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Driehonderd 
bezoekers 
Kerst Zing Mee 
in Makkum

5 7

Gezellige en 
sfeervolle
Krystwilledei in
centrum Makkum 

Fijne Feestdagen!

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

Makkum - De Makkumer Belboei die vandaag
(woensdag 19 december) verschijnt is het laatste
nummer in 2007. De eerst volgende krant wordt
op vrijdag 4 januari 2008 bezorgd. 

De copij en advertenties voor dit nummer ont-
vangen wij graag uiterlijk vrijdag 28 december.
Alvast bedankt voor uw medewerking, namens
de medewerkers van de Makkumer Belboei.

Veel belangstelling voor eerste Kerstconcert
”Makkum Sjongt” 

Makkum - Maar liefst 5 Makkumer koren stonden
afgelopen zondagavond in de spotlights van de
van Doniakerk om samen een Kerstconcert te
presenteren. Onder de welluidende titel ”Makkum
Sjongt”, vulde ieder koor een klein kwartier
van de avond. Het publiek kreeg een gevarieerd
programma voorgeschoteld. Groep ”Forte” beet
de spits af. Het enthousiasme is altijd volop aan-
wezig bij de leden van deze groep die als sinds
1973 actief is. Het Christelijke Gemengd Koor
zong deze avond voor het laatst. Het besluit van de
80 jarige vereniging om er mee te stoppen was on-
vermijdelijk. Met een compilatie van traditionele
kerstliedjes nam het koor afscheid van Makkum.
Het werd beloond met een staande ovatie.
De zanggroep ”Samar” o.l.v. Luuk de Vries telt
ongeveer evenveel leden als ”Forte”. ”Samar”
werkt, in tegenstelling tot Forte, zonder verster-
kende apparatuur. De zanggroep kreeg muzikale
ondersteuning van de solofluitiste van het

”Hallelujah” Rianne Stellingwerf  en Alie Geel
(piano). Aukje van der Meer soleerde in ”The
three kings”. Dirigent Henk Krol zorgde met het
R.K. Koor Sint Martinus voor een muzikale
afwisseling. Het Gregoriaanse ”o esca viatorum”
ligt dit koor wel. Met de sonore klanken van het
Mannenkoor ”De Flevosanghers” eindigde de
individuele optredens van de deelnemende groepen.
Het koor staat nog niet zo lang o.l.v. Marco
Rypma. In het liedje ”Leise rieselt der Schnee”,
nam de dirigent zelf de solo voor zijn rekening.

De belangstelling voor dit concert was groot.
Het publiek houdt van traditionele concerten en
genoot zienderoog. ”Makkum sjongt” werd afge-
sloten met een gezamenlijk optreden van de deel-
nemende koren. Met ”The First Nowell” en ”O
come, all ye faithfull” toont zingend Makkum
dat het creëren van één groot koor een breed
draagvlak vindt bij het publiek.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Mededeling voor de lezers

Kerst- en
Nieuwjaarswensen

v.a. 22
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Info Familieberichten

Want God de Heer is een zon en een schild.
Ps. 84:12

De Heer heeft tot zich genomen, 
mijn lieve man, onze lieve heit en pake

Riemer Alkema
* 18 september 1932 16 december 2007

Makkum Makkum

49 jaar

Gerrie Alkema - Jenema

Aafke

Schoutina en Willem
Anna Gerrie
Riemer Albert

Arjanne en Leendert
Hedwich
Matthijs

De dankdienst voor zijn leven zal worden
gehouden op vrijdag 21 december om 11.00 uur
in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen te
Makkum. Aansluitend zal de teraardebestelling
plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in
bovengenoemde Kerk.

Correspondentieadres: 
Klipperstraat 38, 8754 AV Makkum

Wie in mij geloofd zal leven ook al is hij gestorven.

Toch nog erg snel is uit onze familiekring weg-
genomen onze lieve zwager en oom

Riemer Alkema
in de leeftijd van 75 jaar

Makkum: Tj. Alkema-Adema
Bolsward: M. Alkema-Faber

Katwijk a/d Rijn: H. Alkema
A.A. Alkema-van der Laan

Neven en nichten

In liefdevolle herinnering:
G. Alkema
J.  Alkema
F. Alkema
G. Alkema-Hellingwerf
H. Wijma
G.Wijma-Alkema
W. Schotanus
A..Schotanus-Alkema

Makkum, 16 december 2007

Afgelopen zondag is overleden ons trouw lid

Riemer Alkema
Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.

Buurtver. ”Trye yn ien”

Makkum, 16 december 2007

Na enige tijd van ziek zijn is overleden onze
beste buurman

Riemer Alkema
Wij wensen buurvrouw en familie veel sterkte toe.

Mevr. Pieters
Mevr. Feenstra
Fam. van der Hulst
Fam. van der Werf

Makkum, 16 december 2007

Na een afnemende gezondheid is overleden
onze beste vriend

Riemer Alkema
Wij wensen Gerrie en kinderen veel sterkte toe.

Ynze en Renny
Annet
Marten en Jetske
Fedde en Jellie

Makkum, 16 december 2007

25 december 1923   - 17 december 2006

voor mij ben je niet weg
voor mij ben je niet dood

want als ik in de spiegel kijk
dan zie ik jou en dat houdt me groot

Teake Wielinga
Huibert en Sietske Eijer

en beppezeggers

Dag lieve beppe Makkum

Ik hou van u
U hield van mij

de tijd die we samen hadden
ging veel te snel voorbij

Mariska, Remco en Louise

Bedankt voor uw medeleven

Wij willen graag iedereen bedanken die ons vóór
en na het heengaan van Roelof Kruijer  heeft bij-
gestaan. Uw steun, kaarten en bloemen hebben
wij zeer op prijs gesteld.

Nogmaals bedankt,
Fam. Kruijer

Gaast, december 2007

Kerkdiensten
zondag 23 december
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen                       

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma                            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
19.00 uur mw. C. Borgers, Oecumenische Vesperdienst

maandag 24 december
Cornwerd 20.00 uur Kerstviering

Van Doniakerk 21.30 uur ds. J. van Olffen,
Oecumenische Kerstnachtdienst

R.K. Kerk 20.30 uur Kerstnacht, pastor S. Draisma

Doopsgezinde Gemeente 
19.00 uur Gezinskerstfeest

dinsdag 25 december > 1e Kerstdag
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen, 
m.m.v. Aukje van der Meer-Kamstra, zang

R.K. Kerk 9.30 uur viering te Witmarsum

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. Auke van der Plaats, Workum

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, gezamenlijke  Kerstdienst

zondag 30 december
Van Doniakerk 9.30 uur ds. K. Bakker, Sneek

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Ylst

Doopsgezinde Gemeente 
17.00 uur Oudejaardienst zr. C.J.M. Borgers

maandag 31 december > Oudejaarsdag
Van Doniakerk 
19.30 uur ds. J. van Olffen, oudejaarsdienst

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
19.30 uur br. Auke van der Plaats, Workum

Doopsgezinde Gemeente 19.00 uur Oudejaarsdienst 
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur

22-23-24 december
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281                                              

29-30 december
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a,
Makkum. tel. 0515-231494

31 dec.- 1 jan.
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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig week 51 en 52

Gieser Wildeman Stoofperen, kilo.............................99 cent
Pudding+saus, 500 gram...............................................nu 1.19
Varkensrollade, per pakje............................5 zegels extra
Gestoofde Peren, 580 ml................................van 2.19 nu 1.79
Select Aroma Koffie, 250 gram............................2.69 nu 2.19
v/d Meulen Melba Toast, 100 gram..................... 0.75 nu 0.49
Deep Blue Pink Zalm, 213 gram..........................1.59 nu 0.99
Top Q Sinaasappelsap, 1 liter................................1.29 nu 0.99
Aqua Fruitmix 2 vruchtendrank, 1.5 liter...deze week 85 cent
literpak Goudappeltje............................................nu 79 cent
Page Keukenrol, pak à 4 stuks..............................3.29 nu 2.49

Maandag zijn we gesloten

Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

Voor rollade’s en salade’s het juiste adres.
Bijvoorbeeld: Een heerlijke Rundervlees salade

voor 5 personen vanaf € 15.-
Zalmsalade voor 5 personen vanaf € 17.50

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

Familieberichten
Grutsk en lokkich

sette wy der in stuoltsje by!
Feike en Femke hawwe in suske derby

O sa wiis binne wy mei de berte
fan ús famke en suske

Mare
Geertje
9 december 2007

Durk Dijkstra & Lolkje Abma
Feike Friso
Femke Hiltje

Vallaat 16
8754 EW Makkum

Graach wolle wy elkenien tank sizze
foar alle lokwinsken by ús 

40-jierrich houliksjubileum.
Wy fûnen it geweldich.

Wy winskje elkenien 
goede Krystdagen ta en in sûn 2008

Jentje en Maaike

40 jaar

21-12-1967 21
-1

2-
20

07

van harte gefeliciteerd

Hier nog een redelijk bos haar
toch prijkt er al menig grijs haar

ze wordt op 21 december
30 jaar

Herkent u haar 
feliciteer haar dan maar
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SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen Kerstdagen en Oud & Nieuw

woensdag 19 dec. t/m zaterdag 22 dec. geopend 
MAANDAG 24 dec geopend

Dinsdag 25 dec & WOENSDAG 26 dec GESLOTEN

donderdag 27 dec. en vrijdag 28 dec. geopend

div. vleessoorten voor de fondue / gourmet/ steengrill : 
varkenshaas - biefstuk - fricandeau - kipfilet - haasbiefstuk - schnitzel

mini / hamburgertjes - slavinkjes 

div. rollade's: 
runder - varkens - half om half.

ook in kerstverpakking

Fondue & gourmet / steengrill schotels
Voor div. aantal personen

div. worst soorten : 
grillworst - ossenworst - paardenworst 

kookworst - leverworst
droge worst - Zeeuws spek

Voor al uw bestellingen: 0515-232325

Slagerij Attema
Harlingerdijk 3 - 8754 EC Makkum

Agenda
vrijdag 21 december
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, 
tel. 0515-231655

Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur 
Buurtver. It Fintsje, klaverjassen

Makkum - Van Doniakerk 20.00 uur
Kerstconcert door het Frysk Jeugd Fanfare Orkest
o.l.v. S. van der Ploeg. De toegang is gratis

zaterdag 22 december
Gaast - Dorpshuis ”De Fûke” 20.00 uur
Fûketrofee 2007

zondag 23 december
Witmarsum - Koepelkerk 16.00 uur
Kerstconcert muziekver. Nij Libben

25 december (1e kerstdag)
Makkum - Start Plein v.a. 06.00 uur 
Kerstmorgenzang door straten van het dorp 
(zie persbericht)

Makkum - Doopsgezinde kerk 17.00 uur 
Kerstfeest ”Bistenspul” m.m.v. kinderen 
van Doopsgezinde club ”De Bouwers”,
iedereen is welkom

vrijdag 28 december
Makkum - Café Restaurant ”De Prins” 20.00 uur 
‘Oudejaarskaarten’ Klaverjassen en Schutjassen

vrijdag 4 januari
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

* de barretocht weer op 31 december is, 
dit van 16.00 tot 18.00 uur

* u zich op kunt geven bij ‘stichting it preamke’, 
tel/info: 06-55784959

* de internet editie van won27 makkelijk te 
bereiken is via makkum.nl?

Familieberichten

SARA

Gefeliciteerd!
Deze lieve kleine meid,

het kan niet missen,
heeft zondag Sara gezien

en met Abraham
gaat zij verder met vissen.

Wist u dat...
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen
en een gezond 

en gelukkig 2008 toe
Zaterdag 29 december zijn wij niet aanwezig.

Wilt u voor Kerst nog iets bestellen
dan kunt u bellen tel. 06-20352171

Goudrenetten en Stoofperen Gieser Wildeman
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . € 2.50

5 kiwi’s voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Zaterdag  5 januari 
zijn wij weer aanwezig

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Driehonderd bezoekers Kerst Zing Mee in Makkum

Makkum - Rond de 300 bezoekers kwamen
zondagavond 9 december j.l. naar sporthal
Maggenheim in Makkum voor de 19e Kerst Zing
Mee. De vijf en tachtig medewerkenden boden het
publiek een gevarieerd programma van bekende
kerstliederen. Aan deze avond werkten mee het
plaatselijk interkerkelijk mannenkoor ”De Flevo-
sanghers” o.l.v. dirigent Marco Rijpma. Het Gospel-
koor ”Telling Voices” uit Minnertsga o.l.v. Dirk
Norbruis, muziekkorps Leger des Heils uit
Leeuwarden o.l.v. Simon Smedinga en Koos
Dreunhuizen als (huis)pianist. Hannie en Dirk

Tamminga verzorgden de presentatie en algehele
leiding van het programma. Naast de optredens
van de verschillende medewerkenden, was er ook
veel ruimte ingeruimd voor samenzang van kerst-
liederen. Dirigent Marco Rijpma dirigent van het
mannenkoor zong een indrukwekkend solonummer.
Met muziek, koor en massale samenzang van
het ”Ere Zij God” werd deze prachtige Kerst
Zing Mee avond besloten. Er wordt nu al weer
gewerkt aan het vierde lustrum programma in 2008,
wanneer voor de 20e maal de kerstliederen zullen
klinken in de Makkumer sporthal. 

Caravan Us Stek presenteert Oud en Nieuw feest 2007
Makkum - Anno 2007 is voor Caravan Us Stek
een mooi jaar. Al 12,5 jaar is deze vereniging bij
elkaar en dit is in november groots gevierd. Het
einde van dit jaar wordt weer groots gevierd.
Voor de 5e maal alweer (jubileum) is het feest
waar iedereen welkom is en oud en nieuw gevierd
wordt zoal het hoort, georganiseerd bij en door
Caravan Us Stek. 

Ook dit jaar is Caravan Us Stek in hun jubileum
jaar er weer in geslaagd een feest op poten te
zetten. Er komt een tent te staan op het parkeer-
terrein voor de keet aan het einde van het pad
naar kaatsveld en tennisbaan. Het nieuwjaarsbal
wordt dit jaar door wederom door Arie en Arjen
(Dikke L*L band) verzorgd. Dit jaar met een extra
breed repertoire om iedere muzikale voorkeur
tegemoet te komen. Daarnaast zijn er zoals ieder
jaar special acts te verwachten die spontaan ont-
staan tijdens het feest. Een feestnacht die het
jaar 2008 direct goed aansnijdt!

Niet alleen 1 januari is er wat te beleven in het
feestpaviljoen, ook oudejaarsdag beloofd gezellig
te worden. Vanaf 15.00 uur kunt u een borrel
halen om het afgelopen jaar te memoreren of te

vergeten. Onder begeleiding van muziek door
DJ duo Keimpf en Toet wordt in het verwarmde
paviljoen een matineesfeer gecreëerd. Divers
beeldmateriaal van de afgelopen jaren met o.a.
carbidschieten, polsstokspringen en oud en
nieuw feesten zijn te zien op het projectiescherm
in de tent. Onder het genot van warme koffie of
thee, snert, frisdrank of een oudejaarsborrel is
het goed toeven bij Us Stek. Kom gerust langs
om een kijkje te nemen bij wat deze groep al
12,5 jaar bij elkaar houdt.

De vergunning voor het nieuwjaarsfeest is binnen
en de kaartjes zijn gedrukt. Oudejaarsdag is ieder-
een van harte welkom. ‘s Nachts vanaf 00.15 uur
gaat de tent open voor het nieuwjaarsfeest. 

Wil je good-old Arie en Arjen niet missen dan
kun je op vrijdagmiddag tussen 19.00 en 22.00 uur
voor kaartjes langskomen bij de keet of je spreekt
één van de leden aan. Dit jaar weer alleen voor-
verkoop van kaarten. Wees er snel bij want de
tent is even groot als voorgaande jaren! Alvast
tot de 31e december!

Ver. Caravan Us Stek
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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

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten
Dvd’s
Evita- Het korte maar dynamische leven van Evita Peron; Ground Zero- The president’s man; Leef- (Anna
neemt haar oude passie schrijven weer op); Miles from Home- Zij worden opgejaagd door de politie; Prozac
nation- Wanneer het leven je geen keus laat; Sword of Gideon- Israëlische atleten worden gegijzeld door ter-
roristen; The black eyed peas- Live from Sydney to Vegas; Toppers in concert 2007; U2- Popmart live from
Mexico city;

Romans
Andrews, V.- Vertrapte bloem; Arana, M.- De papiermaker van de Amazone (een excentrieke familie zet in
het hart van de Peruaanse jungle een papierfabriek op); Benali, A.-  De eeuwigheidkunstenaar (een schrij-
ver, gebaseerd op de persoon van Harry Mulisch, bezint zich op zijn zo geslaagde schrijversschap); Bernuth,
C.- Gevoel van veiligheid (op het Oostzeestrand wordt een lijk gevonden en een politieagent begint zijn eigen
onderzoek); Eckler, R.- Uitgeteld! (het leven met een mini-dictator); Eeden, E. v.- de zwarte engel (twee mis-
daadverhalen uit de advocatenpraktijk van de Friese tweelingbroers); Ephron, N.- Wat baal ik van mijn hals
(korte essays waarin een zeer persoonlijke en geestige kijk op het vrouwzijn wordt gegeven); Fforde, K.-
Halsbrekende toeren (een pottenbakster laat onder druk van vriendinnen weer mannen toe in haar leven);
Giffin, E.-  Doortrapt (geen man, geen geld voor nieuwe schoenen en een baby op komst...); Grisham, J.- De
verbanning (een Amerikaanse football-speler lijkt het dieptepunt van zijn loopbaan te naderen); Houben, A.-
Tegenstrijdige verlangens (de zoektocht van een jonge vrouw die zin aan haar leven probeert te geven);
Johnson, M.- Driedubbele deining (drie vriendinnen van tegen de veertig raken onverwacht tegelijk zwan-
ger); Jungstedt, M.- De goden verzoeken (een hoofdcommissaris en een journalist onderzoeken de moord
op een Nederlandse archeologie student en de dood van een pony); Noort, S.- 40 (over lijf en leven van een
beginnende veertiger); Rozendal, A.- It paad fan de foks (net faak krije minsken in kans om har lot te ûntrin-
nen); Ruiters, E.- Hollen of stilstaan (na de verhuizing van haar vriendin zoekt een jonge vertaalster een nieu-
we huisgenote); Smith, A.- Lief en leed op Tanglewood (een weduwe krijgt steeds meer mensen enthousiast
voor haar opvangtehuis voor jonge mensen met problemen); Witzier, A.- Overleven (columns over haar leven
als alleenstaande werkende moeder met twee kinderen);

Informatief
Harpenau, P.- Het geheim van The Secret - werkboek; Harpenau, P.- Het complete hoofdmenu (zonder dieet
naar je perfecte gewicht; Kloezema, I.- Natuurlijk mooi (huidverzorging, make-up en uitstraling); Mast, G.-
Rotterdam - Europoort; Moorey, T.-  Kies uw eigen kristal; Mugford, S.- mijn grote experimentenboek (stap
voor stap worden vijftig proeven gedaan); Oliver, J.- Thuis bij Jamie; Roebers, G.J.- Struikrovers (over wezel,
hermelijn, otter, das en andere dappere marters); Scanlon, G.- De godin in jezelf (lifestylegids voor vrouwen);
Toscanië- Umbrië; VT Wonen- De woonkamer; Villoldo, A.- Afdalen in je ziel (helen van verleden en toekomst
met Soul Retrieval); Wafi, A el.- Mijn verloren zoon (persoonlijk relaas van de moeder van de ”twinstigste
kaper” bij de terroristische aanslagen op 11 september 2001); Woodall, T.- De survivalgids (de ultieme jaar-
planner voor elke vrouw, stijlgids); Zijlmans, H.- Kakkerlakken in de midscheeps en drenkelingen op het
achteruit (een zeemansleven in de jaren zestig);

Luisterboeken
Mulisch, H.-  De aanslag; Noort, S.- Terug naar de kust; Zijl, A.v.d.- Sonny Boy;

Partycentrum Bergsma te Easterein: Voor alles wat een feest moet zijn!

Kafe Partycentrum Bergsma Easterein 
december kafe Bergsmamaand!

Voor meer info: www.kafebergsma.nl of 0515-331290

Zaterdag 22 december
3J’s en de partyband FLIPPEN

ZAAL OPEN VANAF 22.00 UUR

Maandag 24 december: 
voor de herintredende STAPPER

GOUD VAN OUD
Met de beste oldiesband van Friesland

STRANGE BREW
Regelt u vast oppas?

ZAAL OPEN VANAF 22.00 UUR

Zaterdag 29 december:
De 3e AP’S RESKI PARTY

VOL = VOL
ZAAL OPEN VANAF 22.00 UUR

Zaterdag 29 december:
KIDS CHRISTMAS HOLIDAY PARTY

Met: DJUMBO
Van 16.00 tot 19.00 uur

Alcohol- en rookvrij
Voorverkoop in het kafé!
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Made in Taiwan

Maar niet bij ons!
Al onze kerststukken 

zijn handgemaakt 
met vakmanschap en liefde

Ook onze kerstboeketten zijn 
van uitzonderlijke kwaliteit!

Overdreven?
Bekijk onze KERSTSHOW

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Vanaf 1 januari 2008 zult u bij te koop staande
woningen -naast de bekende kenmerken zoals
bouwjaar, perceelgrootte, aantal kamers enz.- een
nieuw kenmerk aantreffen: het EPA certificaat
bij de woning.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies: een
waardering over de mate van energieverbruik van
uw woning. U kent de EPA certificaten allemaal
wel, alleen waarschijnlijk zonder te weten dat het
zo heet. Het is dat overzichtje wat u al bij koel-
kasten, wasautomaten en auto's aantreft. Beginnend
met een klein groen streepje bovenaan (uiterst
energiezuinig apparaat) en eindigend met een
lange rode streep onderaan (energie-slurper, slecht
voor het milieu).

Hoe is uw huis geïsoleerd? Dubbel glas? HR-ketel?
Spouwmuren? Ventilatie? Zo ja, dan krijgt uw
huis een EPA certificaat wat aangeeft dat het
prima in orde is. Tochtende kieren? CV-ketel aan
vervanging toe? Welke investeringen moet u doen?
Wanneer beginnen deze investeringen zich terug

te verdienen? Bij het EPA zit een advies over
deze zaken.

Is het EPA certificaat verplicht?
Ja en nee. Huizen die gebouwd zijn na 1997
hoeven geen EPA certificaat te hebben. Alle
andere huizen wel. Maar, als de verkoper en de
koper overeen komen beiden af te zien van het
EPA certificaat, is dat toegestaan.

Wie controleert of er een EPA certificaat 
aanwezig is?
De notaris controleert bij het passeren van de
akte of er een EPA certificaat aanwezig is. 

Woning gekocht in 2007 
maar levering in februari 2008. 
Is de (voorlopige) koopakte nog 2007 getekend,
dan is er géén EPA-verplichting .

Krijg ik een boete 
als er geen EPA certificaat aanwezig is? 
Nee, dit zal (nog) niet gebeuren. De Minister heeft
bepaald dat de markt het eerst zelf maar moet
regelen en dat er (eerst) geen boetes en sancties
zullen komen. Ontbreekt het EPA-certificaat,
dan meldt de notaris dit bij de inspecteur.

Hoe kom ik aan een certificaat voor mijn
woning als ik deze ga kopen of verkopen?
De LMV makelaars zijn opgeleid voor het vak-
kundig omgaan met de EPAadviezen en certificaten.
Vraagt u gerust bij Makelaardij GROS wat het
allemaal inhoudt, wat de kosten zijn en wat nood-
zakelijk is om uw huis optimaal te verkopen of
aan te kopen.

Het EPA-certificaat bij uw woning     Tekst: Makelaardij GROS 

Makkum - Dit jaar was de Kerstmarkt weer op
de Markt en het Plein. Bijzonder was het aantal
pagode tenten, die op verschillende plaatsen
stonden. Gelukkig was het dit jaar droog, maar
toch was het wel aangenaam om even een
kijkje in een tent nemen. Er kon volop gegeten
en gedronken worden en voor degene die nog
geen bloemetje of mooi kerststukje had was
de keus zeer gevarieerd. Natuurlijk waren er
ook de nodige vuurpotten die door de jongelui
van scouting brandende gehouden werden. En
de jaarlijkse traktatie, die scouting verzorgde, de
pannenkoeken. Wie geen zin in een pannenkoek
had kon een broodje beenham of een suiker-
spin of poffertjes kopen. De oliebollen waren
er weer en niet te vergeten het kerstbrood.
Eigenlijk heel veel lekkere dingen, die ieder-

een in de donkere en koude dagen voor Kerst
wel lust. Door al het eten krijg je dorst en ook
daaraan was gedacht. Kortom voor iedereen
wel wat. De optredens waren dit jaar van fraai
aangeklede zangers van de Linden Tree Singers
uit Menaldum, de jeugd onder leiding van
Monique Katsburg zong in de nabijheid van
de schapen en Hallelujah onder leiding van
Nynke Jaarsma was te vinden in de nabijheid
van de R.K. kerk. De ezel was duidelijk niet
gecharmeerd van het kind in de kribbe en
zorgde voor ernstig letsel aan het hoofd. Heel
bijzonder en dankzij de baggerwerkzaamheden,
een echt zeilschip, compleet met verlichte
kerstboom in de Rige. Een leuke markt en als
de kraampjes nu iets dichter bij elkaar staan
wordt het nog knusser. 

Gezellige en sfeervolle Krystwilledei in centrum Makkum 
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MEDEWERKERS GEVRAAGD

Wij voelen ons fijn in Makkum, maar met z'n vijven hebben
we het te druk en we zoeken dan ook collega's die het leuk
vinden om bezig te zijn met zeiljachten, binnen en buiten,
en zeker houden van afwisselend werk.

Motivatie is veel belangrijker dan leeftijd of ervaring.

Werfmedewerker m/v 38 uur per week
Huur- en verkoopschepen klaar maken en onderhouden,
afhankelijk van de ervaring ook afleveren en uitleggen.

2x Medewerker m/v vrijdag en/of maandag
Schoonmaak, poetsen en afhankelijk van de ervaring
licht onderhoudswerk

Bel voor informatie, of kom even langs.                            
Charles Laponder

VERKOOP NIEUWE SCHEPEN
MAKELAARDIJ
CHARTER
ONDERHOUD
EIGEN KRAAN

De Stienplaat 5
8754 HE Makkum
0515 559260            

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Het ging mis met het
oud papier
Makkum - In de MB van 28 november jl. stond
dat het oud-papier opgehaald zal worden op 21
december, dit was echter niet juist, hier had
moeten staan zaterdag 1 december. Jammer, want
er stond op 1 december maar weinig oud papier aan
de weg. Maar zet u het a.u.b. ook niet op vrijdag
21 december aan de weg, dan blijft het staan!!!!

Op zaterdag 5 januari 2008 wordt het oud-
papier weer opgehaald en hopelijk staat dan
alles weer goed op de rails.

Zingend en spelend op eerste
Kerstmorgen door het dorp
Makkum - Eerste kerstdag -dinsdag 25 december-
in de vroege ochtend om 06.00 uur wordt er
gestart vanaf het Plein, met de traditionele
Kerstzang op straat. Zingend en spelend trekt
men dan door de straten van Makkum. Zo rond
de klok van 08.00 uur is men aangekomen bij
verzorgingscentra Avondrust, waar op de ver-
schillende etages enkele kerstliederen ten gehore
worden gebracht. Deze locatie is tevens het
einde van de kerstmorgen zang op straat. In
Avondrust wordt iedereen in de grote zaal
getrakteerd op warme chocolademelk met
kerstbrood. Wilt u ook eens dit meebeleven om
‘s morgens vroeg op kerstmorgen zingend en
spelend door de straten van Makkum te trekken,
kom dan naar het Plein of sluit u aan bij de stoet
op trektocht. Voor bladmuziek wordt gezorgd,
tot ziens op eerste kerstmorgen.

Kerstborrel 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.

Vesperdienst
Doopsgezinde kerk
Makkum - Zondag 23 december de laatste vesper-
viering van dit jaar in de Vermaning in de
Bleekstraat, aanvang 19.00 uur. Medewerking
wordt verleend door Alie Geel piano en Rianne
Stellingwerff op dwarsfluit. 
U bent van harte welkom.



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 19 december 2007

Op 1e en 2e kerstdag 2007 presenteren wij weer een heerkijk kerstdiner/buffet in Frisia.

Beide kerstdagen serveren wij een mooi 3 gangen diner.
1e kerstdag word het voor - en nagerecht aan tafel geserveerd, 2e kerstdag

is alles in buffetvorm. Kijk voor de keuzes, gerechten en prijzen in de bijlage.

1e kerstdag is pianist John Numeijer aanwezig om de kerstsfeer compleet te maken 
en 2e kerstdag komt, na afloop van het buffet,  de enige echte "Danny Panadero" 
weer overgevlogen om de mooiste liedjes van zijn beste vrienden te komen zingen!

Alle deelnemers van het diner op 1e en 2e kerstdag hebben hiervoor gratis entree.

Meer info of reserveren? Bel  05 17 53 23 20  of
stuur een e-mail naar: info@frisiaschraard.nl

Menu 1e kerstdag:

Vooraf

keuze uit
Tosçaanse tomatensoep 

Romige crèmesoep met diverse soorten
vis en gerookte zalmsnippers 

Frisse salade met dungesneden 
eendenborst begeleid door 

een cranberrydressing 
Spiesje van reuze garnalen, 
gebakken in knoflookolie

aan tafel geserveerd

Hoofdgerecht

Diverse vlees - en visgerechten met
verschillende groente - en aardappel

garnituren in buffetvorm

Na

Grand Dessert
diverse kleine nagerechtjes 

aan tafel geserveerd

€ 21,50 p.p.

Menu 2e kerstdag:

Vooraf

keuze uit
Kruidige Tosçaanse tomatensoep 

met een scheutje room 
en verse groene kruiden 

Romige crèmesoep met diverse soorten
vis en gerookte zalmsnippers

Rijk gevulde Westlandse groentesoep

Hoofdgerecht

Diverse vlees - en visgerechten 
met verschillende groente
en aardappel garnituren

Na

IJsbuffet
Met vruchtjes en slagroom

€ 20,--  p.p.

Kerstavonddienst 
te Cornwerd
Cornwerd - De zeer oude kerk is weer prachtig
versierd. Het oude Van Dam orgel laat zijn
kerstklanken weer horen. De trompet speelt
boven alles uit en de kinderen laten de beltrom
horen. Er is een verhaal en als vanouds is er de
warme chocolade melk. Een ieder is van harte
welkom in de dorpskerk van Cornwerd op 24
december om 20.00 uur.

Wetterskip 
test poldermolens

Cornwerd - 2007 was het jaar van de molen.
Voor de vrijwillige molenaars was er een
prachtige afsluiting van dit jaar. Hieraan deed
ook de molen in Cornwerd mee. Begin
december was er wel erg veel regen gevallen.
Het hooglandgemaal in Stavoren en het
Ir.D.F. Woudagemaal zorgen er dan voor dat
het water in de Friese boezem op peil blijft.
Voor Wetterskip Fryslân was het goed
moment om vanwege de veel regen ook eens
zeven poldermolens in te schakelen. Een unieke
kans voor Martin de Jong en John Hutchinson
om hun molen het echte werk eens te laten
doen. Het waaide stevig en met aangepaste zeilen
was een bijzonder mooi plaatsje in het Friese
landschap. Onder normale omstandigheden
zijn de molens niet nodig voor het wegmalen
van het overtollige water, omdat het huidige
bemalingsysteem daar heel goed op is ingericht.
Voor extreme gevallen heeft het Wetterskip de
beschikking over acht mobile waterpompen
die overal in de provincie ingezet kunnen
worden. Sinds 2006 hebben de poldermolens
waaronder ook die van Cornwerd valt, een
functie als hulpbemaling. Hoog water is niet
aangenaam, maar voor de molenaars is er
niets mooier dan ook werkelijk een functie
hebben bij het malen.

Terra Nova wenst al
haar leden prettige 
kerstdagen en een
gelukkig 2008 toe.
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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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Bedankt 
Kon. Tichelaar - Panwerk
Bouwbedrijf David Visser

PTH - Geluidstechniek, Kollum
”Ons Gebouw”

Kerkelijk Centrum ”Het Anker”
Tuincentrum ”Maggenheim”

Feddie de Boer, Wonen/Mode
Medewerkers sporthal

voor de belangeloze medewerking
aan de 19e Kerst-Zing-Mee

******************
Wij wensen een ieder 

Gezegende Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar!
********************

Tot ziens op de 1e Zing Mee 
in 2008 op D.V. 6 januari, 

in de grote zaal van ”Avondrust”
Kerkeburen 66, Makkum.
U bent van harte welkom. 
St.”Goed Nieuws” Makkum

Workshop kerstversiering
bij Binderij
Makkum - Jaqueline Schaap van de Binderij
heeft de inwoners van Makkum kennis laten
maken met haar bloemschik kunst. Na de
Sinterklaas heeft ze op een zaterdagavond en
een zondagmiddag een groot aantal dames in
haar winkel ontvangen. Er kon een leuk kerst-
stukje gemaakt worden met een glas wat na de
kerst als olie lampje dienst kan doen. In de winkel
waren heel veel materialen, die de deelnemers
konden gebruiken en opvallend was dat men dan
graag het voorbeeld van de initiatiefneemster
volgt. Als extra was er ook nog een demonstratie
vilten. Wie dat wilde mocht zelf een lapje vilt
maken. De kleuren van de verschillende soorten
wol waren bijzonder om te zien. Een aangekle-
de vaas ziet er dan heel anders uit. Marrigje uit
Bolsward liet zien wat je allemaal kunt maken
van handgeweven en gevilte stoffen. Een vilten
jasje of vest is op dit moment helemaal in.
Natuurlijk was er voor iedere bezoeker een
drankje en wat lekkers. Het was een leuk initiatief
van Jaqueline waar leuk op gereageerd werd.

De Waardruiters
Cornwerd - Dit weekend was er voor de paarden
een dressuurwedstrijd in Franeker. Nynke Steigenga
deed met haar paard Wancy mee in de klasse B.
Ze verdiende een winstpunt en met 187 punten
won ze de 7e prijs. Marijke Bonthuis startte op
de springwedstrijd voor paarden in Sneek. In de
klasse L won ze met Wild Lady de 4e prijs en
met Welldone de 6e prijs. In de klasse M ging ze
van start met Utopia, ze won de 2e prijs.
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

vrijdag 28 december

‘Oudejaarskaarten’
Klaverjassen + Schutjassen

in De Prins te Makkum
Inschrijving vanaf 19.15 uur

Aanvang: 20.00 uur
Voor info: 0515-231510

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Nieuw in Makkum!! 
De Túnkeamer
Makkum - Vanaf januari 2008 zullen in De
Túnkeamer wisselende workshops en cursussen
worden georganiseerd. Verschillende ateliers en
studio's worden uitgenodigd naar Makkum om
in De Túnkeamer een workshop te geven. Iedere
maand zullen in principe 2 workshops in het
weekend worden aangeboden. Dit is bijv.
Sieraden maken, Vilten, Beelden voor binnen en
buiten m.b.v Pretex(textielverharder), Art Clay
Silver (eigen zilveren sieraad maken) enz. Als er
vraag is naar een bepaalde workshop zullen we
proberen hier een ervaren 'docent' voor te vinden
zodat u uw workhop dicht bij huis kan volgen. Dus
eigenlijk voor elk wat wils! Tevens zal  in de loop
van januari, februari  gestart worden met wekelijkse
cursussen keramiek beschilderen met acryl verf.

Wilt u meer weten of even komen kijken? Kom
dan gezellig langs op vrijdagavond 28 december
van 19.00 - 21.00 uur of zaterdag 29 december
van 10.00 - 12.00 uur. Onder het genot van een
kopje koffie, thee kunt u de voorbeelden zien
van de verschillende workshops en cursussen.
Uiteraard kunt u zich meteen aanmelden voor
een workshop/cursus. Het adres  is Trasmolen
45, 8754 GL Makkum, tel .0515-232269, e-mail
info@detunkeamer.nl. Graag tot ziens! Ria Compier
zie voor meer informatie,  advertentie elders in
deze krant.

Mega après ski party 
bij Café Romano
Makkum -  Zaterdag 22 december om 21.00 uur
vindt de eerste Makkumer Mega après ski party
plaats in Café Romano. Het café zal omgetoverd
worden in  een Winterse feestsfeer. Elke bezoeker
krijgt bij binnenkomst een gratis winters drankje
aangeboden door het barpersoneel, dat voor deze
gelegenheid Heidi of Anton zal heten. Het  publiek
wordt uitgenodigd om zich in Après ski kleren uit
te dossen.  De beste drie verklede Anton of Heidi’s
winnen een cd-pakket. De muzikale leiding van
dit meezingfeest zal in handen zijn van DJ Wout.
Deze dj heeft zijn sporen verdiend bij oa. Radio
Caroline, Mi Amigo en recentelijk bij Holland FM.

Uw nieuwe occasion voor 0,- euro
Van 1 t/m 31 december maakt u kans op vele prijzen,waaronder de hoofdprijs;

het aankoopbedrag van uw nieuwe occasion. (Tot 12000 euro netto)
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm 2006 € 17.500,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15.950,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst  2003 € 14.950,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 13.850,-
Opel Zafira 2.2DTH,Elegance,airco,navigatie,cr.contr 2004 verkocht!
Opel Zafira 2.2i,selection,a/c,cruise,trekh,r-cd,96dkm 2002  verkocht!   
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11.950,-
Vw Polo 1.4-16v,Turijn,blauwmet,a/c,cr.contr,nw type 2005 € 11.950,- 
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002 € 11.900,-
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11.750,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005 € 11.650,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,    2003 verkocht!  
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd   2003 € 10.900,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9.900,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 9.400,-
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7.950,-
VW Passat Var.110PK,a/c-ecc,cr.contr,trekh,lm.velgen 2000 € 6.950,-
Ford Ka 1.3i,zilver,stuurbekr,ford radio,68dkm        1999 verkocht!

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd,  2005 € 15.900,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8.950,-  

heeft U nog geen winterbanden??
vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto 

www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

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 307SW 2.0Hdi
Pack uitv, zwartmet A/c-ecc,
cruisecontr, Radio-cd,
lm.velgen, Parkeer sensoren
Trekhaak, nw staat 
146 dkm  bj 2003
€ 11.950,-

VW Polo 1.4-16v 
turijn,nw.type,
Blauwmet,airco,
r-cdCruisecontrol,
el.rmnCpv+afst.bed,nw.st 
56 dkm  bj 2005  
€ 11.950,-
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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.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 

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.

MET SINT EN KERST IS HET IN MAKKUM GEZELLIG TOEVEN, 

JAAG NU MAAR OP DE BOEVEN!!

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.6 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Uitslag puzzel nr. 4
Makkumer Belboei No.1215 - 5 december 2007 

(trekking verricht door Berber)

- B.J. de Hoop
De Schar 33, 8754 BK Makkum

- M.W.T. Postma
C. Lenigestraat 10b, 8754 CD Makkum

- K. v/d Heide
Pôlle 9, 8822 VH Arum

Dit zijn de prijswinnaars van de meer dan 250
inzendingen. Zij ontvangen een waardebon
t.w.v. € 20,00. Deze zullen naar de prijswinnaars
worden toegezonden.

Burgerlijke stand 
november 2007

Geboren 
Niek, zv Elmer S. Bijma & Douwina Haan te Arum; 
Lisanne, dv Anno J. Venema & Alie Tigchelaar
te Lollum;
Willem Pieter, zv Yde W. Schakel 
& Aly P. Bruinsma te Tjerkwerd;
Hidde, zv Harmen T. Dijkstra & Jilda Valkema
te Exmorra;
Diana Nathalie, dv Jerimias J. van der Geest 
& Jherill M.Y. Abrea te Makkum. 

Gehuwd / Ger. Partnerschap   
André Dijkstra & Diana H.C. Zuidema 
te Witmarsum;
Anne Koopmans & Petronella M. Hoekstra te Arum.

Overleden   
Diena M. Wiersma te Makkum, 59 jaar, 
ev Rimmert J. de Jong;
Dirk Stallinga te Witmarsum, 79 jaar;
Frans Twijnstra te Gaast, 73 jaar;
Jacoba Beuckens te Gaast, 65 jaar, 
ev Anke H. de Boer;
Trijntje Lutgendorff te Makkum, 91 jaar, 
ev Klaas Holwerda.
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llaaaattssttee
wweeeekk

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen
Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

( Alleen Chic)

Mega Aprés skiparty 
bij Romano

* Gratis welkomstdrankje
* Leuke prijzen voor best 

verklede Aprés skibezoeker
* Live muziek met DJ Wout
* Geen entree
* Verkleed barpersoneel 
* Sneeuw

Zaterdag 22 december
aanvang 21.00 uur

Zwangerschapsyoga feestelijk
met taart afgesloten

Na een periode van ongeveer 12 weken waren een
aantal zwangere dames uit de omgeving helemaal
klaar voor hun bevalling. Dat de yogacursus de
dames goed is bevallen stond buiten kijf. In een
gezellige sfeer hadden de zij even tijd voor zichzelf
en de zwangerschap.

Tijdens de lessen zwangerschapsyoga worden er
oefeningen gedaan die met aandacht worden uit-
gevoerd en met ondersteuning van de adem. Yoga
werkt daardoor niet alleen fysiek maar is ook heel
ontspannend.  Het helpt je om de zwangerschap
bewust te ervaren. De oefeningen werken onder-
steunend tijdens de zwangerschap en geven hand-
vatten voor de bevalling. Yogaoefeningen kunnen
de ongemakken die bij de zwangerschap horen
verlichten of wegnemen. De lessen zijn zo opge-
bouwd dat er naar de bevalling wordt toegewerkt
zodat je met vertrouwen de bevalling tegemoet
kunt zien. 

Andere yogaontwikkelingen: 
Vanaf 1 januari 2008 wordt er zowel in Bolsward
als Cornwerd yoga en zwangerschapsyoga gegeven.
In Cornwerd kunt u voortaan op vrijdagochtend
terecht. De lestijden in Bolsward worden uitgebreid.
Naast de dinsdag- en donderdagavond wordt er
ook op woensdagochtend lesgegeven. De lessen
in Bolsward worden niet meer in het gebouw
van Fysiotherapie Bolsward-Nijland gegeven
maar in het gebouw van de Thuiszorg Zuidwest
Friesland aan de Jelmerstraat 4 in Bolsward. 

Bent u geïnteresseerd, kom dan voor een gratis
proefles! Bekijk voor meer informatie de website:
www.yogasimone.nl of neem contact op met
Simone Kok 06-50501620 / yogasimone@home.nl. 
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Jumbo Kooistra sluit 
75 jarig bestaan af met
kerstpakketten actie  
Makkum - Jumbo Kooistra sluit haar 75 jarig bestaan
af met een gigantische kerstpakketten actie. In alle
vestigingen worden de komende weken honderden
kerst pakketten verloot onder de consumenten. ”Wij
willen daarmee de klanten bedanken voor hun
klandizie in 2007 en vieren dat we vele prijzen in
ons jubileum jaar hebben gewonnen ”; aldus familie
Kooistra. De activiteit is heel simpel, bij aankoop
van € 25,- aan bood-schappen ontvangt de consument
een kassabon waarop men zijn adres gegevens
achteropzet en deponeert in de daarvoor bestemde
bus. Maandag 24 december de dag voor kerst worden
alle prijswinnaars getrokken en uitgenodigd naar de
winkels te komen om hun kerstpakket ter waarde
van  € 75,- in ontvangst te nemen. Jumbo Kooistra
sluit hiermee tevens haar succesvolle 75 jarig bestaan
af waarin de familie Kooistra in oktober haar 5e
vestiging in Heerenveen heeft geopend. Dit jaar werden
er vele prijzen gewonnen zo werd de familie tweede
met de wedstrijd meest onderscheidende ondernemers
van Nederland en werd Jumbo verkozen tot meest
klant vriendelijke supermarkt en beste vers winkel
van Nederland. Op dit moment zit de familie Kooistra
nog volop in de race voor de titel Supermarkt van
het jaar, de titel die men in 1995 ook al in de wacht wist
te slepen. Familie Kooistra exploiteert momenteel
5 Supermarkten en biedt inmiddels werk aan 365
medewerkers in Bolsward, Makkum, Wommels,
Joure en Heerenveen.  
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is gesloten van
24 t/m 28 december

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf 31 december
t/m 6 januari 2008

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

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Kerstdienst
25 december 2007

met: br. Auke v.d. Plaats

m.m.v. Antsje
(van Antsje en Richtsje)

muzikale en andere bijdragen

aanvang 10 uur Koffie en
kerstbrood vanaf 9.30

Bethel, Sûd 52.

Oudejaarsavond dienst 
om 19.30 uur.

wenst u gezegende kerstdagen
en Gods nabijheid in 2008

Mededeling
Beschermd dorpsgezicht Kornwerderzand
Gemeenten Wûnseradiel en Harlingen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 5 december
2007 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de
Monumentenwet 1988:

Wûnseradiel en Harlingen, Kornwerderzand.
Het gebied,  Kornwerderzand in de gemeenten Wûnseradiel en Harlingen, zoals is aangegeven op de bij dit besluit
behorende begrenzingskaart met kenmerk MSP/07/01-I, en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit.

Het vigerende bestemmingsplan in de gemeente Harlingen: Waddenzee (vastgesteld: 12-06-1991;
goedgekeurd: 27-11-1991) voldoet aan het beschermingsvereiste;

het vigerende bestemmingsplan in de gemeente Wûnseradiel: Afsluitdijk (vastgesteld: 30-03-1998) 
voldoet niet aan het beschermingsvereiste.

De termijn waarbinnen een beschermend bestemmingsplan in de zin van artikel 36, tweede lid van de
Monumentenwet 1988 moet worden vastgesteld, is bepaald op drie jaren, te rekenen vanaf de datum van bekend-
making van dit besluit in de Nederlandse Staatscourant. De bekendmaking van dit besluit is geschied door publicatie
in de Nederlandse Staatscourant van 17 december 2007.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken daartegen binnen zes weken na de publicatie in de Nederlandse Staatscourant, een bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaar-schrift dient u te adresseren aan het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, postbus 606,
2700 ML Zoetermeer. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar.

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen gedurende 6 weken tijdens openingstijden
ter inzage bij de gemeente Wûnseradiel, gevestigd aan de Arumerweg 53 te Witmarsum,  in het gemeentehuis van
de gemeente Harlingen, gevestigd aan de Voorstraat 35 te Harlingen en bij de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten, Broederplein 41, Zeist. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel.
030-69 83 476, of per e-mail: info@racm.nl.

Makkum - Voor de 32e keer op rij wordt op
zaterdagavond 12 januari 2008 het Nieuwjaars-
concert van de muziekvereniging Hallelujah
gehouden. Ook deze keer vindt het concert plaats
in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen. De
aanvang is om 20.00 uur. De deuren van de kerk
gaan open om 19.00 uur.

Het harmonieorkest en het jeugdkorps (beide
onder leiding van dirigent Nynke Jaarsma) zullen
weer zorgen voor een populair en gevarieerd
programma. Zo zal o.a. de alom bekende Bohemian
Rhapsody (van de topformatie Queen) ten gehore
worden gebracht. Ook zullen de concourswerken
Ivanhoe en Green Hills Fantasy, waarmee in
november op het bondsconcours in Drachten een
eerste prijs is behaald, op de lessenaars verschijnen.
Voor degenen die het Makkumer Leugenbollepop-
festijn hebben gemist is er een herkansing! Onze
leden Ineke Dijkstra en Lourens Adema zullen
met begeleiding van het harmonieorkest nog
eenmaal de medley uit de musical Grease voor
het voetlicht brengen. Deze act was het hoogte-
punt van het laatste LBP. Het jeugdkorps speelt
bekende filmmuziek en ook is, speciaal voor
hen, een nummer van Joe Jackson gearrangeerd.

Al met al een traditioneel Nieuwjaarsconcert
met verrassende elementen voor elk wat wils.
De toegangsprijs bedraagt 8,50 euro per persoon
(voorverkoop 7,50 euro). Dit is inclusief een

kopje koffie/thee of wat fris in de pauze!
Kinderen tot en met 12 jaar hebben (onder bege-
leiding) gratis toegang tot het concert. Dit om
het gezamenlijk muziek maken bij de jeugd
onder de aandacht te brengen. Om controle op
het aantal bezoekers mogelijk te maken, dient u
bij de aankoop van toegangskaarten tegelijkertijd
het aantal kaarten voor de jeugd af te halen! Om
de kosten tot een minimum te beperken is er een
kleine verloting. Loten zijn te koop bij de entree
in de kerk vóór de aanvang van het concert. De
trekking wordt na afloop bekend gemaakt.
Parkeren bij de kerk is beperkt. Beter is het
gebruik te maken van de vlakbij gelegen grote
parkeerplaats bij de busremise (Jumbo Kooistra).
De voorverkoop van toegangskaarten is vanaf
maandag 7 tot en met vrijdag 11 januari 2008
(tijdens kantooruren) bij sponsor Makelaardij
Gros aan de Kerkstraat 9. Tel. 0515 - 23 25 50.
Een extra voorverkoop van kaarten is er op vrij-
dagavond 11 januari 2008 (van 18.30 tot 21.00
uur) in de Openbare Bibliotheek in Makkum
(Kerkstraat 14). Tel. 0515 - 23 13 85.

Graag tot ziens op ons 32e Nieuwjaarsconcert
op zaterdagavond 12 januari a.s. Rest ons nog u
allen fijne feestdagen en een goed begin van het
nieuwe jaar toe te wensen.

Muziekvereniging Hallelujah Makkum
(www.hallelujahmakkum.nl)

32e Nieuwjaarsconcert Hallelujah
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Ouders, grootouders, zusjes/broertjes,
vriendjes/vriendinnetjes …iedereen is

welkom om mee te vieren!

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

Met zijn allen kunnen
we hier iets aan doen
Wûnseradiel - Met het oog op de komende jaar-
wisseling wil ik nog even terugblikken op de
afgelopen jaarwisseling. 

In de gemeente Wûnseradiel is toen voor duizenden
Euro`s vernield. Onder andere verschillende bank-
jes, bloembakken en verkeersborden moesten het
ontgelden. Dit betreffen eigendommen van de
gemeente en de gemeente zijn we met zijn allen.
De kosten zullen op één of andere manier op de
inwoners van de gemeente Wûnseradiel worden
verhaald via een of andere belasting. Ook zijn er
veel persoonlijke eigendommen van inwoners
van de gemeente vernield/beschadigd. Lang niet
iedereen zal hier aangifte van gedaan hebben. 

Veelal blijven de daders van deze vernielingen
buiten schot. Vaak is onder de inwoners wel
bekend wie er iets mee te maken hebben maar
blijft dit ”onder de pet”. Dit is jammer want dat is
een stimulans voor de daders om het de volgende
keer weer te doen. (We worden immers toch niet
gepakt) Vaak is het zo dat getuigen bang zijn voor
represailles. Dit gevoel kan ik goed begrijpen.
Maar als wij de eigen jeugd niet meer durven
aanspreken op hun gedrag dan gaan wij met zijn
allen de verkeerde kant op. Er ontstaat dan een
angstcultuur waarin degene met de grootste mond
het voor het zeggen heeft.

Tegenwoordig kunt u ook anoniem zaken melden op
het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem,
0800-7000.Als u op dit telefoonnummer een melding
doet dan is uw telefoonnummer niet te zien. Er
worden geen naam, adres en andere persoonlijke
gegevens genoteerd. Ook worden er geen tele-
foongesprekken op tape opgeslagen. Bij genoemd
telefoonnummer blijft u altijd anoniem!
Hopelijk hebben wij deze keer met zijn allen een
jaarwisseling die qua schade beter verloopt dan
de afgelopen jaarwisseling. Met zijn allen kunnen
we hier iets aan doen.

Ik wens u alvast een veilige jaarwisseling en een
gezond 2008.

Jeroen van de Wouw (Buurtagent Wûnseradiel)
e-mail: jeroen.van de.wouw@friesland.politie.nl
tel.nr: 0900-8844
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Voor alle kinderen
neem je zaklamp mee
Makkum - Wie kan de plaats vinden waar Jezus
werd geboren? De volwassenen zijn de weg kwijt.
Het heeft een paar eeuwen geduurd, maar nu
roept de Kerk de hulp in van kinderen. Want zelf
is de kerk het spoor bijster. Gelukkig staan de
meeste gebouwen er nog. En zolang de gebouwen
er staan en in gebruik zijn wordt er tenminste
één keer per jaar verteld waar Jezus geboren is.
Vraag het maar aan oudere mensen. Het is iets
met een stal. En het is iets met herders en engeltjes.
Het is een verhaal over wijzen uit het Oosten.
Maar hoe zit het ook al weer precies? Wie weet
het verhaal? Straks vraagt je eigen kind ernaar.
Wat kun je dan antwoorden? Van de kerk moet je
het niet meer hebben. Of toch wel? Als de mensen
het niet meer vertellen, vertellen de stenen het
ons misschien wel. En als de volwassenen het
niet meer weten, spreken kinderen de waarheid! 

Daarom deze oproep. Wij doen namens alle
plaatselijke kerken te Makkum een beroep op de
kinderen. Kom en help ons. Kom en help ons de
plaats te vinden waar Jezus werd geboren. Kom
en zoek voor ons. Neem je zaklamp mee! We gaan
met elkaar op zoek naar de betekenis van Kerst.
En we gaan met elkaar op zoek naar de komst
van Jezus Christus in Bethlehem én in Makkum.
We gaan op zoek door samen kerstliederen te
zingen. We luisteren naar het kerstverhaal. Kom
op maandagavond 24 december om 21.30 uur
naar de Van Doniakerk en neem je zaklamp mee.
Dan gaan we met elkaar op zoek naar de ware
betekenis van Kerst. En wie weet vinden jullie
de kerststal. De dienst wordt georganiseerd door
de plaatselijke oecumene. Voorganger is ds
Jeroen van Olffen. Organist is de heer Jan
Sterenberg. 

Namens het Oecumenisch Overleg te Makkum,
ds Jeroen van Olffen.

Makkum Helpt
Makkum - Er wonen nog steeds gezinnen en
alleenstaanden in de noodopvang in Witmarsum.
Vorig jaar hebben we een actie gehouden en u
gevraagd om een Kerstpakketje te maken. U
heeft toen alle bewoners blij gemaakt. We willen
hen ook dit jaar niet in de steek laten. Dat zou
nog één keer kunnen want volgend jaar gaat het
centrum dicht. 

Ook al is het wat kort dag, breng uw pakketje bij:
Hanny van Zeumeren Turfmarkt 11 of bij
Speelsgoed. U kunt ook bellen 0515 - 23 13 36
dan zorgen wij dat het  ”te plak ”komt.
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Silerswaar wenst Makkum e.o.
prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

W a t e r s p o r t
voorstraat 17, 8754 ev makkum

De VVD Wûnseradiel

winsket elk

in sûn en goed 2008

Kapsalon Nynke
wenst u een goed gekapte Kerst 

en een fraai en gezond 2008

TTTTaaaa xxxx iiii cccc eeee nnnn tttt rrrr aaaa llll eeee
QQQQ uuuu iiii cccc kkkk   ssss eeee rrrr vvvv iiii cccc eeee   cccc eeee nnnn tttt rrrr uuuu mmmm
TTTTaaaa mmmm oooo iiii llll   tttt aaaa nnnn kkkk ssss tttt aaaa tttt iiii oooo nnnn   vvvv dddd   BBBB llll eeee ssss
TTTTeeee llll ....   0000 5555 1111 5555   --   2222 3333 2222 2222 2222 2222

Directie en medewerkers 
wensen een ieder 

een voorspoedig 2008 toe

hotel
De Waag

Directie en personeel van
Hotel ”De Waag” en Pannenkoekhuis ”De Lampion”

Wensen u prettige Kerstdagen 
en Voorspoedig 2008

TTUUIINNCCEENNTTRRUUMM
MMAAGGGGEENNHHEEIIMM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2008 toe

DA Drogisterij
BOLINK

Plein 4, 8754 ER  Makkum
0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2008

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

Andries en Martje Quarré

Blazerweg 2, Makkum

HHoovveenniieerrssbbeeddrriijjff 
HHiieemmssttrraa

Wenst u een gelukkig
en gezond 2008

Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum
Telefoon (0515) 23 26 84
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen u een veilig en 
vooral gezond Nieuwjaar toe

namens Direktie en meedenkwerkers

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

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

WATERSPORT VERENIGING MAKKUM

Wenst u
fijne feestdagen

 

Wûnseradiel

Wenst iedereen 
prettige kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar toe.

www.wunseradiel.pvda.nl

Stranwei 30, 8754 HA Makkum
Tel. 0031 515 231785 - Fax 0031 515 231844

www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Gelukkig Nieuwjaar

Op zaterdag 19 januari a.s. hebben we OPEN HUIS van 10.00 - 15.00 uur
U bent van harte welkom om dan ons nieuwe pand te komen bezichtigen.

De koffie staat voor u klaar!

Houtmolen 3a - 8754 GJ  MAKKUM
Tel.: 0515-230002
Fax.: 0515-230007
www.inprotech.nl

Wenst u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2008!
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
DOEDEL AGENTUREN

Wenst iedereen 
Fijne Kerstdagen

en een Gezond 
en voorspoedig 2008

Kalkovens 17, 8754 GP Makkum
Tel.: 0515-232878 / Fax: 0515-232978

Internet: www.doedelagenturen.nl

Vereniging

PPlaatselijk laatselijk BBelang elang MMakkumakkum

wenst alle inwoners van Makkum e.o. een
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar

Begin het nieuwe jaar goed en word lid in 2008!

Namens Tom, Marga, Alie, Jelle, Ria, Bouwe en Marijke

advisering
bemiddeling
kleuradvies

bouwkundig onderhoud
schilderwerk
behangwerk
glasservice

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

Winsket eltsenien in lokkich Nijjier

Namens alle medewerkers van
Beauty Centrum Leliehof

wensen wij u prettige feestdagen
en een sportief 2008

Houtmolen 8a, 8754 GJ Makkum
tel. 0515 - 233020

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

Voor zowel 
gezelligheid
als sportiviteit

Bar-Café voor
jong en oud

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wensen u een Voorspoedig 
en Gezond 2008

de Leliehof

Koninginnevereniging
Makkum

Het bestuur wenst
iedereen een voorspoedig

2008

wenst u veel woongenot
in 2008

Gymnastiekvereniging 

DD EE SS
wenst u allen 

een gezond en sportief 2008

Albert en Meta
wensen iedereen
fleurige feestdagen

Kerkstraat 47 - Buren 1  8754 CR
tel: 0515-231390  fax: 0515-233221
email: info@blooemen.nl
Fleurop interflora bloemist
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

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

Wij wensen u mooie kerstdagen
en een goed 2008

Bas, Paulina, Hinke, Akke en Japke

Bolsward Franeker Makkum

Jongemastraat 22, 8701 JD Noord 6, 8801 KP Kerkstraat 16, 8754 CS
Postbus 25, 8700 AA Postbus 211, 8800 AE Tel. 0515-231246
Tel. 0515-578080 Tel. 0517-397775 Fax 0515-233127
Fax 0515-578085 Fax 0517-395940

wenst iedereen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2008

24-12-2007 

en 31-12-2007

gesloten

Boekhandel Coufreur

Tom, Trijnie en Arjanne
wensen u een jaar
met veel leesplezier

van der Weerd Makkum
wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Bleekstraat 9
Tel. 0515-233722

e-mail: info@vdweerdmakkum.nl

wenst kinderen, ouders en

grootouders vrolijke

Kerstdagen en een dartel,

spelend 2008

Wûnseradiel

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 2008,
yn ûs libbende mienskip

Wûnseradiel
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2008

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

wenst u prettige feestdagen
en een

waterdicht 2008

www.dakenzinkwerken.nl

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

gezond 2008

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

tel. 0515 - 23 38 78

Tot ziens!!

Fa  J. de Vries
Complete Woning- en Scheepsstoffering

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

Prettige Feestdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Gesloten van 22-12-2007 tot 7-1-2008

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2008

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

wenst u fijne feestdagen
en een bijzonder 2008

Jaqueline

z.v.v. Ny Engwier

wenst alle leden en sponsors
een Gelukkig

en Sportief 2008 toe

Namens alle leden van 
vereniging Caravan Us Stek:

FFoollllee llookk eenn sseeiinnee 
ffooaarr iitt jjiieerr 22000088
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst iedereen
fijne feestdagen
Daarom tot 31 december

30% korting
op de hele collectie (m.u.v. jeans)

In- Verkoop gebruikte magazijnstellingen

RM MONTAGE BV

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 2008

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2008

Psalm 103:11

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

De gemeenteried fan Wûnseradiel
winsket alle ynwenners in sûn en
lokkich 2008!

Louis Altenburg Sjoerd Kooistra Gaby Broekhuijsen
Jan Lutgendorff Liskje Flapper Tjeerd Lutgendorff
Hielke van der Gaast Lucy Postmus Jan Galema
Siebren Reitsma Thomas Groeneveld Kristiaan Strijker
Hans Haarsma Hans Waterlander Josje Hennink

bezoekadres: postadres: telefoon: e-mail:
(0517) 533333 info@wunseradiel.nl

Arumerweg 53 Postbus 2 fax: website:
8748 AB Witmarsum 8748 ZL Witmarsum (0517) 532030 www.wunseradiel.nl

Winsket
eltsenien

in Lokkich
Nijjier

VAN DER MEER
Verf en Behang, annex Postagentschap

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Telefoon 0515 - 23 20 13

Wenst u een gezond en Gelukkig 2008

Verf, Behang uit boeken, Post- en Bankzaken
Sigaretten, Sigaren, Kaarsen, e.d.
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Volleybalvereniging Makkum
wenst alle leden, supporters, 

donateurs en sponsors
gezellige Kerstdagen

en een heel sportief 2008

J. de Boer Schoenen

wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2008

Via deze weg wensen wij onze familie,

vrienden, kennissen en relaties

fijne kerstdagen en een gezond 2008

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

Wenst iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar

Café De Belboei
Kerkstraat 23 - Makkum

Wij wensen iedereen een Gelukkig 
en bovenal Gezond 2008 toe

Piet en Henny

wenst
cliënten, vrienden en kennissen

Schitterende Kerstdagen
en een Verzorgd

2008

HKZ de Keramiekshop wenst u 
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2008 toe.

www.hkzmakkum.nl

Gesloten van 1 t/m 10 januari 2008

wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

PIZZERIA / RISTORANTE

MILANO
Grillhuis 
SULTAN&

PCOB
De Protestants 

Christelijke Ouderen Bond 
wenst al haar leden in Makkum en

omstreken een "Gezegend Kerstfeest"
en een "Gelukkig Nieuwjaar".

Wij wensen iedereen 
gezellige Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2008

Tjeerd en Hieke Adema

“Ons Gebouw”  Markt 17
tel. 0515-231275

Wenst U een goed 2008
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Zwaagstra
Turfmarkt 39 | 8754 CH Makkum | Mob. 06 - 516 451 90

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen iedereen hele
fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2008!

Ype, Fonny, 
Anouk & Leon Smink

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2008

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een

plezierig en gezond 2008 toe!

Klaas en Tiny Koornstra
Pedicure Diabetici

0515-232006

Voorstraat 7, 8754 EV Makkum
Telefoon: 0515-231484

Gezegende Kerstdagen
en een gezond

en gelukkig Nieuwjaar
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O.Y. Hoekstra
fan de Touwenlaan
yn Makkum

Winsket eltsenien noflike
Krystdagen en folle Lok

en Seine ta yn 2008

Huisartsenpraktijk Dierick

wenst u allen prettige feestdagen
en een gezond nieuwjaar!

Ik wens jullie een prettige Kerst
en een Gelukkig Nieuwjaar

Mevr. Afke Rinia-de Haan
‘Avondrust’ k66

Makkum

Wij wensen u allen
ezellige Kerstdagen

en een 
Gelukkig en Gezond 2008

Sietze en Gerrie de Vries

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Kleurrijk 2008

bouw- en
timmerbedrijf

Th. Pijpker
Harlingerdijk 16-18
8754 EC Makkum

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2008

B. BOSMA
Tel. 0515-231012

Hemmensweg 1B, Makkum

Wenst U goede Kerstdagen
een buitengewoon

goed en gezond 2008

Hoveniersbedrijf

Uw adres voor: Jacht installatie / reaparatie /
Verkoop van Zeiljachten en
Jachtbouw

Holle Poarte 2B - 8754 HC  Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

wenst u een gelukkig 2008

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

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 2008

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 2008

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2008
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Makelaardij GROS 
Kerkstraat 9  MAKKUM
www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515) 23 25 50  

Terugblikkend op 2007… waarin wij zo'n
50 woningeigenaren mochten begeleiden
bij hun woningtransactie, danken wij U
voor het vertrouwen en de aangename
samenwerking.

Wij wensen U prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2008

Ineke van der Bles, Jantine Cnossen, 
Albert Gros, Sikko van der Wal.

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2008

 

* Zeilen Wij wensen iedereen goede kerstdagen
* Sprayhoods en een gezond 2008
* Achtertenten
* Zeilhuiken George en Elske Valkema
* Rocon's De Kamp 23
* Kuipkleden 0514-681962 / 06-25331354
* Wintertenten 0515-231512 (privé)
* Rolfoksystemen Werkplaats: jachthaven "De Stormvogel"
* Reparaties te Warns

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2008.

Wij hopen u in het nieuwe jaar,
weer van dienst te kunnen zijn.

Donovan Roemer

Rietdekkersbedrijf // RRiethandel

Gebr. RRoosma BB.V.

wenst iedereen 
fijne feestdagen 

en een gezond 2008
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Wij wensen u 

prettige Kerstdagen 
en een voortvarend 2008

Strânwei 7, 8754 HA Makkum

DAMES- & HEREN

WENST IEDEREEN
EEN GOED 2008

VAN MALSEN
Jacht-  & Inter ieurbet immering

Stranwei 22
8754 HA Makkum
Tel: (0515) 232967
info@vanmalsen.nl
www.vanmalsen.nl

Wij wensen iedereen 
een prettig kerstfeest 

en een voorspoedig 2008
Wenst iedereen een gezond, 
sportief en succesvol 2008

Sport- & Evenementen
Stichting Makkum

wenst u allen 
fijne Kerstdagen

en een 
voorspoedig Nieuwjaar

Wenst een ieder
Fijne Kerstdagen

em een gezond 2008

Bakkerij
Kluft
Kerkstraat 31
tel. 0515-231407

Recreatie Centrum De Holle Poarte

De medewerkers van Recreatie De Holle Poarte en
Marina Makkum wensen u allen een goed en gezond 2008
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

 

Pedicure Yt Jilderda
Voetverzorging diabetici

Voetverzorging reumapatiënten

wenst iedereen
gezellige feestdagen

en een
goedlopend 2008

Witmarsum, van Aylvaweg 38A
telefoon  0517-531620 

GROS financiële partners
Papiermolenstreek 2  8754 GE  Makkum
www.grosfp.nl
Telefoon (0515) 232704  Fax (0515) 233133

Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2008

Klaas en Pleunie Poepjes
Suderseeleane 13a Workum 0515 - 233161

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar

Schoonheidssalon Rianne
wenst u een stralend kerstfeest

en een verzorgd 2008!!

Krommesloot 21
tel. 06-23862732

Klaas en Mieke
Strânwei 17

Makkum

Alpha Yacht Charters

wenst iedereen

fijne Kerstdagen toe

en voor 2008

een behouden vaart

Hondencursusmakkum

wenst al haar oud-cursisten, 
de honden met hun baasjes, 
prettige feestdagen en een

gezond en hondsgoed 2008. 

Fam. F. Zijlstra
www.hondencursusmakkum.nl
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Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Babybox, geen verstelbare bodem € 10.-; Kattenkrabpaal,
met plateau en huisje, beige vloerbedekking als nieuw € 10.-
Zeer grote gehaakte sprei € 15.-; Hoogtezon Hanau,
infrarood of IR + UW € 15.-, tel. 0517-579213

Volvo 240 gl station aut. lpg onderbouw, nw. uitlaat, APK
september 2008. Voor 23 euro 375 kilometer rijden,
bouwjaar 1987, niet nieuw dus maar rijd goed. Wagen
voor dagelijks gebruik, tel. 06-49406234 (Makkum)

Wasbak wit merk Plieger 55 br. 45 d., tel. 0515-231939

Grote partij rommelmarktspullen € 250.-; Rolator € 35.-;
T.V. meubel (wit) € 10.-; Slaapkamerlamp (smurfen) € 10.-
tel. 06-29320920

Boekenkast beuken 60x170 € 10.-; Eetkamertafel eiken,
donker gebeitst 80x160 € 30.-; Gezellig voor de winter-
maanden 14 tijdschriften zeilen en yacht vision € 7.-;
Voor een flesje wijn op te halen: binnendeur evt. met
messing deurkruk 78x201, tel. 0515-232272

Bosch wasautomaat ± 2 jaar oud; Bosch koel/vriescombinatie
3 laden goed onderhouden, tel. 0515-852523

Mooie gordijnen voor bejaardenwoning, voor woonkamer
(2 st) kleur aubergine, zware kwaliteit, voor (slaap)kamer
beneden kleur oudroze, tevens set gordijnen en bijpassende
vitrage voor de keuken, kleur blauw, alles i.z.g.st., 
tel. 0515-231263

Rhino Elektro Buitenboord-Fluistermotoren. Ik heb nog
een paar type’s, OP=OP, dus wees erbij. Splinternieuw en
nergens zó goedkoop!!! Nooit gebruikt; in de fabrieks-
verpakking; met 2jr. garantie; vr.pr. vanaf € 175,00.
Gewoon even bellen, tel. 0515-231475

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

De Schar 25
MAKKUM

Goed onderhouden,
ruime tussenwoning

met tuin op het zuiden.

Vraagprijs:
€ 170.000,00 k.k.

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gezond 2008



Jonge wandelende takken (Indische). Makkelijk te ver-
zorgen en niet duur! Ze kosten € 1.- per stuk. Ype van der
Logt, tel. 0515-425507

Box beukenhout g.o.h. met verstelbare bodem en box-
kleed € 35.-, tel. 0515-232199

3 Metalen veiligheidshekjes wit p.st. € 10.-; Grenen peu-
terbed 70x150, incl. matras, dekbed + overtrek, boeken-
plank € 40.-; Teutonia kinderwagen 4 wielen, grijs, incl.
wiegje en alle andere toebehoren € 50.-; Opiumtafel
antiek bruin vierkant 80x80 € 75.-, tel. 0515-411610

Ik ben op zoek naar een studio-werkruimte (huur) in Makkum.
Achterstallig o.h. geen probleem, tel. 06-54614470

Hulp in de huishouding op boerderij te Cornwerd, ca. 3 à
4 uur per week, niet op maandag. Voor nadere informatie
bellen tel. 06-22400411

Woonruimte voor een gezin met 2 kinderen, voor een
bepaalde periode, graag in de nabijheid van Makkum, 
tel. 06-21296184

Man voor schilderwerk, tel. 06-23744753

Per direct woonruimte voor gezin (4 personen). Omgeving
Makkum. Huur maximaal € 350.- per maand, eventueel
ook tijdelijk, tel. 0515-232415

Een paar skeelers, tel. 0515-232586

Sleutelbos rondweg. Terughalen Tjalkstraat 30

Wie heeft ons voetbaltenue! Bar Café Beaufort/Snackbar
de Oase, tel. 06-53328414
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

VERMIST

AANGEBODEN

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

GEZOCHT

GEVONDEN


