oandacht.

VERHUISD

Na 44 jaar Botterstraat 20 zijn wij
verhuisd naar De Jonkersflat,

Kerkeburen 66C, 8754 EB Makkum. 
Tel. 0515-231261.

Wij hopen hier in de herfst van ons 
leven te genieten van de wolken, wind 

en zon. De tuin is nu niet groter
dan een terras van beton.

Ypie en Baukje de Boer-Ozinga

Allen prettige dagen en gezond 2020

Per 25 november is verhuisd 
Mevrouw K. Bijlsma-Reinsma

naar app 309, Kerkeburen 66,
8754 EB Makkum. 

GEBOREN

JUBILEUM

Familieberichten

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is 
ferstoarn de heit fan ús freonen

S. Weerstra

Wy winskje harren en de famylje in 
protte sterkte mei dit ferlies.

  Rianna en Nanne
  Coby
  Tineke
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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 medede-
lingen, 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, tel: 06-15064763.

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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

Na een succesvolle voorstelling van haar vo-
rige programma in 2018, komt Debby Petter 
terug naar Makkum met een nieuw verhaal. 
We verwachten, net als vorig jaar, een verhaal 
met een verrassende twist. Een man en een 
vrouw. Bijna dertig jaar getrouwd. Een goed 
huwelijk? Zij vinden van wel. En soms ook 
niet. Een gewoon huwelijk dus. Op een avond 
vertelt hij zijn vrouw dat hij een geheim heeft. 
Er volgt een ruzie en hij verlaat boos het huis. 
Twee uur later is hij dood. Zelfmoord? Waar-
schijnlijk niet. Een dom ongeluk? Zou kunnen. 
Zij is bodemloos verdrietig. Om zijn dood en 
om het geheim. Debby Petter vertelt het in een 
meeslepende, lichte en tegelijkertijd radeloze 
monoloog. ‘De liefde voorbij’ is een voorstel-
ling over liefde, geluk en over de vraag wat 
geluk is. En wat echt is. Bestaat er echt geluk? 
Goeie vraag!

Zaterdag 14 december, 20:00 in het Kasteeltje 
(DG kerk, Bleekstraat 11). Leden 10,00 / niet 
leden 15,00. Voorverkoop bij SpeElsgoed aan 
de Markt. Informatie via www.cultureelpodi-
ummakkum.nl en www.debbypetter.nl.

Cultureel Podium Makkum presenteert:

Debby Petter - De Liefde voorbij

110 jaar Plaatselijk Belang in Makkum
Vervolg van voorpagina

den. Hierop was onder andere te zien dat de 
oprichtingsakte van Plaatselijk Belang Mak-
kum in het najaar van 1909 werd gepubliceerd 
in de Nederlandsche Staatscourant onder 
zaaknummer 1337. Prachtige beelden van het 
Fries Filmarchief kwamen voorbij, waarop ook 
de muziekverenigingen Hallelujah en Apollo 
vertegenwoordigd waren. Ook de Stichting 
Âld Makkum had een mooie bijdrage geleverd 
in de vorm van oude foto’s en artikelen.

In een korte speech zei Wijntjes daarna dat 
door alle besturen door de jaren heen de no-
dige strijd was geleverd. De woorden “geen 
budget” hebben ze allemaal wel érg vaak 
moeten lezen. “Maar”, zegt hij, “We blijven ons 
stinkende best doen. We blijven de belangen 
van het dorp verdedigen en de nodige initiatie-
ven ontplooien”.

Daarna was het tijd om de champagne te ont-

kurken, de taart aan te snijden en ervaringen 
uit te wisselen. De zittende bestuursleden 
waren erg benieuwd naar wat de oud-voor-
zitters zelf vonden dat ze bereikt hadden. De 
verhalen kwamen meteen flink los: de roton-
de buiten Makkum, de bus die het centrum 
uit moest, de invoer van eenrichtingsverkeer 
in Bleekstraat en Kerkstraat en de komst van 
de jachthaven werden genoemd, maar ook re-
centere uitdagingen zoals het windmolenpark, 
de Tafel van Makkum en de AID’s kwamen ter 
sprake. De heren hebben menige tocht naar 
het Gemeentehuis gemaakt. Dit was soms 
best lastig, vooral wanneer ze zelf niet achter 
hun boodschap stonden. Ze vertegenwoor-
digden echter de bevolking van Makkum, dus 
de eigen mening moest weggecijferd worden.

Na dit ongewone begin van de bijeenkomst 
moest er ook nog “gewoon” vergaderd wor-
den. Terwijl het zittende bestuur overging tot 
de orde van de dag bleven de oud-voorzitters 
nog even herinneringen ophalen.

Ook dit jaar was er weer een Sinterklaas 
speelgoed aktie voor de kinderen van 0 t/m 
12 jaar die waren aangemeld door de voedsel-
bank van Bolsward e.o.
In Makkum en Bolsward kon men speelgoed 
inleveren en er werd dit jaar veel mooi en 
bruikbaar speelgoed ingeleverd. Door al het 
speelgoed en de financiele bijdragen kon de 
vrijwilligersgroep voor 91 kinderen een pakket 
samen stellen. Begin december zijn deze kado 

pakketten en tractaties door de vrijwilligers 
van de voedselbank bezorgd bij de gezinnen 
en hebben we veel enthousiaste en ontroeren-
de reacties mogen ontvangen.
Het was weer een zeer geslaagde aktie en we 
willen dan ook iedereen die speelgoed heeft 
ingeleverd en ons financieel gesteund heeft 
van harte bedanken. Door deze aktie hebben 
vele kinderen een prachtig Sinterklaasfeest 
gehad met vele mooie kadootjes.

Sinterklaas speelgoedaktie groot succes
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16 decem
ber:  8.00-18.00 uur

17 decem
ber:  8.00-18.00 uur 

18 decem
ber:  8.00-18.00 uur 

19 decem
ber:  8.00-18.00 uur 

20 decem
ber:  8.00-18.00 uur 

21 decem
ber:  8.00-16.00 uur 

22 decem
ber:  Gesloten

23 decem
ber:  8.00-18.00 uur 

24 decem
ber:  7.00-17.00 uur 

25 decem
ber:  Gesloten 

26 decem
ber:  Gesloten 

27 decem
ber:  13.00-18.00 uur 

28 decem
ber:  8.00-16.00 uur 

29 decem
ber:  Gesloten 

30 decem
ber:  8.00-18.00 uur

31 decem
ber:  8.00-13.00 uur

1 januari:         Gesloten 
Vanaf 2 januari w

eer de norm
ale 

openingstijden

Slagerij Bruinsm
a

Kerkstraat 24, 8754 CS M
akkum

, telefoon 0515-230253 
info@

slagerijbruinsm
a.nl, w

w
w

.slagerijbruinsm
a.nl

• Kalkoen filet
• Kalkoen drum

sticks
• Hele kalkoen
• Eendenborstfilet 
• Fazant filet
• Parelhoenfilet
• Struisvogelbiefstuk
• Reebiefstuk

• Kangoeroebiefstuk
•  Diverse soorten 

hertenvlees
•  Diverse soorten 

zwijnenvlees
•  Diverse soorten 

hazenvlees

• Hazenpeper
• W

ild goulash
• Stoofpotje

• Carpaccio
• Vitello tonato
• Beenham

m
etjes

• Procureurrollade
• Varkensfiletrollade
• H.o.h rollade 
• Runder rollade
• Lende rollade
• Kalfs rollade
• Lam

srollade
• Kiprollade

G
ourm

et schaal basis 
 

 €
 5,50 p.p

G
ourm

et schaal de Luxe 
 

 €
 7,95 p.p

Fondue schaal 
 

 €
 6,00 p.p

Steengrill schaal 
 

 €
 5,50 p.p

Hapjes schaal (basis) 
 

 €
 3,25 p.p

Hapjes schaal (m
ix) 

 
 €

 3,75 p.p
Hapjes schaal (luxe) 

 
 €

 4,25 p.p
Hapjespan Vanaf 10 personen 

 Vanaf  €
 3,98 p.p

Rundvlees salade 
 

 Vanaf  €
 3,98 p.p

Scharrelei salade 
 

 Vanaf  €
 3,98 p.p

Vis salade 
 

 Vanaf  €
10,49 p.p

Slagerij Bruinsm
a is gespecialiseerd in warm

e en 
koude buffetten, hapjesschalen en rollades voor 
uw bedrijf. W

ij hebben een gevarieerd assortim
ent. 

Voor elke gelegenheid en elk budget. M
eer weten? 

Kijk op onze site of bel voor een advies.

• Tom
atensoep

•  Bospaddenstoelen- 
soep

• M
osterdsoep

• O
ssenstaartsoep

• Lam
skarbonade

• Lam
sbout

• Lam
srack

• Lam
srugfilet

Tevens kunnen wij voor 
een m

eerprijs uw rollade 
voor u afgaren!

Bij aan
k
o
op  

van
 een

 ro
llad

e 
van

 m
in

im
aal  

1 k
ilo, gratis 

vlees-therm
o
m

eter

Staat er een product niet tussen, vraag dan gerust en w
ij proberen dan om

 dit voor u te regelen!

W
ild en gevogelte

Rollades
Tafelschotels

Voor bedrijven

Soepen

Lamsvlees

Specialiteiten uit eigen keuken

(zolang de voorraad strekt)
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Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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.

Agenda
14 december Ferwoude, Feestjûn “de gang 
deryn”. Doapshûs de Finne iepen om 20.30.

Elke Woensdag 14.30 uur t/m 15.30 uur
Bibliotheek Makkum. Digitaal café: U bent 

van harte welkom met uw computervragen. 
De toegang is gratis. U wordt verzocht uw 

eigen (opgeladen) apparatuur mee te nemen 
en - indien van toepassing - de inloggege-

vens van uw accounts.

Donderdag 12 december 14:30 uur
Bibliotheek Makkum. Creatief Café: Je kunt 
er terecht om te haken, breien, tekenen of 

maar net waar je op dat moment zin in hebt. 
Neem je eigen materialen mee.

Zaterdag 14 december
Bingo in het Anker, aanvang 20.00

Voor leden en niet leden

Donderdag 19 december 15.30 uur
Bibliotheek Makkum. Coderdojo: Kerst - Pro-
grammeer een flonkerende Kerstster op de 
Micro:Bit en maak een lichtgevende kerst-

kaart. 7 - 17 jaar Aanmelden op
coderdojo-marenfean.nl/ontour

 
Op 19 januari 2020 wordt het familie volleybal 
toernooi gehouden, haal je sportieve familie 
gezellig bij elkaar, U kunt zich opgeven bij; 

bijlsmamakkum@home.nl

Zoekertjes
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

Hondenbench 2-deurs verzinkt incl. Lade
107x68x75 cm opklapbaar voor 34,95 Euro

Tel. 06 24285675

Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare 
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met 
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag 

van de maand bij u opgehaald.



pag. 7 - MAKKUMER BELBOEI - 11 december 2019

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 14 december 
15:00 Makkum 1-Tonego 1
12:30 Tollebeek 2-Makkum 3 (Beker)
12:30 Makkum 4-Zeerobben 4
14:30 Harlingen JO19-1-Makkum JO19-1
09:00 Makkum JO15-1-Mulier JO15-1
09:00 Woudsend JO10-1-Makkum JO10-1
09:30 Workum JO9-2G-Makkum JO9-1
11:00 Makkum JO9-2-Zeerobben JO9-3G
10:00 Jacob St. JO8-1-Makkum JO8-1
14:30 Makkum VR1-CVO VR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Hidde de Zee
  Kim Circkens
12.00-15.00 Anika v Malsen
  Hotske Postma
15.00-19.00  Jaap Reitsma
  Willy vd Velde
  Jacob vd Weerd

Diverse vleessoorten voor de
Fondue / gourmet / steengrill:

Varkenshaas - biefstuk - fricandeau
kipfilet - haasbiefstuk - schnitzel
mini-hamburgertjes - slavinkjes

blinde vinkjes

Diverse rollades:
runder - varkens - half om half

Kan ook in kerstverpakking (doosje)

Fondue & gourmet / steengrill schotels:
voor div. aantal personen,

in luxe verpakking

Diverse worstsoorten:
grillworst - ossenworst - paardenworst
kookworst - leverworst - droge worst

Zeeuws spek

Slagerij Attema
Openingsdagen Feestdagen 2019

Woensdag 18 december:
13.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 19 / vrijdag 20 december:
7.00 t/m 18.00 uur

Zaterdag 21 december:
7.00 t/m 12.00 uur

Maandag 23 / dinsdag 24 december:
van 7.00 uur

Prettige Feestdagen

KOMPAS VAN MAKKUM (masterplan): Rond 2012 hebben 90 vrijwilligers uit Makkum aan 
dit masterplan meegewerkt, waar uiteindelijk <>130 structurele verbeterplannen voor Mak-
kum zijn benoemd en ook uitgewerkt zijn. In de PDF versie op internet staan niet alle com-
pleet uitgewerkte plannen vermeld zoals die met gekleurde stippen op een plattegrond van 
Makkum in kleuren staan gedrukt. Wie o Wie kan ons helpen aan een compleet uitgewerkte 
versie of meer documentatie daarover? @adres: info@pbmakkum.nl.

D.S. TOUWENLAAN: Een aantal woningen aan de Touwenlaan worden binnenkort door de 
gemeente voorzien van speciale meetapparatuur die de ‘trillings’ overlast in die woningen 
gaat meten en monitoren. 

PBM 110 JARIG BESTAAN: Tijdens de laatste reguliere vergadering stond het bestuur sa-
men met een aantal ‘oud voorzitters’ stil bij het 110 jarig bestaan van het PBM. De Belboei 
en de Leeuwarder Courant waren aanwezig. Omrop Fryslan heeft op de dag zelf een radio 
interview uitgezonden. Een aantal historische officiële publicaties uit 1909 staan op onze 
Facebook pagina in het menu: fotoalbums.

FEESTDAGEN EN 2020: Ook in het komende nieuwe jaar zullen wij als bestuur voor onze 
leden (en uiteraard de vele nieuwe leden die zich dit jaar aangemeld hebben) ons uiterste 
best blijven doen om algemene en voor Makkum belangrijke zaken te bespreken met de 
betrokken instanties. Het bestuur van het Plaatselijk Belang Makkum wenst iedereen; fijne 
feestdagen en een gezond 2020!

Omdat het eens in de twee weken verschij-
nende blad Makkumer Belboei er na 33 jaar 
mee stopt, breidt de Workumer krant Friso 
haar verspreidingsgebied voor zover het de 
huis-aan-huis editie betreft uit naar het dorp 
aan het IJsselmeer. De Belboei werd uitgege-
ven door de Ondernemersvereniging Makkum 
en zag iedere twee weken gratis het licht. Het 
moest, met andere woorden, bestaan van gif-
ten en – vooral – advertentie-inkomsten. De 
Belboei werd al geruime tijd gedrukt bij Hu-
nia’s Drukkerij in Workum, de uitgeefster van 
de Friso.

Aan het verdwijnen van de Belboei – het laat-
ste nummer verschijnt op woensdag 18 de-
cember – ligt een veelheid aan redenen ten 
grondslag. Het bleek niet mogelijk opvolgers 
te vinden voor het team dat het blad draaiende 
hield, de inkomsten uit advertenties liepen te-
rug en natuurlijk is het ook nog eens zo dat de 
geschreven media het in dit tijdsgewricht toch 
al moeilijk hebben.

Enfin, gezien de al bestaande relatie tussen 
Belboei en Hunia’s Drukkerij is ‘de stap naar 
Makkum’ een begrijpelijke. De huis-aan-huis 
editie van de Friso – één keer per maand, 
behalve juli, gratis in de bus – verschijnt al in 
Workum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, 
Stavoren, Warns, Hemelum, Ferwoude, Parre-

ga en It Heidenskip en aan deze reeks dorpen 
en steden wordt nu dus Makkum toegevoegd. 
De oplage van de huis-aan-huis editie van de 
Friso wordt ter gelegenheid van de stap naar 
Makkum verhoogd van 5400 naar 7400 exem-
plaren.

Het gaat in eerste instantie om een proefperi-
ode van ten hoogste een jaar. De directie van 
Hunia’s Drukkerij hoopt natuurlijk op adverten-
ties van Makkumer ondernemers en onderne-
mingen en is daarover optimistisch gestemd. 
Maar ja, alles moet financieel gezien natuurlijk 
wel lonend zijn. Het lijkt in dezen een goede 
zaak de verschijningsdata van de huis-aan-
huis editie voor het nieuwe jaar 2020 alvast 
even te noemen: 14 januari, 11 februari, 10 
maart, 7 april, 12 mei, 16 juni, 25 augustus, 
15 september, 13 oktober, 17 november en 
15 december. Dit onder het voorbehoud van 
eventuele wijzigingen.
Verder hoopt de redactie van de Friso op kopij 
uit Makkum. 
Maar hoe dat allemaal zij: de directie van Hu-
nia’s Drukkerij hoopt op een vruchtbare sa-
menwerking met het dorp Makkum op alle 
fronten. En voor de lezers van de Belboei lijkt 
dit een ideale oplossing. Voor de volledigheid 
nog even dit: Hunia’s Drukkerij is gevestigd 
aan de Spoardyk 56 in Workum, telefoon 
0510-54 14 66, email friso@huniadrukkerij.nl. 

Workumer krant slaat haar
vleugels uit naar Makkum 
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Kerkdiensten
PKN Makkum

Zondag 15-12 9.30 K.C. Het Anker 3e advent 
Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo

RK Kerk Makkum
Zondag 15-12, uitgenodigd bij andere

locaties.

RK Kerk Witmarsum
Zondag 15-12 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.

Kerkdiensten Minniste Mienskip Makkum e.o.
Zondag 15 december 10.00 uur

Ook dit jaar wordt op de 2e zondag van de-
cember de inmiddels traditionele “Kerst-Zing-
Mee” gehouden in Makkum. Na 30 edities 
onder de bezielende leiding van echtpaar 
Tamminga en na de bestuursoverdracht eer-
der dit jaar is het de taak aan een fris bestuur 
het mooie werk van de “Stichting goed nieuws 
Makkum” voort te zetten.
Deze 31e “Kerst-Zing-Mee” is in de hoofd-
zaak gelijk aan de voorgaande edities; er zul-
len weer veel (oude) bekende kerstliederen 
worden gezongen. De avond zal worden ge-
leid door de heer Ulbe Tallingïi, de muzikale 
begeleiding is in de vertrouwde handen van 
brassband “Greide Brass” onder leiding van 

dhr. Marco Middelberg en sopraan Vronie de 
Vreeze begeleid de samenzang en verzorgt 
een aantal solo stukken.
Het belooft zondagavond 15 december we-
derom een groots zangfestijn te worden met 
veel samenzang en luister-plezier van zang en 
muziek. De toegang is gratis, voor de onkos-
ten wordt gecollecteerd.
Kom op 15 december naar de 31e “Kerst-
Zing-Mee”, u bent van harte uitgenodigd!
Plaats: KC ’t Anker, Buren 17 Makkum
Parkeren bij de Jumbo.
Aanvang 19.30 uur, deuren open 19.00 uur – 
ringleiding aanwezig – na afloop gelegenheid 
tot napraten!

31e “Kerst-Zing-Mee’’ Makkum

Opbrengst Ms Collecteweek 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is in Makkum het mooie bedrag van € 
1122,80 opgehaald. Het Nationaal MS Fonds 
helpt mensen met MS. Met de opbrengst van 
de collecte investeert het Nationaal MS Fonds 
in innovatie onderzoeken om MS te genezen.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor 
jullie/uw bijdrage!

Corrie Koornstra, Collecte-coördinator

Inloopdag Shiatsu Praktijk
Allereerst willen we iedereen bedanken die 
naar onze inloopdagen zijn gekomen. We had-
den nooit gedacht dat het zo druk zou worden.
Door de vele positieve reacties en vraag naar 
een inloopdag in het weekend, organiseren wij 
een nieuwe inloopdag!
Zaterdag 14 december staat de koffie en thee 
vanaf 10 uur klaar. De inloopdag is van 10.00 
t/m 16.00 uur.
Wij zien u graag in Shiatsu Praktijk Annelies op 
de Jister 8, Makkum.
Groetjes Annelies & Kyra

door Judith van Lavieren

De Krystbelefing van Blomynien kende dit 
jaar een zeer muzikale editie. In een winkel 
vol mooie kerststukken werd er volop gemu-
siceerd. Dat had te maken met het goede doel 
dat Aaltsje aan haar Krystbelefing had ver-
bonden.De opbrengst van de tuinornamenten 
van hout die Bonne Sietzema buiten onder 
de partytent stond te zagen was voor Mu-
ziekvereniging Hallelujah. In de winkel stond 
daarom een tot op de draad versleten drum-
banduniform tentoongesteld. De Makkumer 
muziekvereniging spaart namelijk voor nieu-
we uniformen voor de drumband. Bezoekers 
konden een donatie doen of een tuinornament 
aanschaffen ten behoeve van de vereniging. 
Daarnaast hadden de leden windlichten met 
een muzikaal tintje geknutseld. Doneren kan 
nog steeds, een dag na de Krystbelefing was 
de opbrengst 155,70 euro.

“Ondanks wind en regen was het een super-
avond”, vertelt Aaltsje Hendriks. “De hapjes 
en drankjes van It Posthûs vielen erg in de 
smaak. We hebben veel mensen aan een pas-
send kerststuk of benodigdheden om zelf iets 
te creëren met eigen kerstspullen kunnen hel-
pen. Een gezellige drukte, zeker toen de hele 
drumband binnen kwam nadat ze buiten een 
concertje hadden gegeven. De hele avond 
zorgden de leden van jeugdkorps de Noten-
krakers en het harmonieorkest ervoor dat er 
binnen in de winkel mooie kerstliedjes klon-
ken.” 
Het startsein voor de kersttijd is gegeven. 

Muzikale Krystbelefing BlomYnien

De komende weken blijft de winkel uiteraard 
gevuld met kerststukken. De ornamenten en 
kerstlichtjes van Hallelujah zijn ook nog steeds 
te koop Met de kerstworkshops erbij zorgt 
dat tot in de avonduurtjes voor veel gezellige 
drukte in Blomynien”, aldus Aaltsje Hendriks. 

Humana kledingafhaal
geen afvalbak

door Jetze Genee

Juf Harmke van de peuterspeelzaal Kids First 
in het MFC Makkum is er maar druk mee. 
Voor de zoveelste keer heeft ze spullen bij de 
Sympanie kledingcontainer aan de Lieuwke-
mastraat weggehaald die niets met kleding en 
textiel te maken hebben. Het laatste jaar komt 
het steeds vaker voor dat er door personen 
spullen achtergelaten worden die daar niet 
thuis horen. De achtergelaten spullen kunnen 
zelfs op de meest opportune wijze niet ge-
schaard kunnen worden onder kleding voor 
het goede doel. Een greep uit de spullen levert 
glazen lampenkappen, een kinderwagen, een 
kinderfiets, een houten kastje en een stofzui-
ger op. Kids First ruimt tot nog toe als directe 
buur, deze spullen op of brengt het naar de 
plaats waar het thuishoort; kringloopwinkel of 
vuilstort. ‘Laten we zorgen dat de ophaalpun-
ten voor goede doelen gebruikt worden waar-
voor ze bedoelt zijn: iets schenken wat je zelf 
niet meer nodig bent en waar iemand anders 
juist mee geholpen wordt’. Juf Harmke is er 
duidelijk in, alles behalve kleding hoort hier 
aan de Lieuwkemastraat dus niet bij en kan 
bijvoorbeeld prima naar de Makkumer Deel-
winkel of de kringloopwinkel. En als het echt 
af is, de vuilstort.   

Beeld : eigen foto
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Een jaar na het slaan van de eerste paal is de 
nieuwe dokhal van De Vries Scheepsbouw 
Makkum klaar en in gebruik. De planning was 
strak, het vakmanschap groot: op 11 novem-
ber was de officiële overdracht. De nieuwe 
werkplaatsen worden nu ingericht. 
De nieuwbouw is een enorme investering, ge-
richt op de toekomst. Directeur Sijbrand de 
Vries zei daar vorig jaar over (op www.strȃn-
wei6.nl): “We bouwen voor de volgende gene-
ratie; het betekent meer continuïteit voor het 
bedrijf en de vaklieden die er werken.” 

Fries vakmanschap
Sindsdien werd er in 2019 in de bestaande hal 
‘gewoon’ gebouwd aan een superjacht, ter-
wijl op het bouwterrein ernaast met net zoveel 
vakmanschap werd gebouwd aan de tweede 
hal en nieuwe werkplaatsen. Jorritsma Bouw 
stuurde kundig een groot aantal onderaanne-
mers aan: specialisten op hun eigen terrein. 
Velen kwamen overigens uit Friesland. 

Inrichten
In december wordt het terrein rond hal en 
werkplaatsen piekfijn in orde gemaakt. Ook is 
de werf druk met de inrichting. Dat geldt voor 
een deel nog voor de nieuwe hal. Maar voor-
al ook voor de nieuwe werkplaatsen, waar nu 
de machines worden geplaatst. In april 2020 
gaan de afdelingen over, met hulp van de ei-

Nieuwe dokhal aan Strȃnwei 6 is klaar
gen afdeling Facilitair. Die zorgt ‘dat het goed 
komt’. Hoe, dat leest u op www.stranwei6.nl 
bij de achtergrondverhalen. 

Vervolg
Hiermee is eerste fase van de uitbreiding van 
de werf afgerond. In de tweede fase worden 
de kantoren gerealiseerd en wordt de hal aan 
de zuidkant verlengd. Wanneer dit plaats vindt 
is nog niet bekend. 

Makkum, bedankt!
Bijgaande tegoedbon is een bedankje van de 
werf voor uw meeleven en uw begrip voor mo-
gelijk ervaren ongemak. Hij is goed voor twee 
gratis oliebollen van de echte Makkumer bak-
ker.
U kunt deze afhalen op vrijdag 20 december 
van 11:00 tot 14:00 uur in het kraampje voor 
Bakkerij Kluft aan de Kerkstraat 31. Zolang de 
voorraad strekt.

In de afgeladen volle van Doniakerk in Makkum kon je een speld horen vallen na de laatste noten van de Serenade voor strijkers van Tchajkovski. 
Wat klonk dat prachtig! De professionele spelers van het ensemble “Rinascita della Liuteria” hadden het schitterend vertolkt. De leerlingen van de 
vioolbouwschool waren ontroerd bij het horen van zulke mooie klanken uit hun zelfgebouwde instrumenten. Dirk Jacob Hamoen, oprichter van de 
school, benadrukte in zijn inleiding dat strijkinstrumenten die nu gebouwd worden zeker zo mooi kunnen klinken als hun antieke voorgangers. Het 
lijkt erop dat dit bewijs zondag in Makkum geleverd is.

Jubileumconcert Nederlandse Vioolbouwschool
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door Sjoukje Steinhovden

Deze maand is het alweer een jaar geleden 
dat Mondzorg Makkum overging in nieuwe 
handen. Om precies te zijn op 21 december 
2018 werd de praktijk verkocht en in verband 
met de kerstvakantie ging hij op 2 januari weer 
officieel open. Samen met Henk Kraan nam 
Gabriël Wempe de praktijk over van Marjo-
lein Eppenga, die na acht jaar in Makkum een 
andere uitdaging vond. Volgens receptioniste 
Arjanne Alkema was dat best “een soort van 
spannend”, maar gelukkig klikte het meteen 
goed tussen de nieuwe collega’s. Mondhygi-
eniste Anneke Wildschut en assistente Ankie 
van der Ent beamen dit: er hangt een prettige 
sfeer. 

Volgens Gabriël ging het allemaal erg snel en 
hadden ze een “vliegende start”. En wellicht 
is dat het enige wat van zijn jongensdroom is 
overgebleven, want eigenlijk wilde hij piloot 
worden… Die waren echter niet nodig in die 
tijd en met een beetje hulp van zijn ouders wist 
hij om te schakelen. Hij kende Henk Kraan 
persoonlijk en na een tijdje met hem te heb-
ben meegelopen werd hij gegrepen door het 
vak van tandarts. Hij werd meteen ingeloot 
voor de studie en werkte ook tijdens zijn stu-
die voor Kraan, zodat hij bij zijn afstuderen al 
zes jaar praktijkervaring had.

Mondzorg Makkum: “er zit een mens achter het gebit”

Hij bevestigt dat de sfeer in de praktijk gemoe-
delijk is en ook het contact met de patiënten 
is prettig. Een van zijn slogans is ”Er zit een 
mens achter het gebit” en daarom vindt hij het 
belangrijk zijn patiënten goed te informeren. 
Hij is zich er terdege van bewust dat tandarts-

fobie één van de meest voorkomende fobieën 
is en probeert dingen daarom in begrijpelijke 
taal uit te leggen. Hij informeert mensen zo 
goed mogelijk over kosten, risico’s etc. en 
denkt met hen mee over bijvoorbeeld verze-
kering. De afstand tussen tandarts en patiënt 
is in onze tijd veel kleiner dan vroeger en dat 
vindt hij zeer positief. “Tandarts zijn is al lang 
niet meer alleen boren”, zo zegt hij.

De praktijk in Makkum werkt goed en effici-
ent samen met de praktijk van Henk Kraan in 
Sneek. Zo kan iemand met een pijnklacht altijd 
terecht in Sneek wanneer er in Makkum geen 
tandarts is. “Er is altijd wel iets te regelen”, 
zegt Arjanne. Ook zijn er behandelingen, zoals 
implantologie, die niet in Makkum uitgevoerd 
kunnen worden, maar wel in Sneek. De tand-
heelkunde verandert continue en bij Mondzorg 
Makkum gaat men mee met die ontwikkeling. 
Gabriël is dan ook nog lang niet uitgeleerd: 
nu is hij bezig met een opleiding restauratieve 
tandheelkunde. Tegenwoordig zijn er drie vas-
te tandartsen in de praktijk en dat heeft het 
mogelijk gemaakt de patiëntenstop die Marjo-
lein Eppenga had ingesteld (zij werkte tenslot-
te alleen) weer op te heffen. De praktijk neemt 
weer nieuwe patiënten aan en de medewer-
kers blijven daar ook hun best voor doen, al 
was het alleen al vanwege het grote tekort aan 
tandartsen en mondhygiënisten in Nederland. 

Enerzjy Koöperaasje
Wûnseradiel is gestart
Twee jaar geleden werd de Enerzjy Koöpe-
raasje Wûnseradiel opgericht met als doel de 
energiegebruiker in de vroegere gemeente 
Wûnseradiel duurzame energie te leveren te-
gen aantrekkelijke tarieven. 
Sijbren Mulder en Bouke de Witte stelden hun 
daken op de Carl Fellingerweg en de Meerweg 
beschikbaar voor de zonnepanelen. Geza-
menlijk met Ingmar Mulder vormen zij tevens 
het dagelijks bestuur van de Koöperaasje. 
Deelnemers kunnen met 1 of meerdere  parti-
cipatie meedoen aan de collectief. Het aantal 
zonneparticipaties per zonnedak is 200 met 
een capaciteit van 57.000 kwh. per locatie. 
De daken zijn in gereedheid gebracht voor de 
panelen. Inmiddels hebben zich 19 leden aan-
gemeld en is de eerste locatie aan de Carl Fel-
lingerweg nagenoeg vol. Op de stal van Bouke 
de Witte zijn tot nu toe 197 panelen geplaatst 
en leveren energie voor de 19 huishoudens. 
Zij ondervinden voordeel via het zogenaamde 
postcoderoos-project, waarbij ze de energie-
belasting op hun stroomverbruik terugkrij-
gen. Aanvankelijk zou dit project 15 jaar du-
ren maar is inmiddels verlengd met 5 jaar. De 
deelnemers krijgen in ieder geval deze periode 
een winstuitkering uit de Koöperaasje. De le-
den kunnen met maximaal 40 panelen mee-
doen met het project. Bij voldoende deelname 
kunnen ook de panelen op de locatie aan de 
Meerweg worden geplaatst. Belangstellenden 
in het postcodegebied kunnen contact opne-
men met Sijbren Mulder 06 46141724 of Bou-
ke de Witte 0515 231148

Inmiddels zijn mijn Pieten en ik alweer heer-
lijk aan het uitrusten thuis in Spanje. Het was 
weer een hele drukte om alle cadeautjes weer 
op tijd bij de goede kinderen te bezorgen. 
Maar heel erg bedankt voor de fijne tijd die ik 
heb mogen doormaken bij jullie in Makkum! 
Deze tijd zullen we niet snel vergeten… Voor 
het eerst met Ozosnel over de zeedijk achter 
korps Hallelujah aan richting het Plein…, hier 
lieten een aantal Pieten zien waar ze goed in 
waren. De tennis-Piet had het nipt gewonnen 
van boks-Piet en mocht de gouden pepernoot 
in ontvangst nemen. Na een wedstrijd touw-
trekken werd er nog gedanst en gezongen 
door de kinderen en mijn Pieten. Het was weer 
een gezellige boel op het Plein in Makkum!

Eenmaal in het Anker aangekomen hebben 
de kinderen t/m groep 2 een dans geleerd van 
dansjuf Willy en het toneelstuk van Inkypinky 
in De Prins voor groep 3,4 en 5 viel goed in de 
smaak! Bij de bingo in Danscafe Skippers was 
het een dolle boel met  het bingoverhaal en 
werd er zo fanatiek bingo gespeeld dat ze er 
rode hoofden van kregen.

Met Sintwilledei zag ik dat er in Makkum hele 
sportieve kinderen zijn. In het hele centrum 
van Makkum waren ze druk bezig met spel-
letjes doen: dakklimmen bij de scouting, hin-
dernisbaan in de bibliotheek, hinkelen, zaklo-
pen en nog veel meer. Om even op te warmen 

was er heerlijke warme chocolademelk te 
krijgen bij slagerij Bruinsma. Daarna nog even 
schminken bij Hoeksema Kapper. Het zakje 
met lekkers wat ze kregen nadat ze alle spel-
letjes hadden gedaan, was dus dik verdiend. 
Gelukkig waren er ook weer genoeg jongeren 
bereid gevonden om spelletjes aan de kinde-
ren uit te leggen en de kinderen aan te moe-
digen. Ondanks de kou deden ze enorm hun 
best en hadden ze er veel lol in !

Ook de prachtige stemmen van de mensen in 
het woonzorgcentrum zullen mijn Pieten en ik 
niet snel vergeten, wat een gezellige ochtend 
hadden we daar in Avondrust!

We hebben een prachtige tijd bij jullie gehad in 
Makkum, waar we nog vaak aan terug zullen 
denken.

Daarom wil ik, Sinterklaas, samen met mijn 
Pieten en de intochtcommissie (die onze 
komst en verblijf in Makkum heeft geregeld) 
alle vrijwilligers, bedrijven en het onderne-
mersfonds bedanken die er voor gezorgd 
hebben dat wij het hier geweldig naar de zin 
hebben gehad!!

Namens ’t hele Pietenkorps 3 keer hieper-
depiep hoera, hoera, hoera!! En met de vrien-
delijke groeten vanuit Spanje,
Sinterklaas

Lieve kinderen, ouders en andere
belangstellenden van Makkum e.o.
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06-504 33 425

vanlelyveldmakelaardij.nl

VERKOPEN

TAXEREN

AANKOPEN

Kerst vieren aan het Ysselmeer?
Wij organiseren op 1e en 2e Kerstdag een volledig verzorgde en sfeervolle kerstavond! 

Hieronder delen wij ons 3- of 4-gangen keuze menu.
Alle gerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren.

Het 3-gangendiner reserveert u voor maar €34,50 en een 4-gangendiner voor €38,50.
Voor een upgrade van uw menu kunt u kiezen voor een bijpassend wijnarrangement! 

Reserveer nu via 0515-233454 of via info@strandbar-thuishaven.nl



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718


