
Mededeling
In verband met de kerstmarkt op zaterdag 15 december 

is het Plein en de Markt afgesloten voor het verkeer. 
Autobezitters worden verzocht hun voertuig zaterdag

niet te parkeren op genoemde straten.

KrystwilledeiKrant

9e editie van de Krystwilledei
i.s.m. de Makkumer Belboei

Deze speciale KrystwilledeiKrant
i.s.m. Makkumer Belboei, van de 9e Krystwilledei 
wordt verspreid in de volgende dorpen en steden;
Allingawier, Arum, Breezanddijk, Burgwerd Cornwerd,

Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum,
Hieslum Kornwerderzand, Kimswerd, Lollum, Longerhouw,

Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Skuzum,Schraard,
Schettens, Witmarsum, Wons, Tjerkwerd, Zurich,

Bolsward, Hemelum, Workum, Hindelopen, Stavoren,
Warns, Molkwerum, Koudum, It Heidenskip, en Nijhuizum.

Uitgave: Ondernemers Vereniging Makkum

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

www.vissermode.nl telefoon: 0515 - 23 10 32
> kijk op onze vernieuwde site <

iedere dag open, ook op Zondag

Kerkstraat 2f Makkum
8754 CS Makkum Bolsward
Tel. 0515-431000 Sneek
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl www.huis-hypotheek.nl

Oplage: 15.000                          www.makkumerbelboei.nl No. 1216 - 12 december 2007

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!



telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Jonge Kaas, 500 gram........................................................4.25

Johma Huzarensalade, 400 gram.......................................1.39

Kips Leverworst, 250 gram........................................99 cent

netje Spruiten, 500 gram.......................................nu 79 cent

Friesche Vlag Magere Vruchten Yoghurt div. smaken......1.39

Blom’s Grillworst, 100 gram.....................................85 cent

Persil Megaperls, 1.215 kg......................................7.19 4.59

Aanbiedingen geldig van do. 13/12 t.e.m. wo. 19/12
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  D E C E M B E R

Babi Pangang
Kun Pao Kai
Mini Loempia’s
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

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.

Slagerij Brattinga en Personeel 
wenst u fijne Kerstdagen 

en een vleesrijk 2008

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

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Voor verdere aanbiedingen
komt u zaterdag 
naar de markt

Kersverse witlof
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Bij besteding boven € 5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree's
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.25
Ook hebben we weer Irene's mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken
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Makkum - Voor het 9e achtereenvolgende jaar
organiseert de kerstmarkt commissie, onder
auspiciën van de Ondernemers Vereniging
Makkum (O.V.M), zaterdag 15 december van
16.00  uur tot 20.00 uur in het centrum van het
dorp op Plein en Markt de Krystwilledei. Er
hebben en dertig tal kramen ingeschreven, dat
varieert van kerstartikelen, kerstkleding, alles
met gluhwein en diverse lekkere hapjes en
drankjes.

Er komt een muzikale invulling van de middag
door een Vrouwen Shantykoor. En het is gelukt
om en kinderkoor te vormen, de kinderen
zullen gaan zingen, ook zijn er enkele trekzak
instrumenten bij. Dit is opgezet door Monique
Katsburg en Marlies Koornstra. Het koor treedt
op vier verschillende locaties op, o.m. in de
RK kerk. Ook speelt hier het Jeugdorkest van
Hallelujah o.l.v. Nynke Jaarsma. In de RK kerk
worden ook prachtige kerstukjes gemaakt die
gekocht kunnen worden. Hier staat ook een bus
waar de bezoeker een gift in kan deponeren
ten bate van de muziekvereniging Hallelujah.

De kerstman in de arrenslee zult u zeker ont-
moeten deze middag in het dorp. En bezoekt
u ook even levende kerststal met de verhalen
verteller, hier bestaat altijd veel belangstelling
voor.n Scouting Burdine mag zeker genoemd
worden elk jaar geven ze hun medewerking met
opbouwen van de Krystwilledeimarkt en leden

van de scouting kunnen ook overheerlijke
pannenkoeken bakken.

Ook staan er enkele pagode tenten. Ongetwijfeld
hoort u ook kerstklanken van het bekende
Makkumer draaiorgel van Bertus Bijlstra. Een
attractie is ook de kinderdraaimolen van
Kelderhuis. 

In de Rige liggen gepavoiseerde vaartuigen, op
de fok van het schip wordt een dia-voorstelling
vertoond, tevens is het Waaggebouw (Waag-
steeg) open waarin een expositie te zien is
beiden van de ”Stichting Ald Makkum”. 

U weet nog wel de vermaarde sjongers út
Makkum beter bekend als de ”Vallaatsjongers”,
ditmaal trekken ze zwalkend door het centrum. 

De Krystwilledei wordt afgesloten met een
knallend en spetterend vuurwerk, dat voor het
publiek prachtig te zien is op de haven.

Marktmeester is Anne Koekoek, Lieuwkema-
straat 39 8754 BL in Makkum. Heeft u nog
belangstelling om mee te doen met een stand
of kraam, neem dan kontact op met de heer
Koekoek.

Een veel gehoorde reactie is, er is in Makkum
het hele jaar door altijd wat te doen, vandaar
dat wij dit met enkele foto’s illustreren!!!

Bezoek ook zaterdag de 9e Krystwilledei in Makkum
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www.vissermode.nl
telefoon: 0515 - 23 10 32

Voor de feestdagen 
kunt u bij ons 

heerlijke visschotels,
zalm- of rundvleessalades, 
onze nieuwe Hongaarsesalade 

en haringschaaltjes
bestellen.

Om teleurstelling 
te voorkomen graag 
vroegtijdig bestellen.

Tussen Kert en Oud & Nieuw
zijn wij dagelijks geopend 
van 11.00 tot 19.00 uur

Wij wensen u prettige
kerstdagen en een 
voorspoedig 2008

Wij zijn 2e Kerstdag
geopend en we bezorgen u
graag een onvergetelijke
Kerst. Voor zowel kleine
als grote gezelschappen.
Kijk voor het Kerstmenu of
andere mogelijkheden op
www.hoteldevigilant.nl

U kunt uiteraard ook
bellen: 0515-238222

VERDER WENSEN WIJ
U FIJNE KERSTDAGEN

EN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR!

Is eerste Kerstdag gesloten
Verder dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Wij wensen u
heel prettige
Kerstdagen

en een
Voorspoedig

2008

Openingstijden 

periode 22 dec. 2007  
t/m 6 jan. 2008

25 dec. 1e kerstdag gesloten 

26 dec.  2e kerstdag
geopend 

31 dec. geopend tot 16 uur  

1 jan. 2008 Nieuwjaardag
gesloten  

Alle andere dagen open 
van 11.00 t/m 17.00 uur 

FFuunnssppoorrtt MMaakkkkuumm wweennsstt aall
hhaaaarr rreellaattiieess eenn kkllaanntteenn,,

PPrreettttiiggee kkeerrssttddaaggeenn eenn eeeenn
ggeelluukkkkiigg NNiieeuuwwjjaaaarr

1 2 3 4

Is tijdens de Kerstdagen
en met Oud en Nieuw
voor een hapje en een

drankje geopend 
vanaf 10.00 uur. 

In Sopkafee Badhûs
De Flevo kunt u ook

terecht voor een
Kerstspecial.

Kom langs bij Sjaakie 
in het Sopkafee

Wij wensen iedereen
een prettige kerst

en een gezond 
en speciaal 2008

5

5

4

3

2

1

www.boulevardmakkum.nl
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Kerkdiensten
zondag 16 december   

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                                 

R.K. Kerk  
9.30 uur pastor G. Kamsma                                

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. van den Burgh, Heerenveen

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen, 
dienst te Bolsward                               
19.00 uur Pastor Draisma - Oec. vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum
tel. 0515-231770                                               

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 8.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen
huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s och-
tends om 11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur
kunt u terecht in de betreffende praktijk    
R. Meyering, De Wjukslach 1, Koudum. 
tel.  0514-522424                                              

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)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur,
tel. 0517-533336, tevens inloopspreekuur,
gemeentehuis Witmarsum

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 kantoor-
tijden tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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TE KKOOP

De Kamp 2
MAKKUM

Royale vrijstaande
woning met serre,

garage, grote tuin en
5 slaap/werkkamers

Vraagprijs:
€€ 319.000,00 k.k.

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Kerst 22007
BBiijjzzoonnddeerr kkeerrssttbbllooeemmwweerrkk 

vviinndd jjee bbiijj ddee BBiinnddeerriijj
((ggrraaaagg ttiijjddiigg bbeesstteelllleenn))

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

Tijdens de Krystwilledei 10% Korting
op de gehele Collectie

Kerstwenskaarten en Kalenders. 

Zaterdag 15 December zijn wij 
geopend van 9.00 uur - 20.00 uur

Elke vrijdag avond in 2007 weer
voor Sinterklaas en Kerst 

inkopen en nog meer,
Kom je naar de Voorstraat zeven

dan wordt er 20% korting gegeven 
op het hele assortiment.

Bij diverse artikelen toegevoegde
cadeau’s voor één cent 

Ja dit alles is op vrijdagavond te beleven;
losse schroefjes dat gaat niet voor die prijs

want dan raakt de rekenmachine van de wijs
ook voor aanbiedingen geldt dit niet

maar dan blijft er nog genoeg over zoals u ziet
dus zoekt u iets voor in het huis of in de tuin 

dan moet u op de Voorstraat 7 zijn

Venema
dhz en tweewielers

Voorstraat 7 <> Makkum
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum

Tel. 0515 - 231474

Tijdens de

Krystwilledei

zijn wij geopend 

vanaf 16.00 uur

wwwwww..tthheettrraappppeerr..nnllwwwwww..tthheettrraappppeerr..nnll
Buren 5, 8754 CX Makkum, Tel. 0515 232 889

Dierenspeciaalzaak

Hengelsport

Ruitersport

zadelreparatie

Leerbewerking

Metaaldetectors
White, Scope, Fisher, Garret
Ook te huur

Winter openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag 10.00 - 12.00  13.00 - 18.00
Woensdag gesloten
Donderdag 10.00 - 12.00  13.00 - 18.00
Vrijdag 10.00 - 12.00  13.00 - 18.00
Zaterdag 9.00 - 16.00

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen

Ruurd en Karin

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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Kerstmenu 2007 à € 45,00 p.p.
(Het kerstmenu wordt geserveerd in buffetvorm, 

u  hoeft niet vooraf uw keuze door te geven)

Voorgerechten
Combinatie van serrano- en parmaham 

met aceto balsamicosiroop, bolletjes van galia meloen 
en in rode port gekonfijte uitjes

of
Carpaccio van wilde zalm met verse rucola, zongedroogde

pomodoritomaat en een siroop van karamel en honing
of

Salade van tomaten, monzarella, verse basilicum en veldsla 

Soepen
Dubbelgetrokken wildbouillon met bospaddestoelen,

omeletreepjes, verse tijm, jeneverbes en een scheut cognac
of

Licht gebonden soep van Italiaanse pomodoritomaten,
zure room, parmaham en basilicum

Spoom

Hoofdgerechten
Gestoofde hazenbout in een saus van honing, 

rode port en salie
of

Op de huid gebakken zeebaarsfilet overgoten 
met een saus van zachte mosterd, dragon en pernod 

op een bedje van groene lintpasta
of

Gebraden lendenbiefstuk met een saus van rode wijn,
gekonfijte sjalotjes en pecannoten, 

afgemaakt met verse eendenleverkrullen
of

Vegetarische quiche  met diverse groenten, kaas en noten

Grand Dessert

Kindermenu à € 15,00 p.p.

Broodstengels met kerstversiering
~~

Verfrissende kerstverrassing
~~

Spongebobpasta met gehakt-tomatensaus of Poffertjes
of

Kroket of frikandel met patat, appelmoes en mayonaise
~~

Kerstkinderijs met verrassing       

Voor de kinderen zijn er video's, spelletjes 
en knutselen onder begeleiding. 

Reserveren is noodzakelijk. 

Salades
Mocht u besluiten thuis te blijven,

bestel dan één van onze overheerlijke salades

Rundvleessalade met royale opmaak
5 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 21,50 
10 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 37,50

Waldorfsalade (vegetarisch)
5 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 21,50
10 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 37,50

Perzik-tonijnsalade
5 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 26,50
10 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 42,50

Zalmsalade met visgarnituur
5 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 26,50
10 personen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 42,50

De salades zijn inclusief 1x stokbrood 
per 5 personen met kruidenboter

De salades worden gratis bij u thuisbezorgd 
in Makkum en directe omgeving (tijdstip in overleg).

Openingstijden:
Maart t/m dec.: Za. & zo. vanaf 11.00 uur

Extra in juli+aug.: Wo., do. & vrij. vanaf 17.00 uur
Voor groepen zijn wij het gehele jaar geopend.

Meer informatie:
Restaurant de Nynke Pleats

Gretha Bootsma en Janet Oostenveld
Buren 25, 8756 JP  PIAAM

Tel. 0515 - 231707
E-mail: nynkepleats@makkum.nl

Website: www.nynkepleats.nl
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vrijdag 14 december
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Klaverjasavond, u bent hartelijk welkom

zaterdag 15 december
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Buurtver. Terra Nova, Kerkbingo        

NeVoBo-competitie
vrijdag 14 december
20.15 uur D Makkum 4     - Heecherop 2
20.15 uur D Makkum 5     - Stânfries 4
20.15 uur J Makkum MB 2 - Heecherop MB 1

zaterdag 15 december
17.00 uur D Makkum 2    - Leevoc
17.00 uur D Makkum       - Kwiek

KNVB-competitie
dinsdag 18 december
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Lemsterland 1

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december
expositie van olieverfschilderijen van Mw. G.
Salverda. Expositie van tekenaar dhr. L. Sluyter

Makkum - Expositie ”More Work”
Vanhoffontwerpen tot 31 januari 2008 bij
Koninklijke Tichelaar Makkum. Geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondags gesloten 

Piaam - Nyke Pleats tot 27 december expositie
van foto’s van de Friese Elfsteden, deze keer
Leeuwarden van Tsjeerd Gietema uit
Witmarsum. Open zaterdag en zondag vanaf
11.00 uur. toegang gratis.

Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van
13.00-18.00 uur.  Voor vragen en info: Antje
van der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons,
tel. 0517-532521 www.antjevanderwerfpursang.nl

* Tennisvereniging Makkum haar jaarlijkse 
indoortoernooi in Sneek organiseert 
op zaterdag 12 januari 2008 opgave bij 
Jaap Hogendoorn, tel. 0515-231863

Agenda Exposities

Sporthal

Wist u dat...
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Opruiming 
diverse luxe tuinaccessoires!!

waaronder: 
- Granieten tuinbanken

- Hardstenen tuinbanken

- Terras kachels

- Hardstenen bloembakken

- Diverse potten

- Hardhouten bloembakken

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

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

benzine
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm 2006 € 17500,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 15900,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15950,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 15400,-
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   2002 € 11950,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9900,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 9400,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh  2001 € 8950,-  
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7950,-
Ford Ka 1.3i,zilver,stuurbekr,ford radio,airbag,68dkm 1999 € 3900,-

diesel
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13850,-
Opel Zafira 2.2DTH,Elegance,airco,navigatie,cr.contr 2004 € 12900,- 
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11650,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 11600,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,    2003 € 11400,-  
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 € 10900,-

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

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

www.makkumerbelboei.nl
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Café

Romano

Makkum
Markt 11, 8754 CM

0515 - 231351

wenst iedereen 
prettige Kerstdagen

Beide kerstdagen vanaf 16.00 uur open.

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

Kerstbomen
Omorika

Zilverspar
Blauwspar

Verder een grote
KERSTSHOW

bij:

Gasterij “Hennie fan Richt”
1e en 2e kerstdag geopend

Voor beide dagen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Het Kerstdiner kunt U zelf samenstellen uit ons speciaal Kerstmenu.

Vanaf 16.00 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

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

Markt 15
8754 CM  Makkum
Tel. 0515-232340 
Fax 0515-232833

Overmorgen vliegen we 
naar de zon hopenlijk krijgen 
jullie achterblijvers een 
mooi stukje ijs.

Tot 16 januari 
2008

v
l i e

g
e n

 n a a r  d e  z o n
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e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

Tijdens de 9e Krystwilledei op 15 December 

bezoek onze kraam en proef 

de oven verse mini oliebolletjes 

WIJ ZIJN WEER TERUG EN HOE!
TIJDENS DE KRYSTWILLEDEI START BIJ ZILT 

DE WINTEROPRUIMING 
MET DE VOLGENDE AANBIEDINGEN:

20% KORTING
op de hele collectie van

OILILY

20% KORTING
op de wintercollectie van

MÂT DE MISAINE  

30% KORTING
op de laatste

WINTERJASSEN

(exclusief de caban’s)

TIJDENS DE KRYSTWILLEDEI STAAN WIJ SAMEN MET DE BINDERIJ IN EEN KNUSSE PAGODETENT 
OP DE MARKT. DE WINKEL IS OOK GEOPEND TOT 20.00 UUR. U BENT VAN HARTE WELKOM,

DE GLÜHWEIN STAAT KLAAR!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

HOEKSEMA KAPPER
bijna 115 jaar

volgens afspraak
0515 231651

Kerkstraat 25 Makkum

DAMES- & HEREN
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Kom bij ons langs 
voor een gratis en vrijblijvend
hypotheekadvies en u krijgt

van ons gratis de 
"Lekker Genieten Pas" 

(korting o.a. bij restaurants,
attracties en bioscopen).

Leuke tussenwoning met vergrote 
woonkamer, grote vrijstaande schuur 
en een beschutte tuin op het Oosten.
Gelegen aan een rustige weg op 
loopafstand van het centrum, 225 m²
eigen grond. Ind.: entree/gang, toilet,
ruime woonkamer, half open keuken in
hoekopstelling v.v. inbouwapp., grote 
geïsoleerde bijkeuken met buitendeur. 
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en
badkamer. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Aan rand van dorp met vrij uitzicht 
over de landerijen gelegen uitstekend
onderhouden halfvrijstaande woning 
met vrijstaande garage. Fraai aangelegde
tuin (ZO), 285 m² eigen grond.
Ind.: entree/gang, toilet, kelderkast, 
doorzonkamer, woonkeuken vv inbouwapp., 
bijkeuken met buitendeur. 1e Verd.: 
overloop, 3 slaapkamers, badkamer. Vaste
trap naar 2e Verd.: overloop, zolderkamer
met dakkapel, bergruimte.

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Leuke tussenwoning met vergrote 
woonkamer, grote vrijstaande schuur 
en een beschutte tuin op het Oosten.
Gelegen aan een rustige weg op
loopafstand van het centrum, 225 m²
eigen grond. Ind.: entree/gang, toilet,
ruime woonkamer, half open keuken in
hoekopstelling v.v. inbouwapp., grote 
geïsoleerde bijkeuken met buitendeur. 
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers en
badkamer. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 158.000,- k.k.

Timmerbedrijf R. de Vries uit Makkum 
realiseert 4 nieuwbouw koopappartementen 
in de "Altena & Krooyenga State",
gelegen in het centrum. Hiervan is nog 
1 appartement te koop op de begane
grond. Dit appartement heeft een 
woonoppervlakte van ± 95 m² en een
terras van circa 10 m². Indeling:
entree/hal, toilet, grote woonkamer, open
keuken, gang met buitendeur, badkamer,
bijkeuken en 2 slaapkamers.

Koopsom € 145.000,- k.k.

Aan het vaarwater gelegen groot vrijstaand 
landhuis met aangebouwde werkruimte 
en vrijstaande garage. Fraai aangelegde
tuin op ZO met vrij uitzicht over water
en 704 m² eigen grond.  Indeling o.a.:
praktijkruimte met eigen entree, 
grote L-vormige woonkamer met open
haard, woonkeuken v.v. inbouwapp. 
en openslaande tuindeuren, bijkeuken,
4 slaapkamers, complete luxe badkamer
en zolderberging.

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Vrij uitzicht over doorgaand vaarwater
heeft u vanuit deze vrijstaande woning
met vrijstaande garage. Gelegen aan de
rand van het centrum op totaal 263 m²
eigen grond. Indeling: entree/gang, 
woonkamer met suitedeur (glas-in-lood),
woonkeuken v.v. inbouwapp., bijkeuken
met voor- en achterdeur, toilet. 1e Verd.:
2 slaapkamers (3e slaapkamer mogelijk),
badkamer v.v. wastafel, 2e toilet en
douche.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

Makkum, KKerkstraat 22f Makkum, KKofstraat 114 Witmarsum, GG. JJapiksweg 55

Makkum, IIt HHof 112Makkum, BBleekstraat 224

Goed onderhouden vrijstaande woning
met aangebouwde garage, 4 slaapkamers,
tuin op het zuiden en totaal 286 m² 
eigen grond. Indeling: entree/hal, grote
woonkamer met erker en houtkachel,
woonkeuken v.v. inbouwapp., kelderkast,
hal, toilet met fonteintje, bijkeuken, gang
met buitendeur, schuur/garage. 1e Verd.:
overloop, 4 slaapkamers en complete 
badkamer. Houten trap naar 2e verd.: 
zolderberging.

Vraagprijs € 223.000,- k.k.

Makkum, KKlipperstraat 114

Makkum, TTurfmarkt 667Exmorra, DDorpsstraat 668

Makkum - Bolsward - Sneek
Tel. 0515 - 431000
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O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2007
Makkum - Van af 17 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien; - nr.1212 dd.14 Nov. /
nr.1213 dd. 21 Nov. / nr.1214 dd. 28 Nov., / nr.1215 dd. 05 Dec. / nr.1216 dd. 12 Dec. en
nr.1217 dd. 19 Dec. doormiddel van de hiernaast afgedrukte advertentie aandacht aan de
DecemberActie 2007 worden besteed. Om deze DecemberActie 2007 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.5 - 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 

Wij van de DecemberPuzzelActiecommissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 27 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 € 460,00 - 2e prijs € 220,00 - en 3e prijs € 100,00. Mocht u een Belboei
missen om welke redenen dan ook bel of schijf ons en wij sturen u, tegen vergoeding, de
desbetreffende krant naar u toe.

De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekoppeld)
door - aan 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 - 231 401 of 06 - 535 422 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.

SINT EN KERST LACHEN IN MAKKUM  U TOE, 

ERGENS ANDERS KOPEN……. ?? IS NU TABOE

Prijsvraag van deze week: 

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing: ......................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ........................................................................................

Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.w. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar: 

Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM

Wanneer u de vorige puzzels niet hebt opgestuurd en u wilt nog meedoen aan de hoofdprijzen om alle
puzzels in te zenden, meldt het aan ons d.m.v. tel. of brief aan het hierboven vermelde adres een post-
zegel is niet nodig. Wij zullen dan het  gewenste Belboei nr. naar u toesturen tegen een vergoeding van 2,50.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.

(PUZZEL NR.5 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Kerst en Nieuwjaarswensen
en Familie 
Makkum -  Woensdag 19 december verschijnt
De Makkumer Belboei met de editie Kerst en
Nieuwjaarswensen. Alle adverteerders kunnen
hiervoor een advertentie opgeven. De redactie van
de Makkumer Belboei wil het u gemakkelijk
maken om de meer dan 4500 lezers te bereiken met
uw producten en of diensten. Deze Makkumer
Belboei wordt bij de inwoners van Makkum,
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra,
Ferwoude, Gaast, Skuzum, Kornwerderzand,
Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard, Witmarsum,
Wons en Zurich bezorgd. Komt u uit een van
deze dorpen en wilt u vrienden, familie, kennissen,
zaken-relaties en verenigingen bereiken neem
voor uw advertenties contact op met Alie Klein
tel. 06-53740318, e-mail h.klein31@kpnplanet.nl. 
Plezierig is het als u spontaan de advertenties
per e-mail door geeft. De Kerst- en Nieuwjaars-
wensen dienen woensdag 12 december om
20.00 uur ins ons bezit te zijn. 

Voor informatie en/of opgeven van familie- en
verenigingsadvertenties, almede redactionele arti-
kelen kunt u contact opnemen met Andries Quarré
tel. 0515-231687 of per e-mail: a.quarre@hetnet.nl 

Kertsborrel 1e kerstdag
Zorgcentrum Avondrust
Makkum - op 1e kerstdag wordt er altijd traditie-
getrouw een kerstborrel in Zorgcentrum
Avondrust georganiseerd. Even gezellig een
moment onder elkaar. Niet voor iedereen is
het vanzelfsprekend om van een gezellig
samenzijn te mogen genieten rondom de
feestdagen, terwijl dat rond deze tijd toch juist
zo belangrijk is.

Daarom willen wij u graag uitnodigen op onze
kerstborrel op 25 december. U bent hiervoor
vanaf 10.00 uur van harte welkom in het
restaurant.

Pedicure/voetzonereflexologe 
Erna de Vries

heeft nog plaats in haar praktijk in Makkum,
Brouwersteeg no.9 (het pakhuis)

Gespecialiseerd in 
de diabetische - en reumatische voet.

Vergoeding mogelijk via de zorgverzekeraars.

Behandeling na afspraak.
Bellen met 06 - 13255366 of 0514 - 682258
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LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

TTiipp vvoooorr ddee ffeeeessttddaaggeenn::
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

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  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

Dirk Kuiken
Aardewerk & Siertegels

Aardewerk
Tegels

Tableaus
Tegellijstjes

Jubilea- en herinnerings-
borden of tegels

Voorstraat 5
8754 EV Makkum
Tel. 0515 - 231616

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!! KKIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL



9e KKrystwilledei iin MMakkum
zaterdag 15 december 2007
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