Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

BON APPETIT
YAMATO
JAPANSE MIX

zak 200 gram 1.99

2e zak

GRATIS
aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

www.makkumerbelboei.nl

Een greep uit ons aanbod?
zie pagina 21

Voorstraat 1(3) - Makkum - Tel. 0515 - 233664

Tijdens de
8e Krystwilledei
zijn de winkels
tot 20.00 uur geopend

No. 1164 - 6 december 2006

Mededeling
In verband met de kerstmarkt
op zaterdag 9 december
is de Voorstraat en Vallaat
afgesloten voor het verkeer.
Autobezitters worden verzocht
hun voertuig zaterdag
niet te parkeren
op genoemde straten.

OPEN WOENSDAG t/m ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 10 december
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdagavond
19.00 uur pastoor J.v.d.Wal/pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
19.00 uur Oecumenisch vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker”, de Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30
uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De Voorn 35, tel. 0515-232221.
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 24 uur per
dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Familieberichten
Algemene Kennisgeving
Rustig is van ons heengegaan onze mem,
beppe en oerbeppe

Trijntje Aukema-de Jong
in de ouderdom van 99 jaar.
Sinds 20 januari 1990 weduwe
van Paulus Aukema.
Makkum: P. Aukema
M. Aukema - van de Witte
Makkum: J. Aukema
L. Aukema - Harkema
beppe- en oerbeppesizzers
Bolsward, 21 november 2006
Corr.adres:
P. Aukema, Aakweg 21, 8754 AL Makkum
De crematieplechtigheid heeft in besloten
familiekring plaatsgevonden.

Agenda
vrijdag 8 december
Makkum - “Ons Gebouw” 19.45 uur
Klaverjasavond van Buurtvereniging
“It Fintsje” voor leden en niet-leden
Makkum - Kinderdisco 19.00 uur
jeugdsoos Swinx
Skuzum - Dorpshuis ‘De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen
zaterdag 9 december
Makkum - 8e Krystwilledei 16.00-20.00 uur
locatie Vallaat - Voorstraat en omgeving van
de sluis
Makkum - Synergie live in Café de Belboei
Makkum - Iers/Schotse avond met karaoke
20.30 uur jeugdsoos Swinx
zondag 10 december
Makkum - Sporthal Maggenheim 19.30 uur
18e Kerst-Zing-Mee, gratis toegang
Makkum - Snertmiddag/jamsessie 15.00 uur
jeugdsoos Swinx

Makkumer Belboei
Vriendelijk bedankt voor alle kaarten,
bloemen en fruit bij mijn verblijf in het
ziekenhuis en thuiskomst.
Makkum, december 2006

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515 - 23 35 45
of e-mail: rienstra@makkum.nl

Geertje Nota-Monsma

Hier is ze nog blond van haar
zo klein....
zo lief....
zo mooi....
zo welkom....
zo van ons.

maar wie weet, herkent u haar
Ze wordt vandaag alweer

30 jaar

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze dochter

Senna Nynke
Geboren op 26 november 2006 om 17.33 uur.
Senna weegt 2990 gram en 46 cm lang.
Karel en Nynke Roorda-Galema
It String 4
8754 GS Makkum
Telefoon (0515) 233701
Wilt u dit kleine wondertje komen bekijken?
Een telefoontje zou ons prettig lijken.
Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Hartelijk Gefeliciteerd
door de hele clan
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Wist u dat...
* de bingo van Buurtvereniging Havenkwartier op
9 december is afgelast i.v.m. de kerstmarkt?

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG VLUG KLAAR

Kerst en Nieuwjaarswensen
Makkum - Nog maar enkele weken en 2006 ligt al weer
achter ons, tijd om uw kerst- c.q. nieuwjaarswensen op te
geven. Dit nummer verschijnt op woensdag 20 december.
Deze opdrachten moeten wij echter wel voor donderdag
14 december in ons bezit hebben, om deze tijdig te kunnen
plaatsen. Zoals voorgaande jaren zal ook nu Alie Klein dit
behartigen. U kunt dit doorgeven per tel. 0515-231758, of
email: klein@uwnet.nl of faxen dat kan ook op nummer
0515-233545.

5 HALEN / 4 BETALEN

VARKENSROLLADE

Makkum - In verband met de kerstdagen verschijnt het
laatste nummer van de Makkumer Belboei dit jaar op
vrijdag 29 december. Het aanleveren van advertentie c.q.
kopij blijft ongewijzigd, dus vrijdag (22 december) voorafgaand aan de verschijningsdatum. Zowel de redactie als
de drukkerij is tijdens de kerstdagen gesloten.

100 gram

DINSDAG VERSE WORST

€ 1.20

VARKENSFRICANDEAU

€ 2.50
RUNDER 500 gram € 2.75

VARKENS 500 gram

100 gram

€ 1.40

KIPSATÉ
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

€ 2.25
RUNDER GEHAKT 500 gram € 2.75
H.O.H. GEHAKT 500 gram

DONDERDAG 7 DECEMBER
t/m ZATERDAG 9 DECEMBER

Laatste editie
vrijdag 29 december

DONDERDAG 7 DECEMBER
t/m WOENSDAG 14 DECEMBER

PEPERSTEAK

4 HALEN / 3 BETALEN
KIPSCHNITZEL voorgebraden

4 HALEN / 3 BETALEN
BOERENKOOL met WORST
per portie

€ 3.25

€ 1.49

Alvast voor de Kerst bestellen van
Wild en Gevogelte? Vraag naar ons
assortiment. Ook volop Rollade’s,
vleesschotels en hapjesschalen.
Ook voor salade’s, diverse soorten
en speciaal opgemaakt. Alle wensen
worden zoveel mogelijk uitgevoerd.

Gebr.Brattinga en Personeel
wenst u fijne Kerstdagen
en een vleesrijk 2007
Voor uw Kerstdiner zijn wij 6 dagen per week
beschikbaar, maar bestellen voorkomt
teleurstelling, daarom stellen wij het op prijs
d.m.v. een kleine attentie voor een vroege
bestelling zijn wij dagelijks bereikbaar.
0515 - 231 578

Kerstconcert Arum
Arum - Op zondag 10 december geven Chr. Mannenkoor
Con Amore uit Harlingen, onder leiding van de heer B.
Boersma en de Chr. muziekvereniging “Wubbenus
Jacobs” uit Arum, onder leiding van mevrouw S. Fritsma,
een kerstconcert om 16.00 uur in de Geref. Kerk in Arum.
Tevens een muzikale (orgel) bijdrage van de heer Sj. Bruining
uit Arum. De presentatie wordt gedaan door mevr.
Froukje Bosma uit Bolsward. Zij neemt het publiek mee
in het verhaal achter de muziek. De toegang is gratis.

telefoon 0515-231488 of 232547

Eru Goudkuipje.................................deze week 2 voor 1.20
Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter......................................0.99
Boterhamworst, pakje............................nu 5

Winterboerenmarkt te Pingjum
Pingjum - Zaterdag 9 december van 14.00 - 21.00 uur vindt
u vlak buiten het dorp Pingjum (bij Beamkerij Ferskaat &
De Nije Trije) de gezellige Winterboerenmarkt. U wordt
welkom geheten door enthousiaste deelnemers met een
uiteenlopend scala aan producten. Van geitenkaas tot hertenvlees en van prachtige sieraden tot olijfoliezeep! De
vuurkorven branden en als de avond valt, is de markt extra
sfeervol met veel lichtjes en fakkels. Tussen half zeven en
half negen kunt u genieten van prachtige accordeon
muziek. En mis ook zeker de levende kerststal niet!
Tijdens de markt vangt ook onze kerstbomenverkoop
aan. De markt wordt voor het grootste gedeelte binnen
gehouden. In het “Tûnkafee” van De Nije Trije staat de
houtkachel te branden en kunt u terecht voor een hapje en
een drankje. Toegang is gratis!

zegels extra

literfles Tonic........................................................nu 69

cent

literfles Bitterlemon..............................................nu 69

cent

net Hand- perssinaasappels, 2 kilo...........................voor 2.19
Top Q pot Doperwten, 720 ml.....................................nu 0.69
Top Q Wortelen, 720 ml...............................................nu 0.69

Aanbiedingen geldig van do. 7/12 t.e.m. wo. 13/12
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4tuoze Matroze garantie voor onstuimige avond
(zaterdag 25 november)

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€13,65
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

Makkum - “Wanneer je een afspraak maakt
weet je nooit waar je terechtkomt. Dat is één
van de vele leuke kanten van ons beroep”. Cees
Koldijk is zichtbaar onder de indruk van het
knusse gezellige bovenzaaltje van de Prins. Op
uitnodiging van het Nut departement Makkum
treedt hij deze avond op met zijn 4Tuoze
Matroze, de uitvinders van het vernieuwde zeemanslied. Rond de klok van 8 uur loopt de zaal
langzaam vol. Na een aantal nummers komt
Sinterklaas binnen. Meteen wordt Goedheilig
man (weer) toegezongen door de Matroze met
hun kersvers Sinterklaas nummer dat ook in
Maastricht bij zijn intocht werd gezongen. En
wanneer je genoeg van hem hebt dan zing je
gewoon Dag Sinterklaasje. Als snel wordt duidelijk
dat er in de zaal behoefte is aan dansen en na het
eerste blok wordt de dansvloer gereed gemaakt.
De 4tuoze Matrozen zijn gespecialiseerd in het
nautisch repertoire. Ze bezingen de lof op de
zee en maken geen cd’s maar zeedees. Het

repertoire zit barstensvol nostalgie naar de tijd
dat de echte zeebonken nog met een kompas
achter het houten roer stonden. Tegenwoordig
wordt een schip met in joystick gestuurd en daar
valt niet zoveel romantiek aan te beleven.
Koldijk betrekt het publiek er bij door ze te
testen op ritmisch en dichterlijk gevoel. Met
opzwepende muziek wordt hilarische, doch
gevoelige teksten gezongen over drank, hoeren
en de zee. In een deining van emoties wisselen
humor en tragiek elkaar af. Traditionele zeemansliederen zijn best aardig met een borrel op
maar nuchter komen de clichés hard aan. De
wateren in Friesland worden bezongen en aan
het eind van de avond dansen en zoenen de
Friese meisjes beter dan de Brabantse.
Het eerstvolgende programma onderdeel van het
Nut is een koffiekoffie van het amusementsorkest
Andante op 21 januari a.s. in de Doopsgezinde
Kerk te Makkum

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

ONS KERSTMENU
z Babi Pangang

z Ajam

z Kip Feng Sheng

z Kroepoek

z Foe Yong Hai

z 2 Witte Rijst

z Cha Sieuw

5 pers.

€ 27.95

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

Plaatselijk Belang Makkum, ook uw belang!
“Je ziet meer met dertig”
Makkum - Bovenstaande actie wordt georganiseerd in het kader van het project “Duurzaam
Veilig”en heeft als doel het bevorderen van de
verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom.
Op verzoek van de provincie en gemeente
Wûnseradiel is Plaatselijk Belang Makkum
benaderd om stickers met de tekst “Je ziet meer
met 30” binnen Makkum te verdelen. Ook wij
vinden dat deze stickeractie mee kan helpen aan
verkeersveiligheid binnen het dorp. Het bestuur
heeft naar zijn inzicht op de drukkere wegen
binnen de bebouwde kom van Makkum al de
nodige stickers uitgedeeld welke alleen op de
containers van de Omrin mogen worden geplakt.
Als u nu vindt dat er bij in de buurt ook te hard wordt
gereden en u bent nog niet in het bezit van een
dergelijke sticker dan kunt u zich melden bij
Boekhandel Coufreur welke nog enige exemplaren
in zijn bezit heeft. Wij hopen dat de bewoners
van Makkum dit initiatief zullen steunen.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Vers gesneden soepgroente
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.39
Mooie rode– witte– of groene kool
en koolraap
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Fruitmix van
Elstar - Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
3 kilo voor maar € 2.25
Heerlijke super mandarijnen (blad clementines)
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Namens Plaatselijk Belang Makkum,
M.C.Brandsma/secretaresse.

10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
ut res rt/Sauna
Bea

2e persoon
voor de helft
van de prijs

Wie wint NederlandLeestQuiz en gaat naar de
Nederlandse Antillen?

Nu op naar Beautyresort sauna 'De Leliehof'
voor het vriendinnen-a
arrangement
voor slechts € 69.00
z Ontvangst

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

Voor andere aantrekkelijke arrangementen
kijkt u op www.leliehof.nl
Let op! Boeken via internet extra 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Makkum - Van 20 oktober tot 17 november was
Nederland in de ban van de campagne Nederland
Leest. Tijdens de campagne zijn landelijk zo’n
700.000 exemplaren van het boek Dubbelspel,
geschreven door de Antilliaanse auteur Frank
Martinus Arion, uitgedeeld via de bibliotheken
aan bibliotheekbezoekers. Tijdens de succesvolle
campagne Nederland Leest heeft de Nederland
LeestQuiz veel aandacht gekregen van de
Dubbelspellezers, 587 deelnemers hebben de quiz
ingevuld en meegedongen naar de geweldige prijs,
een reis naar de Nederlandse Antillen. 144 mensen
hebben alle pittige vragen goed beantwoord.
De hoofdprijs, een reis naar de Nederlandse

Antillen van € 1.000,— gaat naar mevrouw
A. Schipstra uit Rotterdam. Mevrouw Schipstra
is opgegroeid op Curacao en fan van Dubbelspel.
Zij is heel blij dat ze door het winnen van deze
prijs in de gelegenheid is haar geboortegrond
weer eens te bezoeken.
In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
de overige deelnemende provincies is een troostprijs, een boekenbon van € 50, toegekend aan
mevrouw S. Bigler (Velserbroek), mevrouw J.
van Veen (Spijkenisse) en Mevrouw M. Hoekstra
(Makkum). De prijs werd op vrijdag 1 december
in de bibliotheek van Makkum uitgereikt aan
Marijke Hoekstra.
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Jongens net sa seure,
miskyn witte
die minsken ‘t wol?

Hé mem,
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Kest um ek
inleverjen by De
Vigilante jer

ik wit ‘t wol!!

Op nei ut Badhûs!!!!

Ik wol ek in
stempelkaart!!!

Inleveren volle stempelkaart
Decemberaktie O.V.M.
Wanneer u bij ons een kop koffie cq. consumptie, incl. gebak heeft
genuttigd?! Dan kunt u tijdens de decemberactie, die duurt van 16-11
tot 26-12, bij ons tegen inlevering van een volle kaart, o.a. vol gestempeld
door: Funsport en/of Visser Sport & Mode, het 2e kopje koffie cq
consumptie (t.w.v. ± € 2.00) gratis nuttigen. Sopkafee Badhûs
De Flevo is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Als u deze volle stempelkaart bij Hoek’s Vis en Snacks Makkum
inlevert, is het 5 haringen halen / 4 betalen

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

zie ook www.boulevardmakkum.nl
Ik gean nei Funsport of
Visser Mode om klearen te
keapje

Wer hawwe
us stempelkaart
nou litten???

Hjir leit
dur net....

Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wer is de
hjerring?

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat
oan de bulich
dogge
Lit se mar
stempelje

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Wordt vervolgd....
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 8 december
20.15 uur
J Makkum 7
20.15 uur
D Set Up 2
21.25 uur
D Makkum 5
20.15 uur
J Makkum 9
21.25 uur
D Makkum 4

- Van Dorsten/MAZ 2
- Delphion/DBS 5
- HVV 1
- NOK 6
- Delhion/DBS 6

zaterdag 9 december
17.00 uur
D Makkum 1 - Turfstekers Drachten 2
17.00 uur
D Makkum 2 - Hevoc ‘89 1

KNVB-competitie
dinsdag 12 december
20.00 uur
D Ny Engwier 1 - WZS 1

Saksisch Tafelen
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen.
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze.
Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren.
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.
Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd.
Niet mogelijk op Kerstdagen.

Vooraf
Warm brood
roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep

Garnituren
Warme groente van de dag
Salade
Gebakken aardappelen
Appelmoes
Patat frites

Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus
Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus
Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons
Stoofpotje van rundvlees

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

tro
Hotel Bis

“De Waag”

lstra
Willem Da
ijbeler en
m
Petra Sche , 8754 CM Makku
737
32
-2
15
Markt 13
Fax 05
.nl
-231447 gmakkum l
Tel. 0515
teldewaa
ho
m.n
@
ku
fo
ak
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aagm
E-mail:
ew
ld
te
www.ho
Internet:

TV Omrop Fryslan
Wyn op woansdei
De camera’s van Wyn op Woansdei van 6
december volgen Marco Westdijk van
Leeuwarden. Deze 24-jarige is croupier
bij het nieuwe Holland Casino in het FEC.
Dat wordt je niet zomaar natuurlijk. Marco
heeft een opleiding van drie maanden
gevolgd. Alleen voor het spelletje
Amerikaanse roulette heeft hij zes weken
nodig gehad om alle ‘ins en outs’ van het
vak te leren. De camera’s van ‘Wyn op
Woansdei’ mochten in het casino een
kijkje nemen toen er nog geen vloerbedekking lag, toen Marco aanwijzingen
kreeg van een ergoterapeut en bij de
teambuilding op Terschelling. Marco
moest voor de eerste keer aan de bak bij
de opening voor de bobo’s.
Wyn op woansdei, woensdag 6 december
19.20, 21.20, 23.20 uur. Nogmaals te zien
de hele nacht eenmaal in de twee uren.

www
.
makkumerbelboei
.
nl

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 6 december 2006

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 6 december 2006

Computerlessen voor
ouderen in Makkum

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - In januari aanstaande start er in
de bibliotheek van Makkum bij voldoende
deelname een nieuwe serie computercursussen voor 50-plussers. Docenten
van SeniorWeb Wûnseradiel maken de
cursisten in een ontspannen sfeer wegwijs
op de computer. Naast de basiscursus
Windows wordt er de cursussen Word
deel 1 en 2 en een cursus Internet en e-mail
gegeven. Om deel te nemen dient men
over voldoende Windows-ervaring en
tekstverwerking te beschikken en voor
internet ook over een werkend e-mailadres. Geheel nieuw in Makkum is de
cursus Creatieve Fotobewerking. Als lesboek wordt gebruik gemaakt van het boek
Digitale Fotobewerking met Ulead Photo
Express van Addo Stuur. In dit boek is de
benodigde software aanwezig. In de cursus
wordt ook aandacht besteed aan aanverwante
onderwerpen zoals het versturen van foto’s
per e-mail, het branden van foto’s op CD
met XP en het gereed maken van foto’s
voor afdrukcentrales. Om de cursus goed
te kunnen volgen moet men voldoende
kennis hebben van Windows en tekstverwerking. Het verdient aanbeveling om
aangesloten te zijn op internet en een
werkend e-mailadres te hebben.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de bibliotheek van Makkum.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij
Dick den Hartog tel: 0515 231761
Kaatsvereniging Makkum
MEDEDELING
De Federatie van
Wûnseradiel-Bolsward-Workum
organiseert op zaterdag 16 december a.s.
een zaalkaatspartij
in sporthal “ De Trije “ in Franeker.
Er wordt in alle categorieën gekaatst.
De aanvang is om 10.00 uur.
De inleg is € 2,50 voor welpen,
pupillen en schooljeugd
en € 5,= voor jongens, meisjes,
Heren en Dames.
Opgave voor deze partij kan bij:
Mieke Tilburgs, Strânwei 17 Makkum
Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl
De opgave is mogelijk tot:
Woensdag 13 december 19.00 uur
Meer info op www.kvmakkum.nl
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Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Alle verlichting in de aanbieding:
b.v. AXA HR Traction Dynamo

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Tijdens de Krystwilledei 10% Korting
op de gehele Collectie
Kerstwenskaarten en Kalenders.

Van € 19,95
nu tot 20 december
voor slechts

€ 14,95

(uitgezonderd de Makkumer Kalender)

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf

B. Bosma
Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!
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Zaterdag 9 December zijn wij
geopend van 9.00 uur - 20.00 uur
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Tegels

Delicatessen

kaas, noten, wijn, tapas en souveniers
250 gram cashewnoten +gratis 250 gram pinda’s nu: 2,95
Franse geitenkaas van 1,69 nu:0,99 per 100 gram
Gorgonzola van:1,59 nu:1,09 per 100 gram.
Bresse blue van:1,49 nu: 0,99 per 100 gram.
Goudse belegen:nu 5,99 per kilo.
Verse hutspot portie van 500 gram van 3,85 nu: 2,99.
Ook uw adres voor kado,kadomandjes,kerstpakketten en relatiegeschenken.
Wij maken onze kerstpakketten in overleg met u precies zoals u hebben wil!
Speciaal voor maritiem gerelateerde bedrijven hebben wij bootjes voor een fles wijn of bier.

het adres voor

Of valt u liever op met een Fries thema?

gereedschap

Zoals u ziet is er van alles mogelijk en voor elk budget.

fietsverlichting
sleden,schaatsen
huishoudelijke artikelen
kerst versiering en verlichting
en meer naar

venema
dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum

Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283
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KERST ZING-MEE 2006
op zondag 10 december
in sporthal ”Maggenheim”
te Makkum
m.m.v.:

Interkerkelijk
Mannenkoor Drachten

Goed gebruikte
kleding ook voor u
Witmarsum - Met directe ingang is het voor
bewoners rondom Witmarsum mogelijk,
om gebruik te maken van de winkel in
goed gebruikte kleding in de Noodopvang voor Vluchtelingen te Witmarsum.
We zijn elke maandag ochtend van 10.30 uur
tot 12.00 uur geopend en rekenen redelijke
prijzen. Kom eens langs en kijk eens rond
of er voor u misschien iets van uw gading
bij is; zoniet dan is een sociaal contact
met bewoners en/of vrijwilligers ook
nooit verkeerd. De opbrengst komt ten
goede voor activiteiten voor de bewoners,
in de ruimste zin des woords. De kledingwinkel is te vinden op het terrein van de
Noodopvang tegenover het Gemeentehuis.

o.l.v. Dhr. Harm v/d Meer

Muziekvereniging
“Hallelujah” Makkum
o.l.v. Mevr. Nienke Jaarsma

Pianobegeleiding: Dhr. Jac. Dreunhuizen

Aanvang: 19.30 uur - Toegang vrij!

Koop kaarten en
cadeau en maak
het verschil
Makkum - Een kerstkaart of cadeau van
Unicef kan levens redden, bijvoorbeeld
van kinderen in Mozambique. Dagelijks
worden er 90 baby’s met het hiv-virus
geboren, van wie meer dan de helft het
eerste levensjaar niet haalt. Unicef helpt
deze kinderen met medicijnen en helpt te
voorkomen dat het hiv/aids-probleem
zich verspreidt. Unicef kan dat niet alleen.
Om deze miljoenen jongens en meisjes te
helpen heeft UNICEF uw hulp nodig.
Unicef artikelen zijn deze week op donderdag, vrijdag en zaterdag te koop bij
supermarkt Coöp. Van der Wal.
Namens alle kinderen die door Unicef
geholpen worden, alvast HARTELIJK
DANK voor uw steun!

Bij aankoop van € 15,- aan Herôme Producten
ontvangt u de Herôme Natural Nail Color Glitter
t.w.v. € 9,95 GRATIS*
*zolang de voorraad strekt

Berends Body & Beauty
It Hof 12,

Makkum tel:0515 - 233505
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Volleybal - Dames Makkum 1
verliezen met 3-2
Holwerd - Afgelopen zaterdag speelden de dames
Makkum 1 hun 9e competitiewedstrijd. De dames van
Makkum staan op een 10e plaats, ze moesten tegen
spelen tegen De Roeken in Holwerd die op een 12e
plaatst staan. De opdracht was simpel van winnen!
De eerste set draaide het niet lekker bij Makkum en
verloren zij de set met 25-17. De tweede set ging het
wat beter met de dames van Makkum ze hadden een
goede opslag en de dames uit Holwerd konden er niet
veel mee. Maar door veel persoonlijke fouten van
Makkum was de set nog niet beslist. Er werd gewisseld
en konden ze toch deze set pakken met 25-19.
De derde set was een spannende strijd de speelsters
waren aan elkaar gewaagd, maar met 25-21 verloren
de dames van Makkum deze set.
De vierde set moest er gewonnen worden om er een
vijfde set uit te slepen. Deze set ging Makkum weer
goed van start, de pass was goed en er werd goed aangevallen. Maar ze kwamen weer even in het bekende
dipje en lieten De Roeken weer gevaarlijk dicht bij
komen. De kopjes gingen weer omhoog en pakten ze
toch nog de set met 25-20.
In de vijfde set begon Makkum niet goed, het was rommelig en ze kwamen niet meer in hun spel en verloren
de set met 15-8.

Dames volleybal Makkum
verliezen bekerwedstrijd
Koudum - Maandag 27 november speelden de dames
Makkum 1 een bekerwedstrijd tegen Oeverzwaluwen.
Deze club speelt derde divisie. Het was een wedstrijd
waarin zeker kansen lagen voor Makkum.
De eerste set draaide niet zo lekker, maar de tweede en
derde set kwamen ze op gang.
In de derde set stond het 24-23 en ging het punt zeer
onterecht naar Oeverzwaluwen. Waardoor zij de derde
set en daarmee ook de wedstrijd wonnen. Erg jammer
maar zeker gevochten voor de punten door de
Makkumer dames.

r e s t a u r a n t

Aanstaande zaterdag spelen de dames van Makkum
thuis uur tegen Tursterkers uit Drachten om 17.00 uur.

It Posthûs
sth

Laat kerst dit jaar een mooie herinnering zijn……..

Sneeuw dwarrelt op het terras van It Posthus en binnen verwarmen de gasten zich
met een heerlijk glas wijn. Wij van It Posthus gaan voor een heerlijke avond zorgen.
Vrienden en familie ontmoeten elkaar; heerlijk uitgebreid dineren, gezellig praten
en een lekker glas wijn drinken.
1e kerstdag serveren wij vanaf 16.00 uur een 5 gangenkeuzemenu voor € 49,50.
Het kerstdiner is zorgvuldig samengesteld en is gericht op de culinaire liefhebber.

De Waardruiters

Hebt u speciale wensen voor wat betreft gerechten of diëten, laat het ons tijdig weten.
Wij houden er graag rekening mee zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.

Cornwerd - Afgelopen zaterdag werd er een dressuurwedstrijd voor paarden verreden in Koudum. Lotte
Nefkens startte met Simply in de klasse B. Ze reed een
zeer verdienstelijke proef. Ze haalde met 193 punten
een winstpunt en de 2e prijs.

Reserveren is gewenst i.v.m beperkt aantal zitplaatsen.
Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag open vanaf 16.00

Plein 15  8754 ER Makkum  Telefoon (0515) 231 153  info@itposthus.nl  www.itposthus.nl

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 6 december 2006

Speciale computer voor
senioren nu verkrijgbaar
in heel Friesland!
1´ en 2´ kerstdag geopend. Vier gangen Kerstmenu 25 euro p.p.
Kijk op www.pizzeriapingjum.nl

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

VOORSTRAAT 21 8754 EV

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

MAKKUM TEL. 0515-232013

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

jen

rti
a
p
n
e
r
ine

nd

nch e
u
l
r
o
o
V

Keuze Kerstmenu voor 2e Kerstdag
dinsdag 26 december 2006
Menu 1:
Amuse

Menu 3:
Amuse

Ossenhaas carpaccio

Gebakken fois gras met calvados

Tagliatelle met zalm en roomsaus

Spoom met citroen

Tournedos met gamba's en kruidenboter

Lams carré met kruidenkorst
en begeleid met portsaus

Grand dessert
Grand dessert
39,50
42,50
Menu 2:
Amuse

Kindermenu:
Tomatensoep

Zalm-Heilbot carpaccio

Spaanse biefstuk

Salade van veldsla, pijnboompitten
en gebakken geitenkaas

Salade van veldsla, pijnboompitten
en gebakken geitenkaas

Vers gebakken snoekbaarsfilet
met verse tuinkruidensaus

Petit grand dessert
19,50

Grand dessert
39,50
Hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, hutspotkroketjes,
stoofpeertjes en ratatouille van paprika, aubergine en courgette.
U kunt bij ons terecht om 13.00 uur en om 18.30 uur.
Alleen op reservering 0515 - 231 510 b.g.g. 06 - 437 042 49

Vandaag de dag is een leven zonder computers
moeilijk voor te stellen. Bij een groot deel van de
huishoudens zijn dan ook wel één of meerdere
exemplaren te vinden. Er is echter ook nog
steeds een groep mensen die geen computer
heeft. Dit zijn meestal senioren. Zij hebben
soms nog helemaal geen ervaring met een
computer en dit kan hen soms het gevoel
geven dat zij op dat vlak de boot gemist hebben.
Voor deze mensen is de simPC dé oplossing.
De simPC is een zeer eenvoudige, veilige en
vooral gebruiksvriendelijke computer, speciaal
ontwikkeld voor senioren. De simPC wordt
ook wel de computer zonder toeters en bellen
genoemd: alles wat je nodig hebt zit erop, maar
zonder alle onnodige extra’s en ingewikkelde
fratsen. Deze computer bevat alle veelgebruikte
functies zoals internet, e-mail, tekstverwerken,
rekenprogramma’s en foto’s bewerken. Deze
functies zijn echter eenvoudiger te bedienen,
overzichtelijker en veel beter beveiligd dan op
een “normale” computer. De simPC wordt
geleverd met een speciaal serviceabonnement
waardoor de computer altijd beveiligd en
up-to-date is. Voor de gebruiker is de simPC
dus direct gebruiksklaar en onderhoudsvrij.
Bovendien biedt dit serviceabonnement een
levenslange garantie: mocht uw simPC het
niet meer doen, dan wordt deze zonder extra
kosten omgeruild voor een nieuw exemplaar.
Hulpmiddelen Centrum Friesland (HCF) biedt
sinds kort de simPC aan in geheel Friesland.
De computer kan zowel los gekocht worden
als in combinatie met een ADSL abonnement.
In samenwerking met pluZ ledenservice van
Thuiszorg De Friese Wouden zijn al een aantal
demonstraties voor belangstellenden gegeven.
Deze demonstraties worden zeer goed bezocht
en de reacties op de simPC zijn uiterst positief.
De senioren die de simPC zien en uitproberen
ervaren nu dat de digitale snelweg ook voor
hen bereikbaar blijkt te zijn! Hulpmiddelen
Centrum Friesland wil meerdere demonstraties
in de provincie organiseren om een grotere
groep ouderen kennis te laten maken met deze
speciale computer. Geïnteresseerden kunnen
zich bij het HCF melden om een demonstratie
bij te kunnen wonen.
Contactgegevens: Hulpmiddelen Centrum
Friesland, T.a.v. Hilde Gerlofs, Postbus 30A
9251 EM Burgum. Mailen kan natuurlijk ook,
naar H.gerlofs@hulpmiddelencenrtum.nl
of bel: 0900-460 2 460

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl
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Synergie live
in Café de Belboei
Makkum - De top 100 coverband Synergie
bestaande uit Michiel Scheepvaart,
Menco Pieters, Geartsje Haijtema, Edwin
Scheepvaart en Lourens Adema treden
zaterdag 9 december op in Café de Belboei.
De bandnaam Synergie is afkomstig uit
het Grieks (Synergia) en wordt gebruikt
voor een situatie waarin het effect van
een samenwerking groter is dan elk van
de samenwerkende partijen afzonderlijk
zou kunnen bereiken. Deze nieuwe band
uit Makkum zal een repertoire ten gehore
brengen met nummers van o.a. Michael
Jackson, Toto, U2, Grand Funk Railroad,
Journey, Whitesnake, The Police en nog
veel meer!

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Peugeot 307 Hdi
Gentry, 5drs, airco
Zilvermett,lm.velgen
Leder.interieur,cpv
El.rmn,cruisecontr.
131 dkm bj 2003

Opel Meriva 1.6-16v
Groenmetallic,5drs
Cruisecontr,el.rmn
Radio-cd,cpv+afst
Trekhaak,nwe auto
53 dkm bj 2003

€ 13.900,-

€ 13.800,-

Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm

2004

€ 15.900,-

2004

€ 14.900,-

2003

€ 13.900,-

El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm

2002

€ 13.900,-

Opel Meriva 1.6-16v,gr.met,cr.contr,r-cd,trekh,53dkm

2003

€ 13.800,-

Peugeot 307 XT 1.6i,5drs,grijsmet,a/c,el.rmn,70 dkm

2002

€ 11.900,-

VW Golf Sdi,3drs,zilver,cr.contr,r-cd,el.rmn,121dkm

2003

€ 11.750,-

Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail

2002

€ 10.900,-

Peugeot 206 1.4i AUTOMAAT,bl.met,radio-cd,nwst,41dkm

2002

€ 9.900,-

2003

€ 9.650,-

Ford Focus 1.6i Trend,groenmet,5drs,airco,r-cd,96dkm

1999

€ 6.400,-

Opel Astra G 1.6i’club’,zilver,5drs,el.rmn/sp,102dkm

1998

€ 4.950,-

Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn,meeneemprijs

2000

€ 4.900,-

Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm

1998

€ 3.900,-

Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm

1997

€ 3.850,-

Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm

1997

€ 3.500,-

Peugeot 205 1.4i generation,blauwmet,el.rmn,cpv,apk

1997

€ 2.950,-

Citroen C3 16-16v,X-TR Automaat,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,dakrail,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bed,39 dkm
Peugeot 307 Hdi ‘Gentry’,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen

Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm

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

Heb je zin in een gezellige avond? Kom
dan zaterdag 9 december naar Café de
Belboei en laat je verrassen door deze top
100 coverband. Keep on rocking in de
Belboei!!

Een ‘duizendpoot’ in
Myndomyn
De 26-jarige Jelle Post is een druk en creatief
persoon. Hij is zanger van de rockband
Melanocaster, is hoofdredacteur van het
Friese gedeelte van de website over popmuziek: ‘3voor12’ en heeft de Academie
Minerva Prijs 2006 gewonnen. Hij heeft
deze prijs gewonnen voor zijn afstudeeronderzoek met als thema ‘gewoon’. Jelle
schrijft verder nog teksten en columns en
heeft zijn eigen vormgevingsbureau in
Groningen. Myndomyn zendt op woensdag 6 december een portret uit van deze
culturele duizendpoot.
Myndomyn woensdag 6 december 18.45,
20.45, 22.45 uur te zien op TV Omrop
Fryslan. Nogmaals te zien de hele nacht
eenmaal in de twee uren.
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Kerstbomen
Omorika
Zilverspar
Blauwspar
Verder een grote
KERSTSHOW
bij:

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

19 december t/m
23 december
alle dagen geopend
Dinsdag - Donderdag
tot 21.00 uur
bellen voor afspraak

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Beide Kerstdagen Geopend.

Hotel Bistro

“De Waag”
Voor deze feestdagen introduceren wij onze
nieuwe A la Carte Specialiteiten Kaart.
Nieuwsgierig geworden; Reserveer dan snel.
Wij wensen een ieder, prettige feestdagen toe
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Bezorgbakker en studenten organiseren samen een Kerstmarkt
Gaast - Leerlingen van het schoolbedrijf Marne College
Bolsward helpen bezorgbakker Marten Hoekstra
uit Gaast om een kerstmarkt op te zetten. Voor de
leerlingen is het een mooi praktijkproject, Hoekstra
viert er het begin van zijn zilveren jubileumjaar mee.
Na drie jaar zwichtte hij; bezorgbakker Marten
Hoekstra heeft opnieuw een kerstmarkt op poten
gezet. Na het succes van 2003 hadden veel van zijn
klanten er elke herfst weer om gevraagd. Maar
Hoekstra stond niet te trappelen: “Het kost enorm
veel tijd, want áls je het doet moet je het goed doen.
Om de verdiensten kun je het beter laten. Het is
gewoon leuk voor de decembersfeer; míjn cadeautje
aan de mensen uit de omgeving.”
Dat cadeautje komt er dus dit jaar weer, want de

bezorgbakker heeft hulp gekregen van het schoolbedrijf Marne College Bolsward. Een tiental leerlingen
nam het organiseren van de markt als leerobject
aan. “Om tien jongeren te sturen kost ook veel tijd,
maar het maakt het wel weer leuker. Ik ga bovendien
mijn zilveren jubileumjaar in, dus ik mag wel wat
extra’s doen,” zegt Hoekstra. Voor het Marne College
heeft de kerstmarkt in Gaast nog een leuke spin-off:
een groep leerlingen krijgt een stand voor zichzelf.
Dat wil zeggen: voor hun actie om geld in te zamelen
voor een Ghanees schoolproject. In de stand verkopen
ze zelfgemaakte producten.
Hoekstra heeft achter zijn huis aan de Boerestreek 8
in Gaast een grote boerenschuur. Net als de vorige

Jongens net sa seure,
miskyn witte
die minsken ‘t wol?
Hé mem,
wat binne
weekspecials?

Mem,
komme Sint
en Piet ek?

Ja, ik sjoch
Flevostamppotten,
Pier-stamppot
en Flevostamppotten
Kinst do sjên wat
se dêr hewwe?

Wot is in

Pierstamppot?

Jonge, helje
dyn hân út
myn krús !!

Dot is Hutspot met
een vleespannetje!

Boerenkool mei
rookworst!

Kerstspecials
Menu 2

* IJsselmeersoep

mosterdsoep met vis (paling+garnalen)

* Varkenshaasmedalions

€ 6,95

€ 14,50

met dragonsaus en champignons

€ 7,25

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

* Kangaroebiefstukje

* Flevo Kerstdessert

€ 6,75

stukje warm appelgebak met vanilleijs,
appel-kaneelsaus en chocoladeslagroom

* Voor de grote kerstkanjers
Kanjermenu:

* Waardsalade

€ 17,50

op een pasteitje gevuld met krokodillengoulash

* Dame Blanche

€ 5,75

vanille - en chocolade ijs
met chocoladesaus en slagroom

€ 9,95

Bitterballetjes met lache bekjes (patat frietjes)
en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

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

Skilbank 5 en 6, 8754 HP Makkum, Boulevard De Holle Poarte, Telefoon 0515-233454. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur
Bist do noch net
nei Spanje ta?

Mem, binne we der
hast. Ik ha sin yn
hyte sûkelarjemolke
mei slachrjemme!

Zie ginds komt de
stoomboot, jingle
bell, jingle bell, nei ‘t
Badhûs al oan....

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

Sil wy ek nei it Badhûs
foar de

Krystmenu’s?

Wie binne dot?
Dy hat ek snert
hant seker?

Pfffffffft

Ja dot is bêst,
de menu’s lizze
dur al op tafel!

Drie van de standhoudende ondernemers komen uit
het kleine Gaast zelf; Hoekstra met chocolade en
kerstdecoraties, zijn broer van slagerij De Schrans
met vleesproducten en H. Zeeman met bijouterieën.
Uit It Heidenskip komen Pieteke en Martha met
zelfgemaakte kerstkaarten, uit Workum hovenier
Gietema met kerstbomen, Bakker v.d. Werf met kerstspecialiteiten en de Wereldwinkel met verantwoorde
hebbedingetjes. Verder zijn er nog een zuivelspecialist
en een wijnexpert (proeven!)
Altijd al eens bij de Kerstman op schoot willen zitten?
Dat kan, want tijdens de kerstmarkt mag elke
bezoeker samen met hem op de foto. En wie na een
anderhalf uur slenteren wat moe is geworden moet
beslist langs bij de stoelmasseur; na één heerlijk
relaxende behandeling - demo, dus gratis! - kun je
er opnieuw anderhalf uur tegenaan.

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

Menu 1

keer kleedt hij die sfeervol aan met houtsnippers
op de vloer, winterse elementen en natuurlijk
stemmige verlichting. De gasten wandelen van de
ene verleidelijke geur in de andere; oliebollen,
kaas, wijn, kerstbomen, chocolade, verse noten,
rollades, salades en kerstbroden. De muziek is live
en kinderen mogen een greep doen in de grabbelton.
De markt is wel afwisselend, maar niet overdreven
groot. Hoekstra wil de sfeer intiem houden.

Der geane
dy jongens
ek wer

Nee ju sûch,
dot binne
Sint en de
Krystman

De kerstmarkt van bezorgbakker Marten Hoekstra
en leerlingen van schoolbedrijf Marne College
Bolsward is op woensdag 13 december van 15.00
tot 19.00 uur aan de Boerestreek 8 te Gaast. De
entree is vrij. Er is ruime parkeergelegenheid bij
het 150 meter verder gelegen sportveld De
Boppeslach.

Kerstworkshop
Makkum - Enkele weken geleden stond een advertentie in de MB dat in navolging van de paasworkshop
Elma Groen nu ook Kerstworkshops op het programma
heeft staan. En dit blijkt zitten niet zonder succes,
de avonden die hiervoor gereserveerd zijn zitten al
vol op de dinsdag, woensdag en donderdagavond.
Overdag is er nog wel ruimte en ook op maandagen vrijdagavond kan men nog deelnemen.
´s Middags is dit van 13.15 tot 14.45 uur of
´s avonds van 20.00 tot 21.30 uur. De kosten bedragen
twintig euro inclusief materiaal.
Heeft u ook belangstelling om een prachtig eigen
gemaakt Kerststuk te maken. Neem dan kontakt op
met Elma Groen tel. 06 5059 8707 of ga even langs
op De Zalm 7 in Makkum.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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Gratis proeflessen
in Bar Frisia te Schraard
Schraard - Salsa dance-club Oeds de grootste salsa
dansschool in Friesland geeft op vrijdag 15 december
gratis proeflessen aan belangstellenden om kennis te
laten maken met het fenomeen salsa, merengue.
Proefles begint om 19.30, in Bar Frisia te Schraard,
gemeente Wûnseradiel. Deze dansschool heeft als
thuis basis Leeuwarden, maar verzorgt ook lessen in
Sneek en omstreken. Bij genoeg belangstelling start de
cursus in wk 3. 2007 in Schraard voor beginners en
gevorderden. Tevens sluit salsa dance-club OEDS het
dansseizoen af op zaterdag 16 december live in hun
thuisbasis; “salsa café Gloppe” in Leeuwarden. De
salsa/latin groep BAOEMA gaat u vermaken met hun
muziekcreatie en wordt aangevuld met dj Pancho.
Aanvang 22.00 en de entree is € 8.50
inclusief hapjes en verlotingen.
Info : 0517 395601.. www.salsacluboeds.nl

WinterboerenMarkt
zaterdag 9 december
14.00 - 21.00 uur
Pingjum
Adres: Nesserlaan 4a, 8749 TC

meer info: www.denijetrije.nl

Merk

Type

Kia

Joice

Model

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

Km/st.

Verk.pr.

2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart 7 pers.

04-2002 128956 10.250.00

Volkswagen Golf

1.6 77 kw zw. met.

10-2001 145123

9.950.00

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.
11-2001 117969

9.750.00

Peugeot

206

1.4 5 drs Zilver.met
03-2000

83595

7.450.00

Smart

Fortwo

micro compact car
03-2002

25221

6.250.00

Renault

Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3

03-2001 171871

5.506.00

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993 145558

3.850.00

Skoda

Felicia

50KW Groen met.

11-1999

3.750.00

Fiat

Punto

1.1 55 Groen met.

05-1998 175172

3.500.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Opel

Hatch 1.6i kat.

10-1995 141085

1.500.00

div. opties 7 pers.

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

div. opt.
45KW9 Zwart/Geel

Astra F

79810
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Makkum, Brouwersteeg 3

Makkum, Turfmarkt 67

Makkum, Voorstraat 1(3)

o te
de si
vi ze
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Goed onderhouden geschakelde woning met een
circa 12 meter diepe tuin (oost) en gelegen aan
de rand van het centrum. Totaal 216 m² eigen
grond. Indeling o.a.: woonkamer met fraaie
schouw, woonkeuken v.v. inbouwapp., middenhal,
royale kelder, hal met buitendeur, toilet met
fonteintje, grote badkamer o.a. v.v. ligbad en
douche, 3 slaapkamers. Verbouwd met een
perfecte mix tussen de sfeer van toen en het
hedendaagse comfort. Vrij uitzicht.
Video op www.kingmawalinga.nl.

Vrij uitzicht over doorgaand vaarwater heeft u
vanuit deze vrijstaande woning met aangebouwde
bijkeuken en vrijstaande garage. Gelegen aan
rand centrum op totaal 263 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, woonkamer met
suitedeur (glas-in-lood), woonkeuken
v.v. inbouwapp., aangebouwde bijkeuken
met zowel voor als achter een buitendeur,
geheel betegeld toilet. 1e Verd.: overloop,
2 slaapkamers, badkamer v.v. wastafel, toilet
en douche. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 176.000,-- k.k.

Vraagprijs € 235.000,-- k.k.

Idsegahuizum, Dorpsweg 17

Makkum, Kerkeburen 38

In verband met verhuizing, zijn wij
MAANDAG 11 DECEMBER
de gehele dag GESLOTEN.
Vanaf 12 december vindt u ons op:
Voorstraat 1 te Makkum.
Telefoon, fax, e-mail en internetadressen blijven ongewijzigd.

www.kingmawalinga.nl
Woudsend, De Kolk 1-5
5

In een klein plattelandsdorpje op circa 1,5 km
van Makkum ligt deze leuke en goed onderhouden
halfvrijstaande woning met geheel betegelde
tuin op het zuid-westen. Uitzicht over de
weilanden richting IJsselmeerdijk en gelegen
op totaal 165 m² eigen grond. Indeling:
entree/gang, woonkamer, woonkeuken
v.v. inbouwapp., middenhal, toilet, aangebouwde
bijkeuken, badkamer met douche en wastafel.
1e Verd.: overloop en 3 slaapkamers.
2e Verd.: zolderberging.

Karakteristieke en knusse vrijstaande woning
met aangebouwde serre, rustig gelegen nabij
het centrum. Beschutte tuin op westen en totaal
98 m² eigen grond. Een buitenkansje voor de
(alleenstaande) starter! Indeling: entree/hal
met trap naar 1e verd., toilet met fonteintje,
L-vormige woonkamer met gaskachel en
houten vloer, open keuken met kleine bergkast,
aangebouwde serre met buitendeur. 1e Verd.:
zolderkamer met dakkapel, doucheruimte
met wastafel.

5 Stijlvolle, vrijstaande herenhuizen worden door
Bouwbedrijf De Vries uit Woudsend gebouwd
op een fantastische locatie. Huur van een
ligplaats op steenworp afstand is mogelijk.
Indeling: entree/hal met trap naar 1e verd.,
toilet, ruime woonkamer met serre (Z), opensl.
tuindeuren en open keuken (totaal 75 m²),
bijkeuken en grote garage. 1e Verd.: overloop,
4 slaapkamers, ruime badkamer o.a. v. v. ligbad,
separate douche en 2e toilet (stelpost). Vlizotrap
naar zolderberging.

Vraagprijs € 139.000,-- k.k.

Vraagprijs € 88.000,-- k.k.

Koopsom v.a.: € 319.000,-- v.o.n.

Makkum, De Pôlle 16

Makkum, De Gearen 2a

Goed onderhouden halfvrijstaande woning
met bijkeuken en speelkamer, vrij gelegen in
een rustige woonwijk. Volledig geïsoleerd, fraaie
beschutte tuin op het zuiden en totaal 273 m²
eigen grond. Indeling: entree/hal, toilet,
L-vormige woonkamer, luxe open keuken,
bijkeuken, garage gesplitst in kantoor/speelkamer
en berging. 1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer o.a. v.v. ligbad, 2e toilet en douche.
Vaste trap naar 2e verd.: overloop, werkhoek,
zolderberging.

Goed onderhouden herenhuis met o.a.
4 slaapkamers en garage. Deze ruime,
geschakelde woning met een fraaie tuin (W)
ligt in een rustige woonwijk op totaal 368 m²
eigen grond. Indeling: royale entree/hal, toilet
met fonteintje, ruime woonkamer met schuifpui,
open keuken, bijkeuken met buitendeur en deur
naar garage. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer v.v. 2e toilet, ligbad, douche en
dubbele wastafel. Vaste trap naar 2e verd.:
bergruimte, slaapkamer en hobbyruimte.

Vraagprijs € 228.000,-- k.k.

Vraagprijs € 245.000,-- k.k.

Makkum, Voorstraat 1(3)

Voorstraat 1(3) - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl
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Gasterij “Hennie fan Richt”
zaterdag 23- zondag 24 december, 1e en 2e kerstdag geopend
Al deze dagen serveren wij onze Kerstmenu’s.
Het Kerstdiner kunt U zelf samenstellen uit ons speciaal Kerstmenu.
Vanaf 14.00 uur bent U van harte welkom. Op aanvraag stuur ik U het keuze Kerstmenu toe.
Ook met de Kerstdagen salade’s verkrijgbaar. Graag tijdig reserveren / reserveren gewenst

Hennie de Vries
Plein 10 - 8754 ER Makkum - (0515) 23 29 21 - b.g.g. (0515) 23 19 53 / 06 51 50 79 37

De
Binderij
bloemen & zo

Tijdens de 8e Krystwilledei op 9 December

bezoek onze kraam en proef
Voor bijzonder kerstbloemwerk,
of een speciaal kado.........
De Binderij Bloemen en zo.

de oven verse mini oliebolletjes
op het Vallaat - Voorstraat.

Decemberbloemwerk graag tijdig bestellen

echte bakker

Kluft

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Kerstmarkt 2006

WIJNGAARDEN
Ook voor
uw nachtmode
WIJNGAARDEN TEXTIEL & MODE
Bleekstraat 16 - Makkum - 0515-231602

Nog een paar weken en dan is het kerst: een tijd om samen met vrienden en familie door
te brengen, om het gezellig te hebben en om er mooi uit te zien. Met dat laatste helpen
wij u graag: 9 december wordt er weer een spectaculaire kerstmarkt georganiseerd waar
wij ook weer aan mee zullen doen. In onze sfeervolle ingerichte winkel staat er heerlijke
glühwein, chocolademelk en een lekker stukje kerstbrood voor u klaar. U heeft alle tijd want wij zijn
tot 20.00 uur geopend.
Zo kunt u op uw gemak onze kerstcollectie bekijken en ook nog eens extra voordeel opdoen!
Want naast dat wij u een sfeervolle winkel, hapje, drankje en ruime openingstijden
bieden, geven wij ook nog eens 20 % korting op de dames - en herenmode!
Als u nu niet heerlijk relaxed de kerst in kunt………… Zien wij u zaterdag 9 december?

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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www.belboei.nl

Bar Café Restaurant

ijen

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

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
Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn. Genezingsprocessen versnellen. Lichamelijke weerstand
reguleren zoals bij infecties en allergiën. Verbeteren
van geheugen en concentratie bij studie, werk en
sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer
zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

nch

Voor lu

part
n
e
r
e
en din

3 gangen keuzemenu maand december
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Toast met champignons

Parfait

Of

Gebakken regenboogforel
gevuld met knoflook
en tuinkruiden

Mosterdsoep met spekjes

Of

Flensjes met roomijs

Of

Spaanse biefstuk

Of

Salade met gerookte zalm

Of

Pingjummer koffie

Of

Gesnetseltes met rösti

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

€ 18,50
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298
GRATIS AF TE HALEN

Cavia, tel. 0515-232519
GEVRAAGD

Playstation 2 met spelletjes, tel. 06-16942433
TE HUUR

Houtkloof machine op elektra, tel. 06-25584608
VERLOREN

Dameshorloge ‘Prisma’ met schakelband.
Op route Aakweg/De Waag, tel. 0515-231801

TE KOOP

Kerkstraat 30
Makkum
Gezellige woning in
centrum
Vraagprijs:
€ 129.000,— k.k.

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Peugeot 205 XS 1600, tel. 0517-579575
of 06-23610788

www.focussys.nl

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

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

Eettafel met glasplaat, onderstel chroom, afm. 150x90
cm € 100.-; Salontafel beukenkleur afm. br. 140/diep
65/hoog 39 cm € 75.-, tel. 06-43212990
Fototoestel Minolta 100% goed € 10.-; Fitness stepper
hoog model met handvat als nieuw € 25.-,
tel. 0515-579346
Kinder/wandelwagen, i.g.st. merk Teutonia, donkerblauw/
lila pr.n.o.t.k., tel. 0514-523279
17- inch Monitor van Packard Belll. Scherp beeld.
prijsje; Fujica Single-8 filmcamera in tas; Silma filmprojector, als nieuw; Projectirescherm, oprolbaar,
pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

AANGEVLOGEN

Man voor al uw schilderwerk, tel. 06-27153779

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

Melker voor 3 à 4 keer door de week, tel. 0515-231119

ZILT's KRYSTWILLEDEI
BIJ ZILT IN DE WINKEL:
30% KORTING
op de laatste
winterjassen

€ 5.- KORTING

(exclusief de caban’s)



Bij inlevering van één volle
december stempelkaart

ÉN DE GLÜHWEIN STAAT VOOR U KLAAR !

ZILT

*

MARKT 19

*

MAKKUM

*

0515-233688



20% KORTING
op de
hele collectie
OILILY




SHAWLS * TASSEN * PORTOMONNAIES
* SIERADEN *MUTSEN * HANDSCHOENEN


pag. 26 MAKKUMER BELBOEI - 6 december 2006

AL UW WAREN ZIJN IN MAKKUM TE KOOP,
GA DUS NIET NAAR ANDERE STEDEN OP DE LOOP.

Uitslag puzzel nr. 2
Makkumer Belboei No.1162 - 22 november 2006

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2006
Makkum - Vanaf 16 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien nr.1161 dd.16-11,
nr.1162 dd.22-11, nr.1163 dd.29-11, nr.1164 dd.6 dec., nr.1165 dd.13 dec. en nr.1166
dd.20 dec.2006 doormiddel van de afgedrukte advertentie op de volgende pagina aandacht
aan de decemberactie worden besteed. Om deze decemberactie onder de aandacht
van de lezers te brengen hebben wij hier een DecemberPuzzelActie van gemaakt.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
(PUZZEL NR.4 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)
Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke
week opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen

(trekking verricht door Marga Koopmans)
· Fr. van der Hoop,
Zelgstrasse 31, 8335 HITTNAU Zwitserland
· Tj. van Beets,
Molenweg 37, 8748 CN WITMARSUM
· Bootsma, Kofstraat 27,
8754 AR MAKKUM
Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20,00
Deze zullen naar de prijswinnaars worden
toegezonden. Bent u nog vergeten om uw
weekpuzzel op te sturen, stuur hem dan nu
nog op en u doet nog mee met de oplossing
van het totale rijm woord spel.!!

Wij de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 28 december bij de grote trekking avond in Hotel de
Prins een verhaal ontstaat, wat de oplossing is van uw wekelijkse inzendingen. Indien
u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen die bestaan uit
waardebonnen t.w.v. 1e prijs 480,00 - 2e prijs 240,00 - en 3e prijs 120,00.
De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden aangeboden - gekoppeld
door de leden van de O.V.M. , deze waardebonnen kunt u inleveren bij, op de achterzijde
vermelde ondernemer, mocht u een waardebon, van een bepaalde ondernemer niet
kunnen inleveren, dan kunt u deze waardebon voorzien van een handtekening en
opmerking van deze ondernemer, inleveren bij een andere ondernemer van de O.V.M.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers Vereniging
Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. Voor eventuele vragen en of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
tel. 0515 - 23 14 01 / 06 - 5 354 22 43
Uw oplossing moet op maandag ochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn. Zodat wij
uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars worden bekend
gemaakt in de eerst volgende editie.

Prijsvraag van deze week:
(PUZZEL NR.4 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

In de advertenties op de vorige pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.
Oplossing: ......................................................................................
Naam: ............................................................................................
Adres:..............................................................................................
Postcode: ........................................................................................
Plaats: ............................................................................................
Telefoon: ........................................................................................



Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.p. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar:
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Donkerblauwe kinder/wandelwagen merk
Teutonia ± 5 jr. oud; Nieuwe Buggy met
regenkap, tel. 0515-852390
“Geberit” stortbak, kleur Camee i.pr.st. € 10.; Glazen tochtdeur-thermopane, links- en
rechtsdraaiend + bevestigingsmateriaal.
Past op ieder binnenkozijn, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-231940
Babyledikantje, i.z.g.st. 60x120 cm, beuken
- lichtgeel, incl matras, pr.n.o.t.k.,
tel. 0514-523279
Unicef artikelen bij supermarkt Coöp. Van
der Wal (a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag)
2 zits bank, kleur blauw, stoffen bekleding,
i.g.st. € 25.-, tel. 0515-232107
Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312
Meisjes weduwe fiets leeftijd ± 4 t/m 8
jaar i.g.st. € 35.-, tel. 0517-531957

www.nieuwbouwinmakkum.nl
FRIESE KUNST- EN ANTIEKHANDEL
Waagsteeg 7, 8754 ET Makkum Tel. 0515-231273
Gespecialiseerd in Hollands antiek, tegels, koper- en aardewerk
Het adres voor uw aan- en verkoop
van antiek Makkumer aardewerk, spreukschotels,
kerfsnede- of ander Fries aardewerk

