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NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Voor 10e keer Krystwilledei  in centrum van Makkum

Makkum - Het was nu eens niet koud en nat
tijdens de Krystwilledei. De pagode tenten stonden
grotendeels op het Plein en hier was uitgezonderd
een enkeling alles gericht op eten. De warme
worst van de slager, lekker brood en oliebollen
van de bakker. Het was heel aardig om te zien op
een wand van de tent door middel van een video
presentatie, hoe ‘s middags de oliebollen gebakken
waren in de bakkerij. De voetbal had een eethoek
en ook verschillende restaurants van Makkum.
Wat te denken van eigen gemaakte groffe Friet, met
eigen gemaakte mayonaise. Heerlijk. De nieuwe

eigenaar van De Waag was in korte tijd de 30 kg
aardappels kwijt, die hij hiervoor gereserveerd
had. De rijst met stoofvlees van de Prins, niet te
versmaden. Hierbij konden natuurlijk de nodige
drankjes genuttigd worden en als de bezoekers
van dit alles niets hoefden, dan was er ook nog
de lekkere warme tent van de scouting. Hier
werden weer de gebruikelijke pannenkoeken
gebakken. De eigenaar van het Posthuis was
aangesteld als chef stoker en zorgde er voor dat
de vuurkorven overal lekkere warmte af gaven. 

(lees verder op pagina 4)

Kerst- en Nieuwjaarswensen
v.a. 
pag

14
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
woensdag 24 december
Van Doniakerk 21.30 uur
Oecumenische Kerstnachtdienst, voorganger 
ds. C. Borgers, m.m.v. Harmonieorkest ”Hallelujah”
Cornwerd - 20.00 uur
kerstviering voorganger ds. J. van Olffen, 
ook is de kerstmuis aanwezig

donderdag 1e kerstdag 25 december
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. kerk 10.00 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 10.00 uur
br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
Doopsgezinde Gemeente 17.00 uur
Kerstviering Jeugd/jongeren in Makkum

zondag 28 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. J. v.d. Burgh, Heerenveen 
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward     

woensdag oudejaarsavond 31 december
Van Doniakerk 19.30 uur
pastor G. Visser, Oudehaarsdienst
Baptisten Gemeente dienst te Workum 19.30 uur
br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente 30 december 17.00 uur
zr. C.J.M. Borgers

zondag 4 januari
k.c. Het Anker 9.30 uur ds. J. van Olffen, HA/jeugdkerk
R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur br.
D.Tamminga, Makkum + H.A.

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
25-26-27-28 december
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”, 
De Tsjasker 9,
Witmarsum. tel. 0517-531281
1 januari 
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770 
3-4 januari 
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281                   

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk:
25-26-27-28 december
Tandartspraktijk U. Wiersma, 
De Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418 
29-30-31 december en 1 januari
Tandartspraktijk de Witte Heren F. v.d. Schaaf, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
3-4 januari 
Tandartspraktijk A. Wildervank, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

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

Na een periode van afnemende gezondheid is toch
nog onverwacht overleden onze medebewoner,
mevrouw

J. Jellema-van ‘t Zet
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en 
cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust.

Makkum, 21 december 2008

Aan het eind van zijn krachten, is toch nog plotseling 
overleden, mijn huisgenoot en levensgezel

en mijn broer

Dr. Lenze Meinsma
de anti-rook dokter

* 8 november 1923 19 december 2008
Makkum Bolsward

Iwan Zain Baukje Meinsma
Valkenstein 8 III Klipperstraat 54
1082 BN Amsterdam 8754 AW Makkum

De crematie heeft vandaag 24 december 
plaatsgevonden in crematorium ”Schoterhof ”
te Heerenveen

21-12-1978     <>    21-12-2008

Voor deze lieve mensen, al 30 jaar bij elkaar
kunnen wij niets anders wensen dan geluk 
en voorspoed, nog heel veel jaar!!

Lieve papa en mama, van harte gefeliciteerd
met jullie 30 jarig jubileum!

Veel liefs van: Martijn & Aafke
Anne, Femke en Renske
Nienke & Gerard
Tiemen
Mirjam & Henk
Karien & Johan
Wietse

(rectificatie)

We zijn ontzettend blij
en gelukkig met 

de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Meike
geboren op 

14 december 2008

Reimo Tjeerdema &
Susanne Hellendoorn

Ruben
De Schar 27

8754 BK Makkum
0515-233700

Volgende week geen Makkum Belboei

Op Oudejaarsdag verschijnt de krant niet, de e.v.
in het nieuwe jaar is op woensdag op 7 januari
2009. Vanaf 2 januari kunt u weer al het nieuws,
copij, advertenties etc. inleveren op het reguliere
adres van de redactie Andries Quarré,
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, tel. 0515 -
231687, het liefst ontvangen wij het materiaal
voor de MB per e-mail a.quarre@hetnet.nl 
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 18/12

Riper Krite Kaas (kruiden kaas), 500 gram.......................4.95
Coburger Rauwe Ham, per pakje................5 zegels extra
Galia Meloen, per stuk.......................................................1.99
Botergoud Verse Roomboter, 250 gram.............................1.29
Gieser Wildeman Stoofperen, kilo.....................................1.49
Johma Huzarensalade, 400 gram.......................................1.79
Deep Blue Tonijn in olie, 185 gram...........................99 cent
Goedgeloof Rode Wijn, 75 cl........................................nu 2.79
Honig Asperge Creme Soep, pakje....................voor 79 cent
Appelsientje Jus d’Orange, 1 liter.........................nu 99 cent

Profiteer van 18 t/m 24 december
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runder rollade
Heerlijk gekruid, per kg 12,50
Varkensvleesvoordeel

Schouderfilet rollade
Lekker mals, 1 kg 11,00
Vleeswarenvoordeel

100 gram Runderham +
100 gram Ardennerham 4,25
Salade van de week

Gerookte kip-honing salade
100 gram 1,60
Specialiteit van de week

Geheel verzorgde Gourmet
3 ons vlees, salade, saus en stokbrood + kruidenboter p.p. 11,00

Let op!

zaterdag 27 december

zijn wij gesloten!

Agenda
vrijdag 26 december
Makkum - Café Romano 21.30 uur 
presenteert Sixties-live

zaterdag 27 december
Makkum - Sporthal 8.30 uur 
V.V. Mulier, toernooi

zondag 28 december
Makkum - Sporthal 11.00 uur 
Horeca-futtsaltoernooi org. De Betûfte Bal

maandag 29 december
Makkum - Café Romano 
Oudejaars klaverjassen

dinsdag 30 december
Makkum - Sporthal 19.30 uur 
Kaatsver. Exmorra

woensdag 31 december
Makkum - Oud- en Nieuwfeest  Ver. Caravan
Us Stek, vanaf 16.00 uur Matinee / om 00.30 uur
Nieuwjaarsbal; m.m.v. DJ KC Crew en het
muzikaal jaaroverzicht en nog veel meer ...

vrijdag 2 januari
Skuzum - Dorpshuis De Treffer 20.00 uur 
Klaverjassen

woensdag 7 januari
Makkum - Sopkafe (strand) 14.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie KBO

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze  zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009

Exposities
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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
Kip Feng Sheng
Mini Loempia’s
Witte Rijst

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Bedankt

Kon. Tichelaar - Panwerk
Bouwbedrijf David Visser

PTH-Geluidstechniek Kollum
K.C. ”Het Anker”

Tuincentrum ”Maggenheim”
Feddie de Boer - Wonen & Mode

Medewerkers Sporthal 
voor de belangeloze 
medewerking aan de 
20e Kerst Zing Mee

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

Gezegende Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar

*****************************
Tot ziens op de 1e Zing Mee 

in 2009 op D.V. 11 januari in de grote zaal
van ”Avondrust” Kerkeburen 66, Makkum

U bent van harte welkom
St. ”Goed Nieuws” Makkum

10e Krystwilledei in centrum van Makkum (vervolg pagina 1)

De Kerststal voor het Posthuis had ook niet te
klagen over belangstelling. De ezel wroette lekker
door het stro. De schapen hadden het minder
naar hun zin en stonden stijf tegen de warme
muur van het Posthuis. Er was een groot aanbod
aan stalletjes met Kerststukjes en de afname was
niet groot. Aan het eind van de markt moesten
velen weer mee naar huis genomen worden. In
de Katholieke kerk was het behaaglijk warm en
hier was ook weer een drankje, met of zonder
alcohol. Ook hier een groot aanbod aan mooie
Kerststukjes. Het kinderkoor liet o.l.v. Monique
Katsburg mooie liedjes horen en het jeugdorkest
van Hallelujah o.l.v. dirigent Nynke Jaarsma
verzorgde een gevarieerd optreden. Op de Markt
trokken de Vallaat sjongers de aandacht. Onder
leiding van Corrie Koornstra lieten deze veelal
echte Makkumers horen dat ze best in staat zijn

serieuze liedjes te zingen. Ald Makkum had de
deuren van het Waaggebouw geopend. Er waren
weer veel oude prenten. Oude en nieuwe boeken
te koop en op een zeil was een projectie van
oude beelden te zien. De biljart club was in de
Prins aktief met een Rad van Fortuin en de prijzen
mochten er absoluut zijn. Zo levert een ieder wel
iets voor het slagen van de Kerstmarkt. Een beetje
jammer dat zo’n Kerstmarkt niet veel bezoekers
van buiten Makkum trekt. Er zijn natuurlijk ook
wel veel Kerstmarkten en veel hiervan waren vorig
weekend al. 
Zoals gebruikelijk werd de Krystwilledei afge-
sloten om precies 20.00 uur met een spetterend
vuurwerk, wat vanaf het Achterdijkje heel goed
te bewonderen was. Het vuurwerk was mede
mogelijk gemaakt door De Holle Poarte en
Marina Makkum.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij willen iedereen bedanken 
voor de trouwe klandizie afgelopen jaar
en wensen iedereen Fijne Kerstdagen
en een Gezond en Gelukkig 2009 toe.

Zaterdag 27 december en 3 januari 
zijn wij niet aanwezig. De week erop
zaterdag 10 januari komen we weer.

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

Lekkere fuji appels                        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Heeft u nog genoeg aardappelen in huis?
Eerstelingen, dore's of bildtstar
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

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

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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33e Nieuwjaarsconcert Hallelujah Makkum in Het Anker
Makkum - Het 33e Nieuwjaarsconcert van
muziekvereniging Hallelujah Makkum wordt
zaterdagavond 10 januari voor het eerst gehouden
in Kerkelijk Centrum Het Anker. De aanvang is
om 20.00 uur (kerk open vanaf 19.00 uur).

Het harmonieorkest van Hallelujah (dirigent
Nynke Jaarsma) komt met een aantal bijzondere
werken. De kwaliteit van het orkest is hierin
duidelijk hoorbaar, maar ook de ‘vrolijke noot’ zal
deze avond zeker niet ontbreken. De enthousiaste
groep jeugdleden zal met hun ‘eigen korps’ weer
voor een verrassend optreden zorgen. Zij staan ook
onder leiding van Nynke Jaarsma. Het wachten
is eigenlijk nog steeds op het gereedkomen van het
multifunctionele centrum waarin ook de nieuwe
oefenruimte voor Hallelujah wordt gerealiseerd.
Zover is het echter nog niet en wordt er nu uit-
geweken naar Het Anker dat inmiddels ook keurig
is verbouwd. Vanwege de mogelijkheden in dit
gebouw zal ook het Tamboer- en Lyrakorps van
Hallelujah dit jaar weer mee doen. Terug van
weggeweest komen ze zoals gebruikelijk met een
populair programma opgesteld door Fokko Dam
uit Sneek (o.a. bekend van ‘De Zware Jongens’

en de ‘Haidihoshow’ op GPTV). Fokko is al 30
jaar de instructeur van deze afdeling van
Hallelujah.  

De toegangsprijs bedraagt 9,50 euro per persoon
(voorverkoop 8,50 euro). Kinderen tot en met 12
jaar hebben (onder begeleiding) gratis toegang
tot het concert. Bij aankoop van toegangskaarten
tevens het benodigde aantal kaarten voor de
jeugd afhalen! De voorverkoop van kaarten is al
gestart. Voorverkoopadressen in Makkum:
- Durkje Hoeksema Kapper 

(Kerkstraat 25)
- Mode- & Cadeauboutique Het Pareltje 

(Kerkstraat 29)
Een extra voorverkoop van toegangskaarten is
er op vrijdagavond 9 januari in de Openbare
Bibliotheek (Kerkstraat 14). Tel. 0515 - 231385.

Rest ons nog u allen Fijne Kerstdagen en een
goede Jaarwisseling toe te wensen met veel
luisterplezier in 2009! Graag tot ziens op ons
33e Nieuwjaarsconcert op zaterdagavond 10
januari. Muziekvereniging Hallelujah Makkum
(www.hallelujahmakkum.nl)

Gezondgemak eerste allround biowebwinkel voor
zuidwest Friesland 
Workum - Nog voor de kerst mag de webwinkel
van Jan Pieter van der Plaats ‘Gezondgemak.info’
zich allround webwinkel noemen. De op stal
staande uitbreiding van vlees- en vleesvervangende
producten in zijn assortiment, zorgt ervoor dat
het voor klanten mogelijk is de wekelijkse bood-
schappenlijst in zijn geheel bij Gezondgemak af
te nemen. De webwinkel is volledig biologisch
en bestrijkt heel zuidwest Friesland.

Webwinkel
Van vlees tot en met zuivel en van kruideniers-
waren tot en met schoonmaakmiddelen, het is
een assortiment dat zich kan meten met de
supermarkt. Het grote voordeel volgens Van der
Plaats: ”producten worden bezorgd en zijn in de
regel niet duurder dan producten in bijvoorbeeld
de natuurvoedingswinkel. Daarbij zijn alle pro-
ducten biologisch en een groot deel van met
name de groente is afkomstig van mijn eigen
land en binnen 24 à 36 uur bij de klant bezorgd.
Zo vers als maar kan”.
Volgend jaar krijgt de website een volledige
make-over. Het is dan tijd voor een echt profes-
sioneel webwinkelsysteem met eigen winkel-

wagentjes die zelfs voor de volgende keer de
bestelling onthoudt. Is Van der Plaats vier jaar
geleden begonnen met een Word-document als
bestelformulier om te downloaden, nu werkt hij nog
met een eigen gemaakt online bestelformulier.
”Het aantal klanten is met der tijd gegroeid van
drie naar 45 klanten per week in 2008. Ik heb nu
ongeveer 100 vaste klanten. Daarbij heb ik
tegenwoordig twee vaste medewerkers die de
webwinkel runnen. De roep naar sneller en
gemakkelijker bestellen is dan ook erg groot
geworden. Het nieuwe systeem moet dit oplossen
en maakt mijn webwinkel nog allrounder”.

Agrarisch bedrijf
Gezondgemak.info staat niet op zich. Van der
Plaats is eigenaar van biologische boerderij ‘It
Griene Strân’ in Workum. Van der Plaats teelt
daar aardappelen en verschillende groente voor-
namelijk voor verkoop via de webwinkel.
”Sinds een jaar telen we ook gerst.
Bierbrouwerij ‘Us Heit’ in Bolsward heeft kort
geleden een eigen mouterij in gebruik genomen.
Us Heit gebruikt onder andere ons biologisch
gerst om bier en whisky van te maken”.

Kerstviering op obs de Utskoat
Witmarsum - Op donderdag 18 december was de
kerstviering op obs de Utskoat in Witmarsum.
Om 17.00 uur kwamen de kinderen naar school
om daar gezamenlijk een kerstmaal te eten.
Daarna gingen alle kinderen naar de speelzaal
voor de ”Viering”. Allemaal ze een liedje, een
toneelstukje of een dansje ingestudeerd en toonden

dit met veel enthousiasme. Om 18.45 uur, het was
erg donker, kwamen de ouders hun kroost ophalen
en werden op het schoolplein getrakteerd op
glühwein en kerstliederen gespeeld door enkele
leden van het Korps. Het was een geslaagde
afsluiting van 2008 op school. 
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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

Het team van Holland International Reisbureau Harlingen
wenst u prettige kerstdagen en een gezond 2009!!!

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Renault Megane scenic 2.0 16V Autotmaat       
euro 2000 Grijs Met. 05-2001 102123 8.950.00

Opel  Corsa-C 1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005 76036 7.950.00
Suzuki  Jimny    4x4 Cabrio     07-2000 60123 6.750.00
Peugeot 204    1100G-43kw Rood 

Geheel gerestaureerd  11-1976 94267 6.250.00
Renault Megane scenic 1.6 16V LPG G3 Rood Met. 08-2000 151590 6.250.00
Opel   Corsa-C Y1 7DT Zilver met. 04-2003 109843 6.250.00
Seat    Arosa 1.4 YDI 55kw Geel   05-2001 116342 5.250.00
Opel     Corsa-B X1 4XE Grijs Met.  03-2000 57130 4.950.00
Citroen  Berlingo 1.9D 600 Groen     01-2001 109883 4.500.00
Volkswagen Golf Variant 1.8 5drs. Bl. Met.  01-1999 120015 4.250.00
Volkswagen Polo    1.4 Blauw Met.     01-1997 184032 2.950.00
Hyundai  Atos 5drs 1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998 50183 2.950.00
Ford   Ka      1.3I Rood        10-1997 66440 2.750.00
Opel    Tigra-A XI.4XE Grijs Met.  02-1996 106001 2.750.00
Seat Ibiza    1.9SDI Blauw      05-1998 267359 2.500.00
Fiat   Punto 60 Zwart             07-1998 159491 1.950.00
Volkswagen   Golf 53kw 1.6 CL 53kw aut.Gr.Met. 06-1988 147290 950.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Herindelingsontwerp
Súdwest Fryslân
Witmarsum - Alle gemeenten in de Zuidwest-
hoek van Friesland, die mee doen aan de herin-
deling van het gebied, hebben hun goedkeuring
gegeven aan het eerste ontwerp. Nu moet er
verder gewerkt worden aan de uitwerking.
Opvallend was dat vele CDA fracties in de
gemeenten met een voorstel van tien punten
kwamen. Zij vinden dat deze heel belangrijk
zijn bij de invulling van het geheel. De aandacht
voor de kleine kernen is van groot belang. De
samenwerkingsverbanden moeten ingeperkt
worden. Communicatie is belangrijk evenals de
aandacht voor het open landschap. De dienst-
verlening aan de burgers moet goed blijven en
zo waren er nog enkele punten die het CDA op
papier had staan. Alle andere partijen in
Wûnseradiel waren het met deze punten eens,
uitgezonderd de FNP. Zij  zien evenals de FNP
leden in de andere gemeenten nog steeds geen
voordelen in een herindeling. De FNP in
Wûnseradiel stemde dan ook niet in met het ont-
werp. Dat er al veel samen overlegd wordt met
de andere gemeenten bleek heel duidelijk. De
burgemeesters hebben het projecttraject al een
start gegeven en in de nabije toekomst zullen
ook de griffiers en de secretarissen dit gaan
doen. Daarna volgen de fractie voorzitters van
de verschillende partijen en de eerste contouren
tekenen zich al af. Vanaf 16-12-08 is er vanuit
de provincie al financieel toezicht ingesteld en
dit is niet omdat de gemeenten geen voldoende
financiële middelen hebben, maar meer om te
voorkomen dat men denkt dat het herindelen een
vrijbrief is voor potverteren van de gemeenten.
Er moet nog steeds zorgzaam met de financiën
omgegaan worden. Vanaf nu zullen alle vijf
gemeenten dezelfde dingen naar buiten brengen
met betrekking tot de zienswijzen.  De plannen
die nu op papier staan liggen 8 weken ter inzage
en ieder burger kan hier kennis van nemen. 

Omrop Fryslân TV
Keatshert

Op Eerste Kerstdag is vanaf 17.00 uur by Omrop
Fryslân Keatshert (Kaatshart) te zien. Keatshert
is een intiem filmportret geworden van programma-
maker Willem Wits over kaatslegende Chris
Wassenaar en zijn maten, op weg naar hun laatste
grote kaatstoernooi waar Chris afscheid neemt
van zijn passie en zijn publiek. Kaatskoning
Chris Wassenaar, ‘De grutte fan Minnertsgea’,
kaatste dit jaar zijn laatste grote PC toernooi op
het heilige gras van Franeker. De film volgt in
de weken daaraan voorafgaand het partuur van
Chris, zijn broer Jacob Wassenaar en Rutmer
van der Meer, zowel tijdens wedstrijden als daar-
buiten. Doordat Chris en zijn maats van heel
dichtbij in beeld worden gebracht, biedt de film
een intieme blik in hun belevingswereld. De
film is een coproductie van Selfmade Films en
Omrop Fryslân en mede tot stand gekomen met
steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse
Culturele Omroepproducties, Je Maintiendrai
Fonds en Stichting Bildtse Belangen. Omrop
Fryslân TV, Eerste Kerstdag, 17.00-18.00 uur. 
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Gezichtsbehandeling
(reiniging, peeling, massage en masker)

voor €€ 22.50

Tip voor de feestdagen:
cadeaubonnen vanaf € 8.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

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

Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang Zuidwest Friesland
zoekt z.s.m. een 

gastouder in Makkum
Voor een meisje van ruim 1 jaar 

op dinsdag en woensdag 
van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Heeft u belangstelling, 
bel dan vrijblijvend het

gastouderbureau in Witmarsum, 
tel. 0517-532084.

Voor bewoners verzorgingscentra extraatje voor
de Kerst van vijftig euro

Makkum - Vrijdagmorgen j.l. ging burgemeester
Theunis Piersma met werknemers van de
Sociale dienst(ISDzwf) alle verzorgingshuizen
in de gemeente Wûnseradiel langs. Zij kwamen
de bewoners een cadeautje voor de Kerst brengen.
Het Rijk heeft een groot bedrag beschikbaar gesteld
voor de mensen met een minimum aan inkomsten.
Een ieder die hiervoor in aanmerking komt kan
€ 50,- ontvangen. In onze Wûnseradiel had men
besloten om de bewoners van de verzorgings-
centra allen de € 50,- persoonlijk te gaan brengen. 

In het restaurant van Avondrust waren veel
bewoners gekomen om het te ontvangen. Alle
bewoners moesten voor ontvangst tekenen en de
bewoners van de aanleuning woningen, die niet
aanwezig waren kunnen een formulier invullen,
en dan krijgen zij alsnog het bedrag op hun
rekening gestort. Het is niet alleen voor ouderen,
maar een ieder die tot 120% van het minimum
loon ontvangt, heeft recht op dit bedrag. De mensen

die een bijstandsuitkering hebben, of kwijtschel-
ding van de gemeentelijke belastingen hebben,
krijgen het op hun rekening gestort. Zij zijn bij de
gemeenten bekend. De bewoners van de bejaarden
centra hebben het allemaal ontvangen en hier is
niet gekeken naar het inkomen van de mensen.
Hier zullen waarschijnlijk een paar zijn die geen
recht op het geld hebben. Om dit allemaal uit te
zoeken zouden de ambtenaren zoveel tijd nodig dat
dit te duur zou worden, zodat het op deze manier
goedkoper is. De formulieren voor mensen die
denken recht te hebben op dit extraatje zijn te
krijgen bij de gemeente, de sociale dienst en zijn
te vinden op internet. Burgemeester Piersma en
de ambtenaren hadden een leuke en dankbare
klus op deze vrijdagmorgen en werden door velen
als weldoeners gezien. De één wilde een mooi
boek kopen voor het geld en een ander wilde wel
graag een mooie nieuwe nachtpon. Zo hadden velen
wel iets in gedachten wat ze voor dit extraatje
konden doen.
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Presenteert 

vrijdag 26 december
-2e Kerstdag-

Sixties
Live

v.a. 21.30 uur

Aangeboden: 

Stalling / opslag te Cornwerd

In afgesloten geïsoleerde 

verwarmde loods.

Prijs per m2 € 22, 00 

incl. btw per  jaar.

Voor informatie   

Mobiel: 0651819526

Mts. Brouwer- Bakker.

1e prijs staatsloterij, slipcursus voor Taxi & Touringcar
van der Bles Makkum

(eigen foto)
Makkum - In juni van dit jaar, heeft Taxi &
Touringcar van der Bles deelgenomen aan een
proef van de Staatsloterij om Staatsloten te
verkopen op 25 tankstations, verspreid door het
hele land. Daarbij werd een onderlinge competitie
gehouden wie in de proefperiode de meeste
Staats-loten verkocht. Inzet was een volledig
verzorgde dag op de slipschool van Rob
Slotemakers in Zandvoort. Dankzij de inzet van
het personeel, maar ook dankzij de kooplust van
de klanten, is Van der Bles als winnaar uit de bus
gekomen. Met een aantal personeelsleden die
direct bij de verkoop van de loten betrokken
waren, heeft men een geweldig leuke en leer-
zame dag doorgebracht in Zandvoort. Naast
instructies en praktijkoefen-ingen om ingeval
van een slip adequaat te handelen, werden de
deelnemers ook op de proef gesteld met enkele
behendigheidsproeven, waar-bij de snelheid en
stuurkunst de winnaar bepaalde. Aangezien de
deelnemers ook veelal als taxichauffeur actief
zijn, was deze dag een welkome aanvulling op
hun praktijkervaring en zullen zij dankzij deze
leerzame dag hun passagiers nóg veiliger kunnen
vervoeren.

Taxi & Touringcar van der Bles is enthousiast
over de verkoop van de Staatsloten en ook de klant
weet de weg naar het tankstation inmiddels te
vinden. In de loop van volgend jaar zullen de
huidige terminals worden vervangen door nieuwe,
waardoor ook het aanbod aan loterijen kan worden
uitgebreid en de verkoop nog klantvriendelijker
kan verlopen. Van der Bles ziet de toekomst van
de Staatsloterij-verkoop met vertrouwen tegemoet
en hoopt veel winnende loten te mogen verkopen.

Oudejaarstrekking breekt alle records met
prijzenpot van 105 miljoen euro
Nog niet eerder was de prijzenpot van de Staats-
loterij zo groot als met de naderende Oudejaars-
trekking op 31 december a.s. Zowel de Hoofdprijs
als de Record Jackpot staan op 25 miljoen. Uit
onderzoek van de Consumentenbond is gebleken,
dat de Staatsloterij het hoogste uitkeringspercentage
heeft en het meeste prijzengeld. Op gemiddeld 7
van de 10 verkochte loten valt een prijs, dus als
u Multi-miljonair wilt worden is dit uw kans!
Haal dus snel uw loten bij uw vertrouwde adres
in Makkum: Taxi & Touringcar Van der Bles aan
de Suderseewei 11 te Makkum

* Een sfeerplaatje van de haven in Makkum
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TOPACTIE - TOPACTIE
Op alle winterjassen
50%  korting 
Wijngaarden Textiel en Mode

Appartement te huur

centrum Makkum, 
met uitzicht over de haven.

tel. 0515 - 231593

www.makkumerbelboei.nl

wenst iedereen gezellige feestdagen
en een gezond 2009!!

Vetbol  €€ 00,,2255
1 Kg wintervoer €€ 11,,0000

Comb. slinger €€ 22,,9955 

10 kg

Lam & Rijst 

Hondenbrok 

€ 1155,955

25 Ltr 
Kattengrid  
€€ 6,00

10 kg 

Kattenbrokjes 

€ 1144,,9955

10 kg Krokant Hondenbrok € 12,50

Blijvend 
voordelig 

A

D

C

B

E

* Hengelsport
* Dierenspeciaal
* Ruitersport
* Leerbewerking
* Metaaldetectors

Ruurd & Karin Idzenga
Buren 3 Makkum  (richting Jumbo)
tel. 0515 - 232889 / 06-57998806

* OOp OOudejaarsdag mmag uu vvoor
10% vvan uuw aaankoopbedrag iiets
uitzoeken iin dde wwinkel !!!

Man dreigt 
met brandstichting
Makkum - De politie heeft vorige week woens-
dagavond een 22-jarige man uit Makkum aan-
gehouden op verdenking van bedreiging. De
verdachte was rond 20.00 uur in gezelschap van
een aantal onbekenden bij de woning van een
41-jarige man uit Makkum gekomen in verband
met een financieel geschil. Hij wilde geld van de
bewoner hebben, anders zou er wel eens brand
in zijn woning kunnen ontstaan. De bewoner
deed aangifte, waarna de politie de verdachte in
zijn woning heeft aangehouden en voor nader
onderzoek heeft ingesloten.

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 3 januari wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het
papier goed gebundeld of in dozen aan de weg
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en
kaatsveld.

Koekverkoop 
Scouting Burdine
Lieve mensen,
Onze koekactie is zeer goed verlopen. Zo goed dat
we niet voldoende koekjes meer hadden om alle
deuren langs te gaan. We hebben noodgedwongen
een paar straten moeten laten vallen. Onze wel-
gemeende excuses hiervoor. Dit betekent dat we
volgend jaar iets meer moeten bestellen. Wij willen
dan ook iedereen bedanken die zo gul onze he-
rlijke kerstkransjes hebben gekocht.
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2009 toe. 

Scouting Burdine Makkum.

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 deze kerstborrel op 25
december. U bent hiervoor vanaf 10.00 uur van
harte welkom in het restaurant. Graag tot ziens.
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Peugeot Garage Cats shirtsponsor sv Mulier

* v.l.n.r. Fedde Jan Cats  verkoopleider, Esther van der Wal, Aletta van  Popta, Silke van Reeuwijk,
Meta Hofstra, Tjalling Douwe Reitsma, Koen Jongerius, Tensen Harp, Damian Cuperus, Tom van
der Sluis en Rinse Bauke Reitsma

Witmarsum - Garagebedrijf Cats te Witmarsum
bestaat 50 jaar in 2009. Het in de regio over-
bekende bedrijf is gevestigd aan het Catsplein.
Dit willen ze graag vieren met  shirtsponsoring

van het team Mulier E3.  Mulier is hier erg blij
mee, juist omdat ze al zo betrokken zijn met  de
sponsoring van de voetbalvereniging.

(eigen foto)

Clubtoernooi Judoka’s wisselbeker voor Armando Zwart 

Witmarsum - Afgelopen week was er bij Judo
Witmarsum het jaarlijks clubtoernooi voor alle
judoka’s. De judoka’s waren in verschillende
poule’s ingedeeld waarbij gelet was op niveau,
gewicht en leeftijd. Een officiële scheidsrechter
van de Judo Bond was aanwezig om de wed-
strijden in goede orde te leiden. Fel maar heel
erg sportief werd er gestreden in de verschillende
poule’s. Elisabeth van der Wal is trainster bij
Judo Witmarsum. Aan het einde van de avond
waren er de volgende prijswinnaars;
1e Klaas Westra
2e Jan Bisschop
3e Alwin van de Witte

1e Sigrid Amels
2e Iris Stremler
3e Hendrikus Kamstra

1e Samir van der Wal
2e Bas van der Veen
3e Senah Oostenveld en Harmen Bisschop

1e Sjoerd Anema
2e Rens van der Kooi
3e Anne Tolsma

1e Armando Zwart en Patrick Bos
2e Djordy van der Wal
3e Kors Doedens

1e Brett Kieftenburg
2e Bjorn Kieftenburg
3e Femke de Haan en Peter Swieringa

Na afloop waren er nog een drie-tal wisselbekers
te verdelen. De mooiste worp tijdens het club-
toernooi werd door Sjoerd Anema gemaakt, met
een beentechniek. Sytze van der Heide nam de
aanmoedigingsprijs mee naar huis, deze bijna 40
jarige judoka is hard aan het trainen voor het
behalen van zijn zwarte band. Dan zijn er tijdens
de verschillende toernooien punten te verdienen,
aan het einde van het seizoen worden alle punten
opgeteld. Armando Zwart wist dit seizoen de
meeste punten te verdienen en nam zo de wissel-
beker voor een jaar mee naar huis. Samir van der
Wal volgde op kleine afstand. Rens van der
Kooi (een beginnende wedstrijd judoka die
zeker perspectief in zich heeft) wist op de derde
plaats te eindigen.

(eigen foto)

KV Trije Yn Ien:
Nieuwjaarspartij
Gaast - Zaterdag 3 januari 2009 organiseert
Kaatsvereniging Trije Yn Ien uit Gaast-Ferwoude
voor het eerst een Nieuwjaarspartij. Onder het
genot van warme chocolademelk en oliebollen
kan ieder zich voorbereiden op de partij.
Ondertussen elkaar de beste wensen toeroepend
en de handen warmend bij de vuurkorven. De
partij start om 11.00 uur op sportterrein
Boppeslach in Gaast en na afloop is er een warm
buffet (ook voor niet-kaatsers die komen aan-
moedigen). Opgave bij Brenda Drayer of Joukje
Hoekstra, voor 1 januari. 

De Waardruiters
Cornwerd - Allereerst een tussen wal en schip
geraakte uitslag welke het vermelden zeker nog
waard is. Op 6 december startte Eline de Boer
met haar pony Amarins Synthia in de klasse L-1
dressuur in Franeker. De proef werd beloond met
184 punten wat haar een winstpunt opleverde en
waarmee ze de 1e prijs won.

Zaterdag 20 december behaalde Jacob van der
Heide in Warga met paard Sylke een winstpunt
in de klasse Z-1 dressuur met een score van 204
punten. Zondag 22 december reisde hij naar
Hippolytushoef waar hij zijn Renardeau startte
in de klasse Z-1 dressuur. De mooie score van
217 punten leverden hem een ruime winstpunt
op en de 1e prijs.

Zondag 21 december kon er met de paarden
worden gestart in Molkwerum. Pauline Wielsma
kwam met haar Fries Hiskeline van Blessum uit
in de klasse B-dressuur. De combinatie was in
vorm. De eerste proef won ze met 192 punten de
1e prijs en met de188 punten voor de tweede
proef  won ze nogmaals de 1e prijs. Beide proeven
leverden haar een winstpunt op en bovendien
werd ze dagkampioen  van de klasse B. 

Stoeterij Beijemastate
Arum Springen in Franeker
20 December L Springen: 
Jessica Kuvel met Winston 
beide parcoursen 1 winstpunt

Warga 20 December Z2 Dressuur:
Karen Koldijk met Ramando,s Future kf  
213 punten derde prijs

Hippolytushoef 20/21 December: L1 Dressuur
Corinne Huizinga met Whise Guy,s Joerie 
192 punten eerste prijs en 195 punten eerste prijs. 
Corrine Huizinga met Mirthe 
191 punten tweede prijs en 192 punten tweede prijs.
Z1 Dressuur Anja Oudendag 
met Gitta fan e Beijemastate  205 punten.

Molkwerum 21 December L2 Dressuur: 
Corrine Huizinga met Whise Guy,s Joerie 
192 punten tweede prijs en  189 punten.
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Een Midzomernachtsdroom
op het Marne College

Bolsward - Alweer voor het achtste jaar hebben
leerlingen van het Marne College met veel ent-
housiasme een Kersttheaterstuk op de planken
gebracht. In totaal werden de afgelopen dagen
zes voorstellingen opgevoerd voor leerlingen,
ouders en docenten. Ook de basisschoolleerlingen
uit Bolsward en omgeving hebben kunnen
genieten van deze klassieker van William
Shakespeare. Hermia en Lysander, twee geliefden
die het verboden wordt om met elkaar te trouwen,
besluiten te vluchten voor de soldaten van de
hertog. Aangekomen in het woud van de Elfen-
koning Oberon en zijn koningin Titania gebeuren
een aantal vreemde dingen. Het lijkt wel of hun
liefde als sneeuw voor de zon verdwijnt...of heeft
Puck, de trouwe knecht van Oberon en haar
betoverende bloem hier iets mee te maken...?
Een betoverend stuk waar leerlingen maanden
keihard aan hebben gewerkt onder leiding van
Alice Brouwer en Sybren Faber. De muzikale
begeleiding werd verzorgd door het, dit jaar
opgerichte, Marne Orkest.

(eigen foto)

BÛNZJEN FAN BOPPEN
En it bûnzjen moat trochgean, 
it bûnzjen is de reden,
dus it bûnzjen moat trochgean, 
it bunzjen jout it ritme oan,
it ritme fan myn eigen deadedûns.

Wat sil de reden wêze?
Is it oandacht, wraak, leafde, haad of jild?

Doarpskrite Makkum spilet op 20, 21, 27 en 28
febrewaris 2009 om 20.00 oere yn De Prins it
stik Bûnzjen fan boppen. Foarfekeap op 27 en
30 jannewaris 2009 fan 19.00 oant 20.00 oere  yn
de bibliotheek te Makkum. Oant sjen! Bij de Krite. 

Prachtig kerstconcert in de koepelkerk 
Witmarsum - Het was genieten op zondagmiddag
14 december in de in de volle koepelkerk te
Witmarsum. Een prachtig sfeervol kerstconcert
met het koor ”Scheppingsgave” o.l.v. Jannie
Kramer - Gietema en de Fanfare ”Nij Libben”
o.l.v. Sjoerd de Boer. Zij zongen en speelden
bekende, traditionele advent en kerstmuziek.
Het koor werd bij een aantal liederen begeleid
door pianiste Cobi Tilstra. Verder werd mee-
gewerkt door de mezzo sopraan Femke de Boer.
De presentatie was in handen van Diana-IJpma-
Bouwhuysen.

Het fanfare orkest opende het concert met de
”Adam’s Song”. Adam is ook de componist van
het beroemde Cantique de Noëll (O Holy Night).
Trompettist van Nij Libben Freerk Post soleerde
in ”Share my Yoke”. Dit werk is gebaseerd op
Mattheus 11 : 28 en 29 . (Want mijn last is licht
en mijn juk is zacht) 

Hierna was het de beurt aan het koor Scheppings-
gave”. Zij openden met ”Deck the hall”. Dit is een
vrolijke carol uit Wales waarin wordt opgeroepen
je voor te bereiden op de komende feestdagen:
versier je huis, maak lekker eten en zing mee met
het koor. De bewerking is van David Willcocks.
Femke de Boer soleerde in het prachtige ”In the
bleak mid-winter” van Harold Darke, het geheel
werd begeleid door Cobi Tilstra op piano.

Scheppingsgave sloot het eerste optreden af met
”Freu dich, Erd und Sternenzelt”, een duitstalig
kerstlied in een bewerking van Piet Rippen.
Samengevat zegt de tekst: Verheugt U, de Zoon
van God kwam op aarde om ons heil te brengen. 
Hierna was het de beurt aan Femke de Boer met
het prachtige lied ”Koppangen”. Zij werd  begeleid
door Nij Libben. De muziek voor fanfare is
gearrangeert door Sjoerd de Boer.

Nij Libben vervolgde met ”Like a child”. Dit stuk

gaat over een kind. Het begin van het werk
straalt kracht, ambitie en verwachting uit. Welke
kant gaat het op, welke keuzes moeten gemaakt
worden? Na de inleiding worden de eerste wan-
kele schreden gezet, nog wat onzeker. Toch gaan
we op pad de toekomst tegemoet al blijken er
vaak ook kwetsbare momenten te bestaan.

Femke soleerde op indrukwekkende wijze in het
”Drei Könige”, een solostuk voor alt en orkest.
Onder de solo klinkt de melodie van Lied 148
(”Wie schön leuchtet der Morgenstern”)
Volgend jaar is het Mendelssohn jaar. Dan is het
200 jaar geleden dat de (her)ontdekker van Bach’s
Matthëus-Passion werd geboren. Zowel koor als
orkest speelde werken van deze componist. 

Het orkest begon met ”Terzett”, waarna het koor
vervolgde met ”Ein Kindlein ist uns heut geborn”,
wat in de 16e eeuw geschreven werd door Jacobus
Clemens non papa. Opvallend aan muziek uit
die tijd is dat de koorstemmen vaak niet tegelijk,
maar na elkaar en dus door elkaar de tekst zingen.
(Deze techniek wordt polyfonie genoemd). Het
”Ein Kindlein” sluit af met de bekende woorden
Gloria in Excelsis Deo die wel door alle stemmen
tegelijkertijd worden gezongen, en daardoor des
te beter naar voren komen. Ook het vandaag de
dag geliefde nummer ”Gabriella’s Song” uit de
bekende film ”As it is in Heaven” ontbrak niet
op dit concert. Hier schitterde Femke de Boer en
genoot het publiek zichtbaar van haar optreden
en beloonde dit met een daverend applaus.

Het concert werd afgesloten door koor, orkest
en solist met ”The spirit of Christmas”,  een ver-
zameling van bekende kerstliederen, Away in a
manger / the first Noel / It came upon the mid-
night clear / O come, All Ye Faithful / Hark, The
herald angels sing. Een zeer geslaagd concert in de
sfeervolle koepelkerk. De inwoners van Witmarsum
kunnen trots zijn op deze beide verenigingen.

Pingjum - Zaterdag 20 december gingen enkele
combinaties naar Hippolytushoef om daar mee
te doen aan een dressuurwedstrijd. Corinne
Huizinga kwam uit in de klasse L1 met Mirthe.
In de 1e proef scoorde zij een winstpunt met 191
punten. In de 2e proef was de score ook 191
punten maar nu nam zij de 2e prijs en een winst-
punt mee naar huis. Met haar paard Wise Guy’s
Joerie werd in beide proeven de 1e prijs gewonnen
met 193 en 195 punten goed voor 3 winstpunten.
Corinne heeft met Joerie nu de punten in de
klasse L1 behaald en mag in de klasse L2 uit-
komen. Liesbeth Folkertsma kwam uit in de
klasse L2 met Shylo. In de 1e proef reed zij een
winstpunt met 187 punten en in de 2e proef
werd de 2e prijs gewonnen met 188 punten 1
winstpunt. Louise Nieuwenhuis kwam uit met
Maaike Yke fan Lutke Peinjum in de klasse L2
en scoorde in de 1e proef een winstpunt met 183
punten en in de 2e proef ook een winstpunt met
184 punten. 

Annemarie Wietsma ging naar Koudum met Schelte-
Evert K en reed een goede proef wat haar een 4e
prijs opleverde met 191 punten en 1 winstpunt. 

Yvonne Philipse ging vandaag naar Barsingerhorn
om daar mee te doen aan de 2e selectiewedstrijd
in de klasse ZZ Licht. In de 1e proef reed zij met
Just do it een score van 60.71% wat een 6e prijs
opleverde en in de 2e proef was de score 59.76%
wat een 8e plaats inhield. Voor de nederlandse
kampioenschappen moet er nog 1 selectiewedstrijd
verreden worden. 

Zondag 21 december werd er Molkwerum een
dressuurwedstrijd gehouden voor paarden.
Corinne Huizinga kwam met Wise Guy’s Joerie
aan de start in de klasse L2. Zij reed een in de 1e
proef een winstpunt met 189 punten en in de 2e
proef won zij de 2e prijs met 192 punten. Zo
heeft Corinne al weer de eerste 2 winstpunten te
pakken in de klasse L2.

PSV De Halsbanruters 
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

wensen u 
prettige kerstdagen

en een gelukkig
nieuwjaar

&

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,    2003  € 16950,-
VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm    2006  € 16950,-
Opel Astra station 1.6i-16v,55dkm 2005  € 13950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005 € 13950,-
VW Bora Tdi,comfortl,104dkm       2003 € 11950,-
Suzuki Ignis 1.3i,Freestyle,27dkm 2006  € 11450,-
VW Golf V 1.4-16v,zilver,53dkm   2004 verkocht!!
Peugeot 307SW,Hdi,pack uitv,zwart 2003 € 9950,-

Mitsubishi Spacestar 1.6i,58dkm   2004 € 9950,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,92dkm 2005  € 9950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004  € 9950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003  € 8450,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm   2005  € 8450,-
Opel Astra 1.6i gl,zilver,110dkm  2000 € 5950,-
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,a/c 2000  € 4850,-

Suzuki Ignis 1.3-16v
Freestyle, 5drs, Zwartmett,
airco, El.ramne/spiegels
Cpv+afst.bedienig 
Lm velgen,trekh
27 dkm  bj 2006
Nu €€ 11.450,-

uniGar Horjus

Koop in december bij ons een occasion. En win het aankoop bedrag terug !!
Tank, en win bij ons het tankbedrag terug!!

Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl

Sint & Kerst - November
& December Actie 2008

De oplossing van de 5e "Spreuk van de Week"
in Belboei nr. 1267 is: 
"Buitenlui en Makkumer Mieken 
willen bij de kerstboom pieken"

En is gewonnen door:
E. Koornstra - v.d. Woude
Slotmakersstraat 38, 8754 EM Makkum.

Grillhuis 
SULTAN
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

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 2009

 

Doarpskrite Makkum

Winsket eltsenien in
Lokkich Nijjier

Wenst u prettige kerstdagen 
en een gelukkig 2009.

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

Donovan Roemer

Rietdekkersbedrijf // RRiethandel

Gebr. RRoosma BB.V.

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

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2009 toe

Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996

info@roosma.nl

* Zeilen Wij wensen iedereen goede kerstdagen
* Sprayhoods en een gezond 2009
* 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
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Zwaagstra
Turfmarkt 39 | 8754 CH Makkum | Mob. 06 - 516 451 90

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren

Schilders- en Afwerkingbedrijf
Makkum

Gebr.

Wij wensen u allemaal 
fijne feestdagen en een

heel gelukkig en gezond 2009!

Ype & Fonny
Andries & Angelique
Bauke Jetze & Willy

Wij winskje elkenien noflike krystdagen
en in stiengoed 2009

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

wenst u een sociaal 2009

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 2009,
yn ûs libbende mienskip

Wûnseradiel

wenst u een goed gekapte Kerst 
en een fraai en gezond 2009

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

WATERSPORT VERENIGING MAKKUM

Alles blijft hetzelfde, alleen de naam wordt anders!
per 1 januari 2009 wordt Smink Schilderwerken:
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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 2009

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2009

Psalm 46:2

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

De gemeenteried fan Wûnseradiel
winsket alle ynwenners in sûn en
lokkich 2009!

Louis Altenburg Sjoerd Kooistra Gaby Broekhuijsen
Jan Lutgendorff Liskje Flapper Pier Posthuma De Boer
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 MALSEN
Jacht-  & Inter ieurbet immering

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

Wij wensen iedereen 
een prettig kerstfeest 

en een voorspoedig 2009

 

Wûnseradiel

Wenst iedereen 
prettige kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar toe.

www.pvda.nl
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

Strânwei 7, 8754 HA Makkum, Tel: 0515-232528, Fax: 0515-233225
WENST IEDEREEN

EEN GOED 2009

Foar earst folle lok en seine yn 2009
It SES-bestjoer

Opskriuwe:
23 maaie 2009

NACHT FAN MAKKUM

wenst u allen 
fijne Kerstdagen

en een 
voorspoedig Nieuwjaar

Wenst een ieder
Fijne Kerstdagen

em een gezond 2009

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 2009

Freddie en Sandra en hun medewerkers  
wensen u prettige feestdagen en een 

voortvarend 2009   

De VVD Wûnseradiel

winsket elk

in sûn en goed 2009

Namens alle leden van 
vereniging Caravan Us Stek:

FFoollllee llookk eenn sseeiinnee 
ffooaarr iitt jjiieerr 22000099
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
O.Y. Hoekstra
fan de Touwenlaan
yn Makkum

Winsket eltsenien noflike
Krystdagen en folle Lok

en Seine ta yn 2009

Wij wensen familie, 
vrienden en bekenden 

fijne Kerstdagen en een 
Gelukkig en Gezond 2009 toe.

Sietze en Gerrie de Vries

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Kleurrijk 2009

wenst u fijne Kerstdagen
en eenvoorspoedig 2009

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 2009

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 2009

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 2009

VOETBALVERENIGING MAKKUM

wenst iedereen prettige feestdagen
en een 

gezond en sportief 2009

DA Drogisterij
BOLINK

Plein 4, 8754 ER  Makkum
0515 - 231 824

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2009

en medewerkers
wensen iedereen
een gezond 2009
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Kerst- en Nieuwjaarswensen

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2009

Klaas en Pleunie Poepjes
Iris en Eeltje Hans

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 gezond 2009!!

Krommesloot 21
Tel:06-23862732

Klaas en Mieke
Strânwei 17

Makkum

Alpha Yacht Charters

wenst iedereen

fijne Kerstdagen toe

en voor 2009

een behouden vaart

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 Wenst u

fijne feestdagen

Wij zijn verhuisd!!!!
Bram & Marie

Jesper
Anke
Yrsa

wonen nu op Voorn 23

Bij deze wensen wij ook alle 
familie, vrienden en bekenden

fijne Kerstdagen 
en een voorspoedig 2009
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J. de Boer Schoenen

wenst iedereen fijne kerstdagen
een een voorspoedig 2009

Via deze weg wensen wij onze familie,

vrienden, kennissen en relaties

fijne kerstdagen en een gezond 2009

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 2009 toe

Piet en Henny

wenst
cliënten, vrienden en kennissen

Schitterende Kerstdagen
en een rimpelloos

2009

HKZ de Keramiekshop wenst u 
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2009 toe.

www.hkzmakkum.nl

Wij wensen iedereen 
gezellige Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2009

Tjeerd en Hieke Adema

’Het Anker’
tel. 0515-231200

Wenst U een goed 2009

DOEDEL AGENTUREN H.V.L.

Wenst iedereen fijne feestdagen
een een voorspoedig 2009

Paul en Fré Doedel

Koninginnevereniging
Makkum

Het bestuur van de Koninginnevereniging
wenst alle leden en -nog-niet-leden 
fijne Kerstdagen toe en voor 2009 
vele momenten van rood-wit-blauw

TTUUIINNCCEENNTTRRUUMM
MMAAGGGGEENNHHEEIIMM
Bleekstraat 34 - Makkum

Wij wensen u een
Gezond-Boeiend en
Bloeiend 2009 toe
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Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2009

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

wenst u prettige feestdagen
en een

waterdicht 2009

www.dakenzinkwerken.nl

Kapsalon Manon
Dames en Heren

Wenst U prettige
Feestdagen en een

gezond 2009

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

Noflike Kryst en Lokkich Nijjier

ZONWERING INDUSTRIE MAKKUM

Wenst iedereen een
ZONNIG en GELUKKIG 2009

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

wenst u fijne feestdagen
en een bijzonder 2009

Jaqueline

Gymnastiekvereniging 

DD EE SS
wenst iedereen een sportief 2009
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
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 2009!

Namens Tom, Marga, Alie, Jelle, Ria, Arjen en Marco

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 2009

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 2009

de Leliehof

wenst u veel woongenot
in 2009

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

zaterdag 27-12-08

gesloten

Boekhandel Coufreur

Tom, Trijnie en Arjanne
wensen u prettige feestdagen

en een leesvol en gezond 2009

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

Bleekstraat 9
Tel. 0515-233722

e-mail: info@vdweerdmakkum.nl

De medewerkers van
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick
wensen u een voorspoedig en

gezond 2009

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek
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Gerrie's Hobby Húske
Gerrie en Oene

Wensen iedereen prettige en 
gezellige Kerstdagen en een 
waanzinnig goed en gezond 

22000099!! 

Gerrie's Hobby Húske
Markt 25   8754 CM Makkum

Tel. 0515-442929  
E-mail: info@g-h-h.nl 

Website: www.g-h-h.nl 

De gezamenlijke ouderenbonden van Wûnseradiel,

de ANBO, KBO en PCOB wensen al haar leden 

goede Kerstdagen en een  gezond en gelukkig Nieuwjaar.

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

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 2009 toe

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 2009
Ds. L. Touwenlaan 11 - Makkum - Telefoon (0515) 23 01 51

www.hoveniersbedrijfhiemstra.nl

Prettige
Kerstdagen

en een
Voorspoedig
Nieuwjaar
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Stranwei 30, 8754 HA Makkum
Tel. 0031 515 231789 - Fax 0031 515 231844

www.bloemsmavanbreemen.nl

wenst u Gelukkig Nieuwjaar

Wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2009!

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 2009

2-1-09

gesloten

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

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

Wenst u een gezond
en een haarfijn 2009 toe

Akke, Bettina, Andrea, Bas en Paulina
gesloten van 29-12-08 tot 6-1-09

De medewerkers 
van bibliotheek Makkum 

wensen u fijne feestdagen toe
en een gezond en gelukkig 2009

wenst kinderen, ouders 
en grootouders vrolijke

kerstdagen en een
dartel spelend 2009
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Bêste freonen en kunde,

Noflike Krystdagen en
in sûn 2009 tawinske!

Jan en Fenny Poepjes

Wij bedanken jullie voor het in ons gestelde vertrouwen 
en wij wensen jullie een gezegend, fit en vooral heel gezond 2009.

Josiena en Rupert Buxton-Zijlstra
Voedingsadviesbureau Fittybuzz, 
Lieuwkemastraat 11 Makkum (naast de Jumbo)
0515 232144

Fit en gezond de klok rond

Hondencursusmakkum

wenst vrienden en bekenden,
oud-cursisten, de baasjes 

en hun honden 
prettige feestdagen 

en een gezond 2009. 

Fam. F. Zijlstra
www.hondencursusmakkum.nl

Miedema’s klussenbedrijf; 
Wenst u prettige Kerstdagen en een gezond lijf.

Voor al uw klussen;
Voortaan komen wij met twee bussen.

Ook in 2009 gaan we weer voor u in galop;
Slaan de spijker weer op zijn kop.

Miedema’s klussers komen met hamer en tang;
Onderhoud in 2009 is weer van belang.

Tot ziens in 2009

Gebr. Miedema
Willem Miedema
Rein Miedema

Brekkerweg 4a
8755 JK Idsegahuizem

Tel.: 0515-231325 / 232934
Mob. 06-54656662

Autobedrijf KAMSTRA
wenst iedereen prettige Kerstdagen

en een voorspoedig 2009

Kalkovens 13 - 8754 GP Makkum
0515-231691 - autobedrijfkamstra@live.nl
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Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

Trasmolen 45
MAKKUM

Gezinswoning met grote
uitbouw; 'túnkeamer',

serre, berging en carport.

Vraagprijs:
€ 259.000,00 k.k.

GGZ Friesland brengt als eerste
ggz-instelling reclamespot uit
GGZ Friesland zendt vanaf 15 december een reclame-
spot uit via de regionale media. De commercial
moet helpen om jongeren die risico lopen op het
krijgen van een psychose of al een psychose hebben,
al dan niet via hun netwerk op hulpverlening te
attenderen. Het is voor het eerst dat een ggz-instelling
via een commercial het brede publiek aanspreekt
om jongeren te helpen. 

GGZ Friesland is sinds het voorjaar actief in het
opsporen van jongeren met een verhoogd risico op
het krijgen van een psychose. Een speciaal team
van GGZ Friesland zoekt jongeren op in hun eigen
omgeving. Toch blijft deze groep jongeren lastig te
bereiken, omdat ze vaak niet uit zichzelf in contact
komen met de GGZ. Bouwe Post, teammanager bij
GGZ Friesland: ‘Met de reclamespot willen we het
brede publiek alert maken op deze groep jongeren.
Juist de omgeving kan bijdragen aan het opsporen
van jongeren waar het psychisch niet goed mee
gaat. Tevens willen we duidelijk maken dat het
belangrijk is in een vroeg stadium hulp te zoeken,
zodat de jongere naar school en/of werk kan blijven
gaan en vrienden blijft opzoeken.’

Een psychose is geen zeldzame ziekte. Jaarlijks
krijgen ongeveer 100 tot 120 jongeren in Friesland
te maken met klachten die kunnen leiden tot een
psychose. Het begint meestal in de puberteit of de
adolescentie in de vorm van gevoelens als niet op
je gemak zijn, je terugtrekken uit gezelschap, moeite
met concentreren en dalende schoolprestaties zonder
verdere aanleiding. Bij veel jongeren verdwijnen
deze klachten na verloop van tijd weer. Een aantal
krijgt er echter meer last van en ontwikkelt een
psychose. Snel iets hieraan doen is belangrijk om
de vooruitzichten te verbeteren.
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U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

TOPACTIE - TOPACTIE
zaterdag 27 december
Zerres Jeansbroeken

Van € 59,95 voor €€ 39,95
Wijngaarden Textiel en Mode

Mammoet skelter vr.pr. € 150.-, tel. 0517-850955

Prima werkende HP Printer, alleen kleur en zwarte
toner kopen € 15.-; Badwand kunststof 2-delig
95 br. en 1.40 h. € 15.-; Bundel van 6 witte
MDF plinten 2.50 lang € 15.-, tel. 0515-232272

Nieuwe Mountenbike fiets buitenband Vredes-
stein black 26x1.90 = 50-559 € 10.-, tel. 0517-
532136 

Playstation2 + 2 controllers + 13 spelletjes 
€ 250-, tel 06-19873462

Digitale camera, tel. 06-53751766

Fleece kinderhandschoenen zwart/roze merk
Red Horse, tel. 0515-231300

In de Tjalkstraat (14 dec.) soort goudkleurige
haarspeld in de vorm van muziekinstrument, 
el. 0515-232290

Een oorhanger met zwarte steen, 
tel. 06-38031948

TE KOOP

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

GEVONDEN

VERLOREN


