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Makkum - Sietze Bouma was een heel goede
banketbakker in het noorden van Friesland. Hij kon
de mooiste suiker- en chocolade werken maken.
Toch wilde hij wel eens wat anders en zo kwam
het dat hij op 1 mei 1931 ‘de Prins” in Makkum
kocht. Het stond al twee jaar te koop en zo
begonnen Sietze en Hinke hun nieuwe leven in
Makkum. Het was in de tijd dat de Zuiderzee
afgesloten werd en veel vissers zagen wel in dat
er in Lemmer niet zoveel meer te verdienen was
en vertrokken naar Makkum. De werkers aan de
Afsluitdijk deden vaak hun boodschappen in
Makkum en het was een goede tijd voor de
Makkumers. In het pand waren kamers en die
werden verhuurd aan vissers gezinnen en aangezien het café-restaurant een beetje een elitair
karakter had, vonden de notabelen van Makkum
het niet altijd even leuk dat de (gewone) man intrek
genomen had in hun café. Eén van vrouwen van
een notabele werd naar Hinke Bouma gestuurd
om er eens over te praten. Het had geen effect ze
bleven iedereen ontvangen die langs kwam en
de mannen die twee keer in de week kwamen
kaarten kregen een apart plekje op een bovenzaal.
En zo was alles weer geregeld. Het was een drukke
tijd. Naast “De Prins” was er tevens een pomp,
een slijterij en een garage, waar de auto van de
dokter stond en de bus. Tijdens het jacht seizoen
kwamen jagers soms meerdere dagen. Nu zou
men dat een arrangement noemen.
In 1963 vonden Sietze en Moeke zoals ze graag
genoemd werd het genoeg. Het bedrijf werd
overgenomen door Feddy en Mintje. Zij waren
zo vooruitstrevend dat ze een grote verbouwing

aan durfden. Het gebouw ziet er nu heel anders
uit dan 75 jaar geleden. Het werd uitgebreid. De
grote zaal kwam er en alle feesten en partijen
werden in “De Prins” gehouden. Het was een
plek waar de soos iedere week bijeen kwam, de
bridgeclub werd er op gericht en alle toneel
voorstellingen vonden er plaats. En tot op heden
zijn o.a.de soos, de bridgeclub en de damclub,
de biljartclub, nog steeds vaste klanten van “de
Prins”. Het restaurant was door heel Nederland
en daarbuiten bekend om zijn heerlijke vis. Naast
het bedrijf ging Feddy ook met een patatwagen
op de Afsluitdijk staan. Tevens ging hij later in
de dumphandel.
In 1996 werd er een VOF opgericht door Feddy en
Sietze Bouma. En in 2001 gingen Sietze en Silvia
zelfstandig verder. Na 2001 is er veel veranderd
in De Prins. De keuken is totaal aangepast aan de
huidige eisen. Er is een vaste kok, Koert Oostenveld
en er komen steeds meer mensen eten. De
bovenzaal heeft ook een grondige vernieuwing
ondergaan en Sietze en Silvia hebben samen met
veel anderen hard gewerkt om er een gezellige
pleisterplaats voor velen van te maken. De hotel
voorzieningen zijn nog niet in gebruik. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Of ze
weer in gebruik gaan is nog niet bekend. Het
vraagt een grote investering en natuurlijk zijn er
ook gevolgen voor de werkzaamheden. Sietze,
Silvia en Koert gaan met plezier het 76e jaar in
en hopen dat veel mensen nog voor het eind van
het jaar een drankje of hapje bij De Prins gaan
bestellen. Zij zijn er samen met de andere medewerkers klaar voor.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

CAMPINA
LANDBOTER
BOTERGOUD

0.69

pakje 250 gram
elders 129

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Fijne Feestdagen

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 24 december
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
Van Doniakerk 21.30 uur
Oec. Kerstnachtdienst mevr. Carla Borgers
m.m.v. zangkoor Forte, organist Jan Sterenberg
Cornwerd 20.00 uur ds. J. van Olffen, Kerstnachtdienst
R.K. Kerk 10.00 uur viering te Bolsward
22.00 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. M. de Nooier, Ede
Doopsgezinde Gemeente 19.00 uur
Gezinskerstfeest, dienst te Bolsward

1e Kerstdag 25 december

Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen m.m.v. zanggroep “Samar”
Kerkelijk Centrum ‘Het Anker’ 16.00 uur
Kerstzangdienst m.m.v. Gemengd Koor Makkum, klein
schoolkoor CBS ‘De Bron’ Bolsward, dwarsfluit Rainne
Stellingwerff en Patricia Strikwerda, o.l.v. Anne Kalkman
R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma

Familieberichten
Chris,

“Nu heeft Mem geen heimwee meer“

Hoe doe je dat?
Afscheid nemen van iemand
die je nooit meer zal zien.
Hoe doe je dat?
Afscheid nemen van iemand
waar je van houdt.
Hoe doe je dat?
Afscheid nemen van een dierbare
voor altijd, voorgoed.
Afscheid nemen van iemand
zeg me, hoe je dat doet
Griet
Chris,
Het gemis zal blijven
De lege plek, het doet zo’n pijn
In gedachten zul je altijd bij ons zijn
Dag lieve Mook
Bouwe, Betsie
Brecht en Berber

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. M. de Nooier, Ede
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
Gezamenlijke Kerstdienst te Workum zr. C.J.M. Borgers
17.00 uur Kerstfeest Zondagsschool
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra tel. 0517-579463
bgg 06-20441818

Je zat op het brugje
ik fietste er voorbij
ik dacht wat een mooi meisje
dat meisje dat was jij

Lieve Chrissie
In het woordenboek staan vele woorden
woorden van vreugde en verdriet
maar woorden om jou dood te omschrijven
Chris ik vond ze niet
Rene

Hartelijke dank voor uw medeleven na
het overlijden van onze Moeder, Beppeen Oerbeppe.

Wieke de Boer-Ploegstra
Het heeft ons goed gedaan.
Reinie en Sjack
Alie en Jaap
Beppe en oerbeppesizzers
Heel veel dank voor zoveel kaarten, bloemen,
fruit en telefoontjes, tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij thuiskomst
Jetske Volbeda-Postma
Tevens wensen wij u een gezegend
Kerstfeest en een Gezond 2007
Makkum, December 2006
Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.
Bedankt voor alle steun en medeleven, die
wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Heintje Nadema - Miedema
De kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Makkum, december 2006

Nooit meer die lach
Nooit meer “eh nog ienstje ju”
Bedankt voor alle mooie jaren. We zullen
je missen

Chrissie
Wij wensen Piebe, kinderen en verdere
Familie veel sterkte toe
Heren-Biljartclub de Zwaan
Makkum december 2006

Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken
voor de bloemen, kaarten, telefoontjes en
opbeurende woorden, tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en thuiskomst. Ik heb nog
een lange weg te gaan. Ik wil in het bijzonder
Geertje en Dieuwke bedanken voor hun
fijne adviezen die ze mij hebben gegeven.
Verder wens ik iedereen fijne Kerstdagen
en een Gezond en Voorspoedig 2007.
Leen en Henny van Malsen
Makkum, december 2006

Nooit meer in de Leliehof

Chrissie
voor altijd in onze herinnering.
Abe en Sjoerdtje
Makkum, december 2006

Prettige Kerstdagen en een goed 2007.
Bedankt voor alle aandacht en kaartjes.
mw. R. v.d. Woude-de Haas
Kamer 4, afd. Goudsbloem
Bloemkamp Bolsward
Bolsward, december 2006
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Familieberichten
Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

DONDERDAG 21 DECEMBER
T/M ZATERDAG 23 DECEMBER
21-12-1956

21-12-2006

Diverse ROLLADE’S - rund - varken - kip - h.o.h.
Diverse VLEESSCHALEN - gourmet - fondue - steengrill

Marten Volbeda

&

VLEESWAREN - diverse soorten vers voor u gesneden

Jetske Postma
Op tongersdei 21 desimber is it 50 jier ferlyn
dat ús leave heit en mem en poerbêste pake
en beppe troud binne. Wy winskje harren
in noflike dei ta en hoopje dat se noch folle
jierren yn sûnens tegearre wêze meie.
Jan en Afke
Anja en Hans
Jurriën †
Thomas
Stefan
Bauke en Eleonora
Kelly
Carmen
Twan

MAANDAG EN DINSDAG
Prettige Kerstdagen gewenst
WOENSDAG 27 DECEMBER
H.O.H. GEHAKT 500 gram € 2.25
RUNDER GEHAKT 500 gram € 2.75

Bleekstrjitte 2, 8754 CL Makkum.
tel. 0515 - 23 20 07

Agenda
vrijdag 22 december
Makkum - Van Doniakerk 20.00 uur
Kerstconcert Frysk Jeugd Fanfare orkest en
mannenkoor Cantata Cum Gaudio uit Joure,
toegang gratis
Makkum - Hotel Café De Prins 20.00 uur
Grote Kerstbiljart partij met Rad van Avontuur

zaterdag 23 december
Makkum - Hollandse avond 20.30 uur
jeugdsoos ‘Swinx’

1e kerstdag 25 december
Makkum - Kerkelijk Centrum “Het Anker”
16.00 uur Kerstzangdienst / zie persbericht
Ferwoude - Doarpssang Ta Gods Eare 10.00 uur
in de kerk

woensdag 27 december
Makkum - Hotel Café De Prins 19.45 uur
Oudejaars Klaverjassen en Schutjassen

donderdag 28 december
Makkum - Hotel Café De Prins plm. 20.00 uur
Trekking prijzen decemberactie 2006

telefoon 0515-231488 of 232547

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 literpak.......................nu 1.49
Almhof Magere Franse Kwark, beker 500 gram..........nu 0.79
Stoofperen (Gieser Wildeman) kilo......................nu 99

cent

Bij aankoop van 500 gram Jong Belgen Kaas
250 gram Roomboter Gratis
Boerenbeenham, pakje 100 gram...nu met 5

zegels extra
Top Q Sinaasappelsap, 1 liter.....................................69 cent
Top Q Jam, pot 450 gram.....................................nu 79 cent
Unox Ragout, blik 400 gram..............................................1.19
Jos Poel Pasteibakjes, doosje 4 stuks.........................59 cent
Celebrations, doos 200 gram..............................................1.69
Aanbiedingen geldig van do. 21/12 t.e.m. wo. 27/12
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Oudejaarsfeest bij Us Stek
Makkum - Vereniging Caravan Us Stek, onder
andere bekend van het eiwerpen, organiseert
voor de 3e maal het oudejaarsfeest nabij het
Kaatsveld aan de Klipperstraat te Makkum. In
de verwarmde tent is dit jaar plaats voor 350
personen. Kaarten voor het leukste feest van
december zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Us Stek
of bij de leden van deze vriendenclub. Wil je
een kaart, spreek dan een van hen aan of ga op
een vrijdagavond langs bij de keet achter het
Kaatsveld.
Gemeente Wûnseradiel verleent ook dit jaar
haar medewerking aan het organiseren van
een feest tijdens de jaarwisseling. Het beloof
een drukke dag te worden. De tent is vanaf
13.00 uur de gehele dag open. Een beamerpresentatie met daarop beelden van vorig jaar
en ander gevoelig fotomateriaal draait de hele
dag door. Vanaf 16.00 uur is er een matinee
met DJ-duo KeimpfToet. Het laatste daglicht
van 2006 wordt hier symbolisch vaarwel gezegd.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

Nieuwjaarsfeest
Direct na de jaarwisseling is de tent open voor
publiek vanaf 16 jaar met een kaart. Het feest
is voor jong en oud toegankelijk, toch is de
organisatie gebonden aan het maximum aantal
bezoekers van 350 personen. Wil je zeker zijn
van een plaats in de gezellige tent nieuwjaarsnacht haal dan vroegtijdig kaarten. Niemand
minder dan de Dikke Lul band a.ka. Arie en Arjen
zullen er weer een onvergetelijk gekkenhuis van
maken. Het terrein is goed verlicht en toegankelijk
voor iedereen. Er zijn afspraken gemaakt met
een taxibedrijf over nachtelijk vervoer.
Daarnaast wordt er de gehele dag en nacht
toezicht gehouden. Vereniging Caravan Us Stek
gaat er van uit dat het een mooie dag met dito
nacht gaat worden. Wil jij ook langskomen bij
het knalfeest van 2006 kom dan langs op
nieuwjaarsnacht vanaf 00.15 uur in de tent bij
de keet aan de Klipperstraat te Makkum.
Vereniging Caravan Us Stek

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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Demonstratie Stoelmassage
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 !!!!

Makkum - Afgelopen vrijdagavond heeft
stoelmasseur/magnetiseur Jan Hoekstra uit
Cornwerd in de bibliotheek in Makkum een
demonstratie gegeven. Jan Hoekstra behandelt
bij hem thuis mensen via een combinatie van
stoelmassage en magnetiseren. De bedoeling
was om mensen hier op een gratis manier
even kennis mee te laten maken. Wat kan
stoelmassage en magnetiseren voor je betekenen?
Een ontspannend gevoel voor o.a. hoofd, nek,

schouders en rug. Via stoelmassage en magnetiseren een moment voor je zelf. In ontspanning
gaan en daardoor spanning loslaten. Even niet
nadenken over je dagelijkse beslommeringen.
Of een moment te ervaren van geen denken en
dat helemaal te ervaren en te voelen.
Kortom leuke en frisse nieuwe gedachten in
het leven te roepen, die je een lekker gevoel
geven. Voor een afspraak kunt u bellen met
tel: 06-50837937.

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

ONS KERSTMENU
23 december t/m 1 januari

z Babi Pangang

z Ajam

z Kip Feng Sheng

z Kroepoek

z Foe Yong Hai

z 2 Witte Rijst

z Cha Sieuw
1´ en 2´ kerstdag geopend. Vier gangen Kerstmenu 25 euro p.p.
Kijk op www.pizzeriapingjum.nl

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
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2007 toe.

Zaterdag 30 december zijn wij niet aanwezig.
Wilt u voor Kerst nog iets bestellen
dan kunt u bellen tel. 06-20352171

Goudrenetten
3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Stoofperen Gieser Wildeman
3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Zaterdag 6 januari zijn wij weer aanwezig.

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Frysk Jeugd Fanfare Orkest into Christmas
Makkum - Vrijdag 22 december geeft het
Frysk Jeugd Fanfare Orkest o.l.v Syde van der
Ploeg samen met het mannenkoor Cantate
Cum Gaudio o.l.v Hans van Rossum uit Joure
een kerstconcert in de Nederlands Hervormde
Kerk te Makkum. Het in 1997 opgerichte Frysk

Jeugd Fanfare Orkest (FJFO) bestaat uit 50
jonge, enthousiaste muzikanten in de leeftijd
van 11 tot 24 jaar uit de hele provincie. Het
belooft een warm en gezellig kerstconcert te
worden. Het kerstconcert begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. Dus komt allen!

Traditionele kerstzang op straat
Makkum - 1e kerstdag ‘s morgens om 6.00 uur
is evenals voorgaande jaren de traditionele
kerstzang op straat. Er wordt gestart vanaf het
Plein en dan trekt men van straat naar straat om
bekende kerstliederen ten gehore te brengen
en te zingen. Medewerking wordt verleend door
leden van de muziekvereniging “Hallelujah”.

Het eindpunt is verzorgingentra “Avondrust”.
Hier staat voor een iedereen warme chocolademelk klaar met kerstbrood.
Wilt u dit ook eens meebeleven dan bent u van
harte welkom eerste kerstdag ‘s morgens 6.00 uur
op het Plein. Iedereen mag/kan zich aansluiten
bij de stoet.

2de kerstdag in Ferwoude
Ferwoude - Evenals voorgaande jaren is er
ook dit jaar weer een 2de Kerstdag. Ook op
deze dag willen we samen stilstaan bij de
geboorte van Jezus. Wij als “Doarpssang Ta
Gods Eare” willen dit samen met jullie op een
speciale manier vieren. We komen ‘s morgens
om 10.00 uur bij elkaar in de kerk van
Ferwoude. Het thema van de samenkomst is:
Kryst yn wurd en liet. Het programma is door
dirigente Cobie Hofman samengesteld naar de
bekende Engels traditie: Festival of Lessons
and Carols. Dit wordt een samenkomst met
veel zingen en vooral ook veel SAMEN zingen
en daartussen lezingen uit de Bijbel welke gedaan

worden door eigen gemeente-leden. Op twee
liederen na is de hele dienst in het Frysk. Dat
zal heel speciaal overkomen, want het
Kerstevangelie wordt niet vaak in het frysk
doorverteld. Het orgel wordt bespeelt door
Klaske Reitsma uit Allingawier en Rinske
Wijma uit Ferwoude zal een tweetal liederen
met dwarsfluit begeleiden.
Kortom... Kom 2de Kerstdag om 10.00 uur
naar de kerk bezing met ons samen de geboorte
van Gods zoon. Afgelopen weken is er ook
gewerkt aan onze kleding-lijn. Als alles
op tijd binnen is zult u een heel andere
“verschijning” aantreffen.

www.makkumerbelboei.nl
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Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

C
A

Pedicure/voetzonereflexologe

4 halen 3 betalen

Erna de Vries start vanaf januari 2007
in Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn,
de Voorn 35 te Makkum.
Ook voor de diabetische
en reumatische voet

Wijngaarden Textiel & Mode

Voor een afspraak graag bellen naar
telef. 0514-682258/06-13255366.

Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602
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Makkumer Belboei
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

Slagerij Attema Makkum
Openingsdagen Kerstdagen en Oud & Nieuw
woensdag 20 dec. t/m zaterdag 23 dec. geopend

Laatste editie
vrijdag 29 december
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 verschijningdatum. Zowel de
redactie als de drukkerij is tijdens de kerstdagen
gesloten.
De eerste week van 2007 (woensdag 3 januari)
verschijnt er geen Makkumer Belboei.

Ga door met de Belboei
Dag mensen, dankzij mijn zoon Don Blaauw
ontvangt mijn moeder regelmatig de Makkumer
Belboei. Uiteraard wordt ie ook door Arthur
en mij van voor naar achteren gelezen! Na 20
jaar Brabant wonen wij nu sinds 8 maanden
in Ellewoutsdijk, het zuidelijkste puntje van
Zuid-Beveland. Moeder zit in een verpleeghuis
in Goes en ik bezoek haar dagelijks!
Hierbij willen wij iedereen in Makkum een
Fijne Kerst en een Gezond 2007 toewensen!
Groeten van Hanny du Fijn (en moeder)
Arthur Severs

Exmorra
Café Dorpshuis Catering ‘t Honk

menu 2006

1e Kerstdag

(maandag 25 1e kerstdag & dinsdag 26 dec 2e kerstdag gesloten)

donderdag 28 dec. en vrijdag 29 december geopend

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

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

foundue & gourmet / steengrill schotels
voor div. aantal personen

div. worstsoorten
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst
leverworst - droge worst - Zeeuwsspek
voor al uw bestellingen: 0515 - 23 23 25
Slagerij Attema - Harlingerdijk 3 - 8754 EC Makkum

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12

Salade van huisgerookte maiskip
en zalmroosjes

8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143

Langoustine creme soep

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Stukje gebakken zwezerik op een taartje
in dragonsaus

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Gebraden eendenbiefstuk met een ossenhaasbiefstukje in een krachtige wildsaus

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Gegratineerde peer met ijs
en passie vruchtensaus

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Inclusief drankjes
(m.u.v. buitenlands gedistilleerd )
€ 37,50 altijd reserveren

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

www.thonkexmorra.nl

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding
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Bar Café Restaurant

www.leugenbolle.nl
Honden cursus in Makkum

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

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
Een goede nachtrust is gezond
Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Sinds oktober wordt er op de
boerderij van Folkert en Wilma Zijlstra aan de
Meerswal 4 te Makkum op zaterdagmorgen
een gedrags- en gehoorzaamheidscursus voor
honden gegeven. Aan een kleine groep hondenbezitters wordt hier met veel plezier en individuele
begeleiding hun honden gewenst gedrag aangeleerd.
Folkert Zijlstra heeft enkele jaren ervaring
met het trainen van honden. “Om de hond te
laten gehoorzamen,d.w.z. dat ze moeten doen
wat wij vragen, moet je het de hond dus wel
eerst aanleren”:vertelt Folkert. “Hij moet dus
eerst weten wat zit, af of nee betekent. Dit
doen we met de clickermethode. Bij deze
methode gebruiken we een clicker. Dit is een

plastik doosje met een metaalstripje. Als je
hierop drukt, hoor je een click. Deze vervangt je
stem. Als je clickt heeft de hond het gevraagde
bijv. zit, dus goed gedaan en krijgt hij een
beloning. De hond zal nu dit (gewenste)
gedrag herhalen. Het is een positieve training
zonder straf. Doet de hond het gevraagde
gedrag niet, dan krijgt hij dus niets. Vooral
pups maar ook de ouder hond leren op deze
manier zeer snel te gehoorzamen. Ook wordt
er aandacht besteed aan gedragsproblemen:
hoe deze het liefst te voorkomen en anders op
te lossen.” “Alles draait om de relatie hond-baas.
Als deze goed is, heeft de hond plezier in het
werken voor de baas en plezier staat voorop”,
besluit Folkert.
Voor info kunt u bellen 0515-231119.

Bloedmooi Wûnseradiel
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

Witmarsum - Vrijdagmiddag 15 december heeft
de voorzitter van Stichting PIAEM, Tsjebbe
Hettinga, het eerste boek overhandigd aan
Burgemeester Theunis Piersma van de
gemeente. Het initiatief tot het schrijven van
het boek is genomen door de stichting
PIAEM(priizgje it aldfears erfskip meielkoar)
Deze stichting heeft er in het verleden voor
gezorgd dat veel oude panden in Makkum
niet afgebroken zijn, maar met behulp van de
stichting en de daarvoor toen aanwezige
subsidies, gerestaureerd zijn. De panden die
hiermee bewaard zijn gebleven en het aanzien
van Makkum uniek maken, zijn allen voorzien van een bordje op het pand. De auteur
van het boek, de welbekende criticus op
architectuur gebied, is Peter Karstkarel. De
kleurenfoto’s zijn gemaakt door Tsjeard
Gietema uit Witmarsum. Tsjeard is ooit als
hobby gestart met het maken van foto’s van
fraaie panden in de gemeente en heeft het

zover gebracht dat er regelmatig exposities
van zijn foto’s zijn. Het boek laat fraaie panden van alle dorpen van Wûnseradiel zien. De
tekst en de informatie hierbij maakt het een
aantrekkelijk boek voor iedereen, die interesse
heeft in de gemeente. Het is zoals Peter al zei,
“De mensen hebben vaak geen oog voor het
mooie in eigen omgeving”. Door middel van
het boek wordt de lezer erop gewezen hoe
mooi deze hoek van Friesland eigenlijk is.
Gelukkig is het niet alleen Stichting Piaem die
zorgde dat er veel bewaard gebleven is ook de
bouwers van tegenwoordig hebben oog voor
details. Hij wees hierbij op de panden die nu
aan de Voorstraat 1 en 3 gekomen zijn. De
gemeente Wûnseradiel heeft 300 boeken
afgenomen om uit te delen bij bijzondere
gelegenheden, in het verleden gaf men de
DVD Wûnslan, maar deze zijn nu niet meer
beschikbaar. Het boek ligt vanaf nu in de
boekwinkel en is uitgegeven door de Friese Pers.
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Burgelijke stand
november 2006
Geboren
Dominique, dv George D.F. Huisman
& Grietje van der Zee te Makkum;
Maria Carolina, dv Johan T. Mulder
& Carolina H. Draaisma te Hichtum;
Jennifer, dv Michiel de Jong
& Helma Rinzema te Witmarsum;
Sascha, dv Denny van Eijk
& Tietje F. Bruinsma te Arum.
Huwelijk
Johannes H. Harteveld
& Lisette M. Reijns te Makkum.
Overleden
Gabe J. van Popta te Witmarsum, 72 jaar,
ev Aafke Jippes;
Pieter Bruinsma te Witmarsum, 67 jaar,
ev Lieuwkje Dijkstra.

Wilt u de sfeer van
Kerst ‘proeven’ ?
Makkum - Kom dan bij de kerstzangdienst
op eerste kerstdag 25 december, waar o.a.
samenzang van bekende kerstliederen ten
gehore wordt gebracht. De kerstzangdienst
vindt plaats in kerkelijk centrum “Het Anker”
om 16.00 uur.
Er wordt medewerking verleend door een
gemengd koor uit Makkum, het kleine schoolkoor van CBS “De Bron” uit Bolsward en
door de twee fluitisten: Rianne Stellingwerff
en Patricia Strikwerda. De algehele leiding
vindt plaats door de heer Anna Kalkman.

V D BLES TAXICENTRALE

De toegang is gratis. Oant sjen!

Wie wint Popprijs 2006
Makkum - Zea (de band van Arnold de Boer)
is genomineerd voor de Friese Popprijs 2006
in drie categorieën: Beste band, Beste album
en Beste liedje. Naast een oordeel van een
jury kan ook iedereen stemmen. Dat kan op
de website: www.friespopgala.nl
Het gala en de uitreikingen vindt plaats op 21
december in De Lawei in Drachten en tijdens
die uitreiking zal Zea ook live een aantal
nummers spelen. Er zijn nog kaarten voor het
gala te verkrijgen.

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
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Wist u dat...
* vrijdag 22 december er weer kerstbiljarten
is in de Prins + rad van fortuin
* Schoonheidsinstituut Karin Koornstra voor
het goede doel gaat werken, zij dit doet op
20-21 en 22 december.
* U vanaf 5 euro een stoelmassage kunt krijgen,
evenals een nagelversiering
* U vanaf 5 euro make-up aan kunt laten
brengen, de opbrengsten geheel gaan naar
een weeshuis project van Ria Fennema in
Kenia, het een non profit organisatie is.
* U zich kunt melden voor één van bovenstaande aanbiedingen op tel 0515-232300.
* Jeugdsoos ‘Swinx’ in januari het grote
Fifa 2007 toernooi organiseert
* iedereen hieraan mee kan doen, het wordt
gespeeld op een groot scherm en je speelt
2 tegen 2, voorrondes op 7 januari, finaledag
op 14 januari
* opgave per tweetal in de jeugdsoos of
0515-232175 leeftijd maakt niet uit,
grandioze prijzen

;BUFSEBHEFDFNCFS
FFO)PMMBOETFBWPOE
HFPSHBOJTFFSEEPPS
+FVHETPPT¹4XJOYº
"BOWBOHVVS

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,

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

afwezig vanaf
zaterdag 30 december 2006
t/m zondag 7 januari 2007

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

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

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

Praktijkinformatie:

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

* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerstnacht met
de Valhalla Boys
Vikingfeestje in de Zwaan
Makkum - Omdat Les Artistes Du Pissoir,
die het traditionele kerstnachtmuziekfeest in
café de Zwaan al sinds jaar en dag verzorgen,
voor de tweede keer op rij verhinderd zijn in
verband met andere activiteiten, is er in overleg
wederom besloten een gastband uit te nodigen.

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

December aktie, Uw droom occasion voor 0,- euro
Koopt u in december bij ons een occasion
dan maakt u kans op de hoofdprijs; uw occasion voor 0,-euro.
benzine
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Opel Meriva 1.6-16v,gr.met,cr.contr,r-cd,trekh,53dkm
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,70 dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
Ford Focus 1.6i Trend,groenmet,5drs,airco,r-cd,96dkm
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm
Opel Astra Station 1.6i,zwartmet,cpv,st.bekr,123dkm
Peugeot 205 1.4i generation,blauwmet,el.rmn,cpv,apk

2004

€ 15500,-

2002
2003
2002
2002

€
€
€
€

13750,13800,11900,10400,-

2003
1999
1998
1997
1997
1997

€
€
€
€
€
€

9250,6400,3900,3650,3500,2750,-

2004
2004

€ 17900,€ 14800,-

diesel
VW Golf V Tdi,trendline,5drs,a/c,cr.contr,r-cd,65dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Peugeot 307 Hdi 'Gentry',5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm
Opel Zafira 2.2TD,comfort,airco,cr.contr,trekh,el.rmn
Peugeot 307 Break Hdi,airco-ecc,r-cd,cr.contr,124dkm
Ford Fiesta Tdci,futura,5drs,a/c,lm velgen,r-cd,66dkm
VW Golf Sdi,3drs,zilver,cr.contr,r-cd,el.rmn,121dkm

2003
€ 13900,2003 VERKOCHT!
2003
€ 12900,2004 VERKOCHT!
2003
€ 11750,-

Automaat
Peugeot 206 1.4i Autom.,3drs,blauwmet,st.bekr,41dkm

2002

€

9900,-

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

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

Misschien kunt u zich het optreden van de
‘Sonnema Cowboys’ van vorig jaar nog herinneren; een daverend succes. Daarom is er
ook dit jaar weer gekozen voor een band
van overzee. Deze keer zullen voor u spelen
“The Legendary Valhalla Boys”, een onvervalste
vikingband uit Noorwegen. Hoewel op de vlucht
voor de Noorse politie in verband met
verdenking van plundering, brandstichting en
(blonde) vrouwenhandel, konden de heren toch
nog een avond in hun vluchtschema vrijmaken
voor een onvervalst vikingfeestje in de Zwaan.
Zin aan een kerstnacht met Røck ‘n Røll?
Café de Zwaan, zondag 24 december vanaf
ca. 21.00 uur. Entree gratis.
Zie ook www.dreamcatcher.nu voor meer info
over de band...

Een kleinigheid voor
een bijzondere meid
En een bijzondere meid dat is ze, die Ynske
Quarré. Een bijzonder moedige meid, die voor
de tweede keer een levertransplantatie moet
ondergaan in het UMCG.
Wat wèl gelukt is, door inspanning van Jannie
Nadema en Corrie Koornstra, is een gratis laptop.
Van der Weerd Makkum (u weet wel: Gerben
van der Weerd en Lubbert v.d. Laan) heeft
spontaan een gratis laptop voor onbepaalde
tijd beschikbaar gesteld aan Ynske.
Ze hoeft nu niet meer naar beneden , wat ook
steeds moeilijker gaat, naar het internetcafé in
het ziekenhuis, maar kan lekker op haar eigen
kamer volop contact maken met “de buitenwereld”. En dat gebeurt zeker. Heel veel mensen
sturen haar regelmatig berichtjes en kleine
verhaaltjes over belangrijke en minder
belangrijke zaken. En natuurlijk leeft men
mee met Ynske, Folkert, Andries en Martje en
alle andere familieleden, die opnieuw een
zeer moeilijke en onzekere tijd door moeten
maken. Maar dan zijn er toch die kleine dingen
in het leven die “het doen”, zoals een laptop
voor nop.
Nogmaals bedankt Van der Weerd Makkum.
Jannie en Corrie.
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Kerstspecials
Menu 1:
IJsselmeersoep

Mosterdsoep met vis
(ger.paling,zalmsnippers en hol.garnalen)

€ 6,95

Varkenshaasmedaillons

€ 14,95

Flevo Kerstdessert

€ 6,75

Met dragonsaus en champignons

Stukje warm appelgebak met vanille-ijs,
appel- kaneelsaus en chocolade slagroom

Menu 2:
Waardsalade

Menu 3:
Gebonden Tomatensoep

€ 4,50

Hertenpannetje

€ 15,95

Voor de Grote Kerstkanjers:
Kanjermenu:

€ 10,25

Fryske Kofje

€ 6,25

Herten goulash met rode kool en
aardappelpuree gegarneerd met spekjes

Bitterballetjes met lachebekjes
(frietjes lachebekjes)
en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

€ 8,25

Gerookte zwijnenhaasfilet op een bedje van;
lollo rosso, bianco, rode- en ijsbergsla,
afgegarneerd met rode ui, cherrytomaatjes,
wortelsalade, met appel en basilicum olie.

Kangaroebiefstukje

€ 17,95

Dame Blanche

€ 6,25

op een pasteitje gevuld
met Krokodillengoulash

Vanille - en chocolade ijs
met chocoladesaus en slagroom

De Fryske kofje is in drankje foar de kâlde dagen mar
passet ek yn simmerske tiden. Hja wurdt skonken yn ús
spesjale Sopkafee kop, op in lokaasje mei wyn en rein en
wetter, snie, iis ensafuorthinne. De Fryske kofje is in
streekeigen produkt en bestiet út de Frysk Hynder whisky
út Boalsert en de kofje fan Douwe Egberts wêr't kakaorjemme oerhinne getten wurdt (slachrjemme fan Friesche
Vlag mei kakao dertroch).

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!

Der geane
dy jongens
ek wer

Nee ju sûch,
dot binne
Sint en de
Krystman
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wûnseradiel

Wenst iedereen
prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar toe.
www.wunseradiel.pvda.nl

Sjaakie Wabe en
Augustinus Josephus
wensen alle lezers
een lezerig 2007
Bedankt.....

HKZ de Keramiekshop wenst u
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2007 toe.
Wij zijn gesloten van 1 t/m 14 januari 2007

PIZZERIA / RISTORANTE

MILANO

&

Grillhuis
SULTAN

wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Kon.Tichelaar-Panwerk
Bouwbedrijf Visser
PTH-Geluidstechniek,Kollum
“Ons Gebouw”
Kerkelijk Centrum”Het Anker”
Tuincentrum “Maggenheim”
Medewerkers Sporthal...
Voor de belangeloze medewerking
aan de 18e Kerst/Zing/Mee
**********

Wij wensen een ieder
Gezegende Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
**********
Tot ziens op de 1e Zing-Mee in 2007
op D.V. 7 januari, in de grote
zaal van “Avondrust”,
Kerkeburen 66, Makkum
U bent van harte welkom
St.”Goed Nieuws” Makkum
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IS ER GEEN TIJD, MAAR GAAT HET OP HAREN EN SNAREN,
DAN KUNT U DE SINT EN KERST BIJ DE O.V.M. KLAREN.

Uitslag puzzel nr. 4
Makkumer Belboei No. 1164 - 6 december 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 vorige 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.6 - 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 Arjette Smit)
· S. Rinia
De Finne 19 Makkum
· S. de Jong
De Voorn 3 Makkum
· Rita Elhorst
Kofstraat 10 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.!!

Huifkar met lift
voor rolstoelers
Drachten - Rolstoelgebruikers kunnen nu in
de gemeente Tytsjerksteradiel huifkarritjes
maken. De Tjallingstichting, die zich beijvert
voor paardensport voor gehandicapten, heeft
met hulp van sponsors de eerste huifkar met
rolstoellift aangeschaft. De stichting hoopt de
komende jaren meer aangepaste huifkarren te
laten rijden. Voor volgend jaar staat er één
voor Smallingerland gepland.

Hiervoor mijn hartelijke dank,
Deli Oostenveld, Bleekstraat 7, Makkum.

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.6 - 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



Ook mede door uw steun, door het kopen van
kleine cadeautjes in ons winkeltje heeft ook u
hieraan een bijdrage geleverd!

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.

Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Via deze weg wensen wij onze familie,
vrienden, kennissen en relaties
fijne kerstdagen en een gezond 2007

wenst u prettige feestdagen
en een
waterdicht 2007

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

www.dakenzinkwerken.nl

Blazerweg 2, Makkum

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten
Wûnseradiel

Wenst iedereen fijne feestdagen toe
en een glanzend 2007

De Poon 7 Makkum
06-41529265

Ronald, Andrea en Riki
Martin, Anette, Lars en Stan

Siebren Reitsma, Rein Boersma, Sjoerd Kooistra
Jan Galema, Kristiaan Strijker en Hans Haarsma
foarmje it pleatslik gesicht fan it CDA en binne
tichtby. Sprek se oan ek yn it nije jier.
Folle Lok en Seine yn 2007, yn ûs libbende mienskip

Wûnseradiel

Volleybalvereniging Makkum
wenst alle leden, supporters,
donateurs en sponsors
gezellige Kerstdagen
en een heel sportief 2007

J. de Boer Schoenen
wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2007
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VAN DER MEER

Boekhandel Coufreur

Verf en Behang, annex Postagentschap
Verf, Behang uit boeken,
Post- en Bankzaken
Sigaretten, Sigaren, Kaarsen, e.d.
Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Telefoon 0515 - 23 20 13

Wenst u een gezond en Gelukkig 2007

Tom, Trijnie en Arjanne
wensen u een jaar
met veel leesplezier
Beste Makkumers,
Nu, zes weken nadat ik ben aangereden, gaat
het een weer een stuk beter met mij. Hartelijk
bedankt voor alle hulp en medeleven na het
ongeluk. Dat heeft me heel goed gedaan.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2007
Bolsward

Franeker

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

Intussen revalideer ik verder in Hallum en
wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en
gelukkig nieuwjaar toe.
Tot ziens!
Nelie Laansma

Makkum

wenst u een
ijzersterk 2007

Kerkstraat 16, 8754 CS
Tel. 0515-231246
Fax 0515-233127

www.vankalsbeek-gaast.nl

Alpha Yacht Charters
wenst iedereen
fijne Kerstdagen toe
Klaas en Mieke
Strânwei 17
Makkum

en voor 2007
een behouden vaart

van der Weerd Makkum
wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Bleekstraat 9
Tel. 0515-233722
e-mail: info@vdweerdmakkum.nl
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Uw adres voor: Jacht installatie / reaparatie /
Verkoop van Zeiljachten en
Jachtbouw

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen
wenst u een gelukkig 2007
Holle Poarte 2B - 8754 HC Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

Wij wensen iedereen een Gelukkig
en bovenal Gezond 2007 toe
Piet en Henny

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

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Kleurrijk 2007

Wenst iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar

Hoveniersbedrijf
VOETBALVERENIGING MAKKUM
wenst iedereen prettige feestdagen
en een
gezond en sportief 2007

KANTOORAUTOMATISERING
K. Elzinga

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

Wenst u een voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2007

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

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’
Houtmolen 3
8754 GJ MAKKUM

Wenst U namens alle medewerkers
een voorspoedig 2007

B. BOSMA
Tel. 0515-231012
Hemmensweg 1B, Makkum

Wenst U goede Kerstdagen
een buitengewoon
goed en gezond 2007

bouw- en
timmerbedrijf

Th. Pijpker
Harlingerdijk 16-18
8754 EC Makkum

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2007
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advisering
bemiddeling
kleuradvies

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

bouwkundig onderhoud
schilderwerk
behangwerk
glasservice

Winsket eltsenien in lokkich Nijjier

Wenst iedereen
een Gelukkig Nieuwjaar

Vereniging

P laatselijk B elang M akkum

wenst alle inwoners van Makkum e.o. een
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar
Begin het nieuwe jaar goed en word lid in 2007!
Namens Tom, Marga, Klaas, Jelle, Ria, Bouwe en Marijke

Wenst u
een voorspoedig 2007
Zuiderhaven 55a Harlingen
Tel 0517-434733

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

Wij wensen u een veilig en
vooral gezond Nieuwjaar toe

wenst kinderen, ouders en
grootouders vrolijke
Kerstdagen en een dartel,
spelend 2007

namens Direktie en meedenkwerkers

K

A

P

V A N

Winsket
eltsenien
in Lokkich
Nijjier

S

A

D E R

L

O

N

KO O I J

WAAGSTEEG 5 8754 ET MAKKUM TEL.: 0515 231 030

Wenst U
een goed

2007
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Schoonheidssalon ”Rianne”
Rianne Stellingwerff
Krommesloot 21
8754 GD Makkum
Tel. 0515-232295
b.g.g. 06-23862732

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.

Wenst u Fijne Feestdagen
en een stralend 2007
Wij winskje jim allegeare
noflike krystdagen
en een
foarspoedig 2007

Wij wensen een ieder
een goede kerst
en een gelukkig
en gezond 2007

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien
noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Makkum

Koninginnevereniging
Makkum

Het bestuur wenst
iedereen een voorspoedig
2007

Wenst U prettige
Feestdagen en een
gezond 2007

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum
tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!

Bob en Marion
van Tegels Delicatessen

wenst u veel woongenot
in 2007

wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2007

wenst
cliënten, vrienden en kennissen
Schitterende Kerstdagen
en een Verzorgd

2007

dat deze roos ook voor u
in 2007 open mag gaan

DOEDEL AGENTUREN

Wenst iedereen
Fijne Kerstdagen
en een Gezond
en voorspoedig 2007
Kalkovens 17, 8754 GP Makkum
Tel.: 0515-232878 / Fax: 0515-232978
Internet: www.doedelagenturen.nl
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WATERSPORT VERENIGING MAKKUM

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

de Leliehof
Namens alle medewerkers van
Beauty Centrum Leliehof
wensen wij u prettige feestdagen
en een sportief 2007
Houtmolen 8a, 8754 GJ Makkum
tel. 0515 - 233020 of 232114

Café-Restaurant ’De Zwaan’
tel. 0515-232471

Bouwmaterialen, Verbouwingen, Renovatie, Badkamers, Keukens

Wenst u gezellige Kerstdagen
en een gezond 2007
Bonne Sietzema, Kalkovens 25, 8754 GP Makkum
Tel.: 0515-230300 - Fax: 0515-230399 - Mobiel: 06-22106825
infobss@hetnet.nl

Voor zowel
gezelligheid
als sportiviteit
Bar-Café voor
jong en oud

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wensen u een Voorspoedig
en Gezond 2007

G.S. KAMSTRA
Auto In- en Verkoop
en demontage
Kalkovens 3 - 8754 GP Makkum - Tel. 0515-231691 /bgg 232339

Wenst u een schadevrije zone en
geen deuken in het nieuwe jaar!

Fam. G.S. Kamstra

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen
en een kleurrijk 2007!
Ype, Fonny & Anouk
Smink

zeilmakerij SAILTODAY

sailtoday

Wenst dat het iedereen
voor de wind gaat
in het jaar 2007
Klaas en Pleunie Poepjes

Suderseeleane 13a Workum 0515 - 233161

Gymnastiekvereniging

D E S
wenst u allen
een gezond en sportief 2007
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Wij wensen iedereen
gezellige Kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2007
Tjeerd en Hieke Adema
“Ons Gebouw” Markt 17
tel. 0515-231275

PCOB
Ta x i c e n t r a l e
Quick service centrum
Ta m o i l t a n k s t a t i o n v d B l e s
Te l . 0 5 1 5 - 2 3 2 2 2 2

Fa

Directie en medewerkers
wensen een ieder
een voorspoedig 2007 toe

J. de Vries

Complete Woning- en Scheepsstoffering

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

De Protestants
Christelijke Ouderen Bond
wenst al haar leden in Makkum en
omstreken een "Gezegend Kerstfeest"
en een "Gelukkig Nieuwjaar".

Prettige Feestdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
maandag t/m vrijdag geopend van 9.30 - 12.30 uur / 13.00 - 17.30 uur
gesloten tussen kert en Oud & nieuw. verder op afspraak

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

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

Wenst ieder
een gezond 2007
TUINCENTRUM
MAGGENHEIM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2007

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2007 toe
DA Drogisterij

BOLINK

W a t e r s p o r t
voorstraat 17, 8754 ev makkum
Silerswaar wenst Makkum e.o.
prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Plein 4, 8754 ER Makkum
0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2007
DAMES- & HEREN

De VVD Wûnseradiel
winsket elk
in sûn en goed 2007

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2007
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wensen u
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2007
Makelaardij Gros
Kerkstraat 9 8754 CP Makkum
www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515) 232550 Faxnummer (0515) 233692

Gros Hypotheken & Assurantiën
Papiermolenstreek 2 8754 GE Makkum
www.hypotheek-gros.nl
Telefoon (0515) 232704 Faxnummer (0515) 233133

hotel
De Waag

z.v.v. Ny Engwier
Directie en personeel van
Hotel ”De Waag” en Pannenkoekhuis ”De Lampion”
Wensen u prettige Kerstdagen en Voorspoedig 2007

De
Binderij
bloemen & zo

wenst u fijne feestdagen
en een bijzonder 2007
Jaqueline, Marjan
en Elbrich

Hoveniersbedrijf Hiemstra
Wenst u een gelukkig
en gezond 2007
Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum - Telefoon (0515) 23 26 84

wenst alle leden en sponsors
een Gelukkig
en Sportief 2007 toe

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig 2007

Namens alle leden van
vereniging Caravan Us Stek:
Folle lok en seine
foar it jier 2007
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Wijngaarden
Garage Horjus wenst een ieder
goede kerstdagen
een voorspoedig 2007

Textiel en Mode
Ik wens U een in alle
opzichten gezegend 2007
Lucas 2: 14a

Zuiderzeeweg 7 - 8754 GK - MAKKUM

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

Tel. 0515-231318
b.g.g. 232179 / 232696 / 232638

In- Verkoop gebruikte magazijnstellingen
RM MONTAGE BV

Strânwei 30 - 8754 HA Makkum

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

wenst alle inwoners van Makkum e.o.
fijne Kerstdagen een gezond en gelukkig 2007

VAN MALSEN

Jacht- & Interieurbetimmering
Wij wensen iedereen
een prettig kerstfeest
en een voorspoedig 2007
Stranwei 22
Tel: (0515) 232967
Mob: 06-5266 5055

8754 HA Makkum
www.vanmalsen.nl
info@vanmalsen.nl

wenst u
Gelukkig Nieuwjaar

IBE
Installatietechniek
Beveiliging
Engwier

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen
en voorspoedig 2007
H. Haagsma
De Pleatsen 2
8754 KE Makkum
tel.: 0515-231538
fax: 0515-231538
ERKEND V.E.B.
BEVEILIGINGSINSTALLATEUR
EN PREVENTIEADVIESEUR
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN>

Doarpskrite Makkum
B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

wenst u prettige feestdagen en
een gelukkig en gezond 2007!

Gezegende Kerstdagen
en een gezond
en gelukkig Nieuwjaar

]
Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier
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Bakkerij

Kluft
Kerkstraat 31
tel. 0515-231407

* Zeilen
* Sprayhoods
* Achtertenten
* Zeilhuiken
* Rocon's
* Kuipkleden
* Wintertenten
* Rolfoksystemen
* Reparaties

Wij wensen iedereen goede kerstdagen
en een gezond 2007
George en Elske Valkema
De Kamp 23
0514-681962 / 06-25331354
0515-231512 (privé)
Werkplaats: jachthaven "De Stormvogel"
te Warns

Wenst een ieder
Fijne Kerstdagen
em een gezond 2007

Sport- & Evenementen
Stichting Makkum
Wenst iedereen een gezond,
sportief en succesvol 2007

Hotel - Café - Restaurant

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

Fijne Feestdagen en een
gezond en goed 2007
In het 76e jaar hopen wij dat u weer
met plezier bij ons binnen loopt.

r
a
a
j
5
7

Sietze, Silvia, Koert en medewerkers.
tel.0515-231510

Albert en Meta
wensen iedereen
fleurige feestdagen

O.Y. Hoekstra
fan de Touwenlaan
yn Makkum

Winsket eltsenien noflike
Krystdagen en folle Lok
en Seine ta yn 2007

Café

Romano

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

Fleurop interflora bloemist

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar
Café Dorpshuis it Honk
www.thonkexmorra.nl

Kapsalon Nynke
wenst u een goed gekapte Kerst
en een fraai en gezond 2007

Makkum
Markt 11, 8754 CM
0515 - 231351

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
Beide kerstdagen vanaf 16.00 uur open.

Sietze en Gerrie de Vries-Lukkien
wensen alle familie, vrienden en bekenden

Gezellige Kerstdagen
en een
Gelukkig en Gezond 2007
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Digitale camera ‘Fuji’ fine pix 1300 i.g.st. kan
gedemonstreerd worden € 35.-, tel. 0515-231881
Carbid 1 kilo kost € 5.-, tel. 06-23513406
Glazen tochtdeur thermopane, links- en rechtsdraaiend + bevestigings materiaal past op ieder
binnenkozijn € 50.-; Geberit stortbak kleur Camee
i.pr.s. € 10.-, tel. 0515-231940
Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312
Mooie 3 in 1 kinderwagen, crème met rood. Er kan
een kinderwagen, buggy van gemaakt worden en er
zit een maxi-cosi bij i.g.st. slechts 1 jaar oud € 175.tel. 0515-232145
Meisjesfiets voor ca. 10 jaar € 15.-, tel. 0515-232534

TE KOOP

De Gearen 7
MAKKUM

Computerkast, koloniale stijl € 50.-, tel. 06-22517897
Hyosung Rush Challenger, prima scooter met bijbehorende koffer. Scooter is geschouwd, voorzien
van nieuw kenteken, km. stand bijna 7000, event.
daarbij z.g.a.n. helm € 375.- zonder helm, € 425.met helm, tel. 0515-231191
Fujica Single-8 filmcamera in tas, Silma filmprojector, als nieuw, projectiescherm oprolbaar. In
een koop € 100.-; 17-inch Monitor van Packard Bell!
Scherp beeld € 50.-, tel. 0515-231940
Eettafel met glasplaat, onderstel chroom afm.
150x90 cm € 100.-; Salontafel beukenkleur afm.
br.140/diep 65/hoog 39 cm € 75.-, tel. 06-28925242

Vrijstaande woning
met garage en tuin
aan het water
Vraagprijs:
€ 365.000,--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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KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

www.focussys.nl

GRATIS AF TE HALEN
2 Persoons ledikant met spiraal kleur eiken,
tel. 0515-232725
GEVRAAGD
Wie heeft er voor ons kinderledikantjes?
Wij verwachten één drieling. U kunt ons bellen op
06-29402934 of afgeven op Kofstraat 15
Wie kan ons aan aanrechtonderkastjes helpen, max.
breedte 2.10 m, minder mag ook, bovenblad niet
nodig. Centrum Wilgenhoeve Exmorra, tel. 0515575169

Opzetstuur Jd802
d
e
tot 3 januari
bi
n
a
€ 14,95
a

GEVONDEN
Gevoerde dames glace’s, omgeving ruincentrum
“Maggenheim”, tel. 0515-231233
In de Lieuwkemastraat een leren handschoen,
tel. 0515-231730
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DIVERSEN
Onze hartelijke dank aan iedereen waar wij tegels en
stenen mochten ophalen. Wij hebben nog een aantal
grindtegels nodig en houden ons aanbevolen.
Centrum Wilgenhoeve Exmorra, tel. 0515-575169

t

u
t
s

u

r

g
n
i

