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Jelle Attema erelid Makkumer IJsclub

Op de algemene ledenvergadering van de 
Makkumer IJsclub werd vrijdag 11 december 
dorpsgenoot Jelle Attema gehuldigd van-
wege 45 jaar bestuurslid van de vereniging.
De niets vermoedende Attema zag na de 
vergadering zijn kinderen en kleinkinderen 
de kantine binnenkomen en vroeg zich af: 
“Wat moatte jimme hjir”. En tegen zijn zoon 
Siepie: “Moasto net by Hearrenfean wêze”. 

Voorzitter Siepie Oostenveld sprak de jubi-
laris toe en haalde enkele anekdotes aan 
uit het verleden. Op 1 november 1970 volgde 
Jelle zijn vader Sybold op in het bestuur. 
Daarvoor verrichtte hij ook al werkzaamhe-
den voor de vereniging. “Ik bin der gewoan 
wat yngliden, juh”, vindt hij zelf. 

Zijn startcommando bij de schaatswedstrijden 
“ien, twa, trije, LOS!” klonk duizenden 
keren over de Makkumer IJsbaan. Legen-

darisch was het voorval toen 2 kinderen even 
een proefstart moesten maken. Na het com-
mando startte de hele meute hem bijna omver. 
Jelle steekt niet onder stoelen en banken dat 
hij weleens moeite heeft met de huidige 
moderne namen van de kinderen. “Der binne 
nammen by dy kin ik net iens út-sprekke, 
man”. Er zijn geen ouderwetse winters meer 
maar dat was vroeger wel anders gesteld. “En 
as der in wedstriid wie”, vertelde de voorzitter, 
“en Jelle wie der net dan moast er achter de 
deade kij oan. Mar by it beldslydjeien miste hy 
noait”.

Het bestuur overhandigde de jubilaris een 
linofyk van Frâns Faber en benoemde hem 
toe erelid van de IJsclub. Hij schaart zich 
daarmee in het illustere rijtje van Otte de Jong 
en Jelle Visser. Over de afgelopen 45 jaar raakt 
Jelle Attema niet uitgepraat. Tijdens de nazit 
kwamen veel sterke verhalen bovendrijven. 
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Wenst u prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2016

Kerst- 
Nieuwjaars-
        wensen

&

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

Prettige 
Kerstdagen 

en een Gelukkig 
Nieuwjaar!

Wij kunnen iedere 
dag (bijna) alle maten 
en merken banden leveren, 
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

Wij
dagdag
en
di
A

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN IS DE OPSLAG GRATIS
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Familieberichten Agenda
Donderdag 24 december
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 25 december
Makkum - Kerstmorgenzang vanaf het Plein
aanvang: 6.00 uur

Donderdag 31 december
Makkum - Avondrust, Oudejaarsavond, 
aanvang: 20.30 uur in het restaurant

Maandag 4 januari
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Dinsdag 5 januari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 6 januari
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 7 januari
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 8 januari
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Maandag 11 januari
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Dinsdag 12 januari
1Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 13 januari
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
25, 26 en 27 december:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
31 december - 1, 2 en 3 januari 2016:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag 
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Deze leuke sportieve jongen
wordt 28 december

50 jaar!!!
Hartelijk gefeliciteerd en heel veel liefs van ons!

Ook dit lieve meisje 
gaat het ervaren,
Op 28 December 
telt ze 50 jaren!

Bedroefd zijn wij na het overlijden van onze 
altijd belangstellende buurvrouw

Beeuwkje Anema
Wij wensen buurman en de familie sterkte toe.

De gezamenlijke buren van de Botterstraat.

Let op: 
gewijzigde 
ophaaldatum oud papier
Beste makkumers,

U bent gewend dat uw papier op de eerste 
zaterdag van de maand opgehaald wordt, 
maar…….in verband met de jaarwisseling 
haalt muziekvereninging hallelujah het oud 
papier op zaterdag 9 januari 2016 op.
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Kerkdiensten
Donderdag 24 december
Cornwerd - Kerk, 20.00 uur
Voorganger: Pastor C. van Rijn

Makkum - Van Doniakerk, 21.30 uur
Voorganger: Ds. Oudste L. Durksz

Witmarsum - R.K. Parochie, 19.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum - R.K. Parochie, 22.00 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Pingjum - Victoriustsjerke, 20.00 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Witmarsum - Koepelkerk, 21.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 21.00 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Vrijdag 25 december
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P.R. Beintema

Makkum - Minniste Mienskip, 11.00 uur
Voorganger: Br. L. Durksz

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum - R.K. Parochie, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 10.00 uur
Voorganger: Br. A Treuren

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Gileam

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Zaterdag 26 december
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Zondag 27 december
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Ariesen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Zurich - Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J v/d Ploeg

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. Ariesen-Holwerda

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.G. v/d Windt

Donderdag 31 december
Makkum - Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J. de Roo

Makkum - Minniste Mienskip, 17.00 uur
Voorganger: Br. L. Durksz

Witmarsum - Koepelkerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Pingjum - Skûltsjerke, 20.00 uur
Doopsgezinde voorganger

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 19.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Tijdelijk woning 
te huur gevraagd

Voor gezin op rustige locatie.
Tot 1200,- euro 

ex. g.w.l. en heffi ngen.

Voor informatie 0643253381

Binnenkort 
opnieuw te huur

ruim appartement 
op bovenverdieping 
centrum Makkum.

voor info 06 533 284 14 
of lemminghl@planet.nl

Het optreden van Nostalgia in de R.K.kerk tijdens Moai Makkum Ûndernimt. Voor een goed 
gevulde kerk werden diverse kerst liederen gezongen. Ze besloten hun optreden met het lied 
prettige kerstdagen voor jou voor mij voor ALLEMAAL.
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SLAGERIJ ATTEMA
Openingsdagen Feestdagen 2015

Maandag 21 dec. t/m donderdag 24 dec.
 Woensdag 30 dec. en donderdag 31 dec.

Fondue & gourmet / steengrill schotels
Voor divers aantal personen

In luxe verpakking

 div. vleessoorten voor de fondue / gourmet / steengrill: 
varkenshaas – biefstuk – fricandeau – kipfilet – haasbiefstuk 
– schnitzel – mini / hamburgertjes – slavinkjes –blinde vinken

diverse rollades: 
runder - varkens - half om half .

ook in kerstverpakking

diverse worstsoorten: 
grillworst - ossenworst - paardenworst - kookworst 

leverworst – droge worst – Zeeuws spek

Voor al uw bestellingen:

Slagerij Attema
0515-232325  

Harlingerdijk 3 / 8754 EC Makkum

Bountyhunters met Johannes 
Rypma op Nieuwjaarsbal Us Stek

Het jaar 2015 loopt ten einde en dat is de 
opmaat voor het eerste feest van 2016! Het 
traditionele nieuwjaarsbal wat vriendenploeg 
Us Stek voor de 13e maal organiseert. Dit jaar 
met live band Bountyhunters. Bekend van the 
Voice of Holland finalist Johannes Rypma uit 
Blauwhuis. De aardappelloods van Oostenveld 
aan de Kalkovens/Gruthof wordt door Us Stek 
omgetoverd tot balzaal waarin deze live band 
een spetterende show gaat verzorgen. Voor 
alle Makkumers en bewoners van de dorpen 
in de buurt de gelegenheid om samen 2016 in 
te luiden!

Het wordt een feest voor jong en oud, ieder 
jaar een mooie samenkomst van generaties 
die in opperbeste stemming het nieuwe jaar 
vieren. Oudejaarsdag is er in de middag vanaf 
15:00 uur gelegenheid voor een oliebol, een 
borrel en een terugblik op het afgelopen jaar. 
Nieuwjaarsnacht gaan de deuren direct na 
middernacht open en kan je als bezoeker tot 
01.00 uur gratis naar binnen. Na dit tijdstip is 
de entree  5,00 per persoon. 

Us Stek neemt afscheid van de huur tent en 
heeft een nieuwe locatie weten te vinden voor 
dit jaar. Dit keer in de loods van aardappel-
handel Oostenveld aan de Kalkovens (achter 
garage Kamstra, pomp van der Bles). Een 
mooie ruime locatie waar vroeger de beruchte 
aardappelrockfeesten gehouden werden. De 
live band the Bountyhunters heeft in Noord 
Nederland en daarbuiten een behoorlijke sta-
tus opgebouwd als rock and roll top band die 
iedere gelegenheid aangrijpt om er een top 
feest van te maken. Na zijn uitstapje als finalist 
bij The Voice heeft Johannes Rypma besloten 
om datgene te gaan doen wat hij altijd het 
liefste heeft gedaan: spelen in een band! The 
Bountyhunters is een trio dat hoofdzakelijk 
overbekende rock (and roll) – covers speelt. 

U bent van harte welkom aan de Kalkovens/
Gruthof, volgt de lichten en de borden, achter 
pompstation van der Bles. Entree vanaf 16 jaar 
en kaartjes aan de deur verkrijgbaar. Us Stek en 
the Bountyhunters hebben er zin in, jullie ook? 
Allereerst fijne kerstdagen en daarna alvast tot 
oudejaarsdag / nieuwjaarsnacht! 

De Herders!
Eerste kerstdag 25 december om 11.00 vindt 
het traditionele kerstfeest van de kinderen van 
Club de Bouwers in het kasteeltje van Makkum 
plaats. Ieder jaar maken ze er weer een groot 
feest van voor jong en oud! Dit jaar staan “De 
Herders” centraal! En gaat de collecte naar 
‘De Sinterklaas Speelgoed Aktie’

Nieuwsgierig geworden? 
Kom en geniet van de grote kerstboom, 
muziek, gedichten, chocolademelk, glühwein, 
kerstkransjes en al het andere..........Welkom!!

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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2e kerstdag gezellig genieten in het 2e kerstdag gezellig genieten in het 
leukste restaurant van 2015? leukste restaurant van 2015? 

Reser eer nu! 0515-231153 Reser eer nu! 0515-231153 

Wij hebben nog enkele tafels vrij! Wij hebben nog enkele tafels vrij! 

(1e kerstdag VOL)(1e kerstdag VOL)

Op Moai Makum ûndernimt Kryst werd het 
initiatief om als Makkumer ondernemers geza-
menlijk een kerstevenement te organiseren 
veelvuldig geprezen. In de woorden van 
mevrouw Wijngaarden: ”It is slagge om der 
mei elkoar in leuk gehiel fan te meitsjen.” 
Saamhorigheid bevorderen en mensen kennis 
laten maken met al die leuke bedrijven die 
Makkum te bieden heeft, was de doelstelling 
van Aaltje Hendriks en Timen Rinia en dat 
kwam afgelopen vrijdag goed uit de verf.

De puzzeltocht langs alle deelnemers was geen 
peulenschilletje. Enig doorzettingsvermogen 
was vereist om alle vragen te beantwoorden, 
maar de hoofdprijs was er dan ook naar. ”In 
bêste tocht foar in bêste priis”, vatte Timen 
Rinia het kernachtig samen. Sandra Smid 
werd de winnares van de bijzonder goed 
gevulde prijzenmand. 

Wie aan de puzzeltocht deelnam kon nog heel 
wat opsteken over onze Makkumer midden-
standers. Bij het Pareltje moest men voor het 

beantwoorden van de vragen het fotoboek 
van Marijke Hollander doorbladeren. Ver-
bouwingen en modeshows met kleding van 
vele jaren geleden: erg leuk om zo even terug 
te gaan in de tijd. Ontdekken wat voor hebbe-
dingetjes en cadeautjes er bij Hoe Leuk van 
Manon Roemer te krijgen zijn of voor het eerst 
de plaatselijke Wijnkapel bezoeken, het zijn 
ervaringen die aangeven dat er ook weer 
nieuwe Makkumer initiatieven zijn waarmee 
nog niet iedereen kennis heeft gemaakt. 

Puzzelaars weten nu waar de blaasbalg van 
pake Rinia hangt, dat ook een wandtegel een 
wees kan zijn, waar het foutje in het tegel-
tableau van De Prins zit, hoe lekker het suiker-
brood van Kluft smaakt met eendenpaté met 
truffeltopping en nog veel meer. De speurders 
met de puzzeltocht, het publiek bij de koren in 
de St Martinuskerk, de liefhebbers van de 
combinatie van gebakken vis en literatuur en 
de snoepers op zoek naar wat lekkers hebben 
allemaal op hun eigen wijze genoten van deze 
gezellige kerstmarkt nieuwe stijl.

Moai Makkum Ûndernimt Kryst

Sandra Smid won de hoofdprijs van de puzzeltocht van Moai Makkum ûndernimt Kryst. De fiets-
mand gevuld met tientallen prijzen werd uitgereikt door Aaltje Hendriks en Timen Rinia.

Het Makkumer Skûtsje doet goede zaken.
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'Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun vertrouwen en klandizie 

in onze winkel en werkplaats, 2015 was een jaar waarin wij onze draai weer 

hebben gevonden en dat was te merken! Steeds meer nieuwe klanten die ons 

wisten te vinden en het aantal taarten die we bij de koffie hebben gekregen 

van tevreden klanten was dit jaar nog nooit zo hoog! We hopen dat 2016 nog 

zo'n topjaar mag worden!' 

Fijne feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 2016!

Timen, Theo en Iwan

Wist u dat...
• Er op eerste kerstdag om 11.00 uur weer 
 een spetterend kerstfeest in het doops-
 gezinde kasteeltje te Makkum plaatsvindt?

• De Bouwers dit allemaal voor jullie opvoeren?

• Het deze keer om de herders draait…

• De opbrengst naar ons goede doel ‘De 
 Sinterklaas Speelgoed Actie’ gaat!

• Iedereen welkom is!

• Het altijd ouderwets gezellig is!

BEDANKT......!!!!
K.C. "Het Anker"

Groencentrum, Witmarsum
PTH-geluidstechniek, Kollum
Bootsma, Sleepbootbedrijf

Peter's hout, Bolsward
Bosma, hoveniersbedrijf

Koninklijke Tichelaar
Beheerster Sporthal 
En alle vrijwilligers 

tijdens de 27e Kerst Zing Mee.

Wij wensen iedereen 
Gezegende Kerstdagen

En een gezond Nieuwjaar toe.

+++++++++++++++++++++++
Tot ziens op de eerste Zing Mee in 2016

Op 10 januari in de grote zaal van
"Avondrust" Kerkeburen 66

Aanvang: 19.30 uur

St. Goed Nieuws Makkum

Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is het mooie bedrag van  1.046 in  
Makkum opgehaald. Het opgehaalde collec-
tegeld wordt besteed aan onderzoek (voor 
een beter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting

We bedanken alle gevers en collectanten, die 
ook dit jaar weer door weer en wind op pad 
zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt 
u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact 
op met het Nationaal MS Fonds, 010-5919839 
of via www.nationaalmsfonds.nl

Plaats uw advertentie 
in de Makkumer Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Alle truien T-shirts en Zerres Dames Pantalons 
ook met elastiek in de tailleband

Alles voor de helft 
van de prijs!

Na een aantal jaren krantbezorging werden 
Martin en Sjoerdtje de Jong steeds vaker 
gevraagd voor andere transportklussen. In 2012 
besloten ze naar de Kamer van Koophandel te 
gaan en SGC Koerier op te richten. SGC staat 
voor Sjoerdtje Geertje Cuperus. “De naam 
De Jong is een van de meest voorkomende 
achternamen, daarmee zouden we niet opvallen. 
Het werd SGC Koerier: kort maar krachtig!”

Sjoerdtje begon een paar jaar geleden met 
het in alle vroegte ophalen van kranten op de 
kop van de Afsluitdijk. Deze kranten moesten 
dan bij de bezorgers afgeleverd worden. Later 
kwam PostNL erbij: pakketten ophalen bij 
postkantoren en brievenbussen legen op een 
vaste route. Het begon serieus te worden toen 
ook andere grotere bedrijven haar wisten te 
vinden, er kwamen steeds meer klussen om 
spullen weg te brengen. Sjoerdtje zette zich 
aan de studie. “We zijn nu ook in het bezit van 
het NIWO certificaat en mogen dus vracht 
zwaarder dan 500 kilo vervoeren.” Een indruk-
wekkende prestatie: in enkele jaren van inval-
werk in de krantenbezorging naar een officieel 

gecertificeerd transportbedrijfje. 

Sjoerdtje doet het koerierswerk inmiddels niet 
meer allemaal alleen. Ook echtgenoot Martin 
en dochter Karin zijn regelmatig als koerier 
onderweg. Het had als gevolg dat het wagen-
park uitgebreid moest worden. Inmiddels rijdt 
SGC Koerier met 3 bussen door het hele land 
en zijn er ook al enkele ritten naar het buiten-
land uitgevoerd. Elke rit wordt afgesloten met 
de reis naar thuisbasis Makkum: De ein fan 
eltse reis is it paed werom. Die spreuk staat 
achterop de bussen van SGC Koerier. ”Het 
lokt altijd reacties uit”, lacht Sjoerdtje. “Dan 
vragen ze bijvoorbeeld: Heeft Piter Wilkens 
dat er zelf op gezet?”

“We willen een betrouwbare en flexibele koe-
riersdienst zijn. De klant kan er op rekenen dat 
zijn of haar pakket discreet, vertrouwelijk en 
op tijd afgeleverd wordt. En we hebben korte 
lijntjes. Bij ons krijg je gewoon de chauffeur 
aan de telefoon en kunnen we meteen ter 
zake komen”, aldus Martin.

SGC Koerier   Door Judith van Lavieren

Op 3 januari 2016 zal CMV Hallelujah Makkum 
voor de 40e keer haar Nieuwjaarsconcert geven. 
Op het programma van het harmonieorkest, 
onder leiding van Nynke Jaarsma, staan onder 
andere Danzón No. 2 van A. Masquez, 
Balkanya van J. v.d. Roost, film- en dans-
muziek. De drumband zal een verrassende 
compilatie ten gehore brengen samengesteld 
door instructeur Fokko Dam. Een bekende band 
uit Liverpool staat hierbij centraal. Hoogtepunt 
van het concert is een heuse Wereldpremière: 
Componist Henk Tromp heeft speciaal voor 
Hallelujah een nieuw muziekstuk geschreven 
dat tijdens het NJC voor het eerst zal worden 
uitgevoerd. 

Kaarten kosten  8,- in de voorverkoop en 
10,- aan de zaal. Kinderen onder de 12 jaar 
hebben gratis toegang onder begeleiding van 
een volwassene. 

De voorverkoop start maandag 21 december bij 
’t Pareltje en BlomYnien in de Kerkstaat. 

De aanvang van het concert is om 15:30 uur. 
De zaal gaat open om 15.00 uur. 

U bent van harte welkom in de 'Hallelujah 
Music Hall’ MFC Maggenheim, Klipperstraat 
21A Makkum.

Hallelujah Makkum opent 2016 met première 

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

Plaats uw advertentie 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar
advertentie@makkumerbelboei.nl



pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 23 december 2015

Zaterdag 12 december jl. was het feest op de 
werf van Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
(De Vries) in Makkum. Alweer tien jaar is de 
firma De Vries gevestigd in de werf van de 
voormalige Amels Scheepswerf. In die tien jaar 
heeft De Vries zich stevig verankerd in de 
regio door het leveren van vele banen in de 
scheepsbouw en aanverwante werkvelden. 

Juist de werknemers stonden centraal de 12e 
december. Het personeel mocht een beperkt 
aantal gasten uitnodigen om een rondleiding 
door de werf te geven. Ook ik mocht mee en 
zag bij binnenkomst een feestelijke sfeer, bal-
lonnen, kindervermaak, koffie, gebak en meer. 
Kortom, alles was in overvloed aanwezig. Een 
shantykoor zorgde voor galmende achter-
grondmuziek, die met uitzicht op het super-
jacht in aanbouw, prima uit de verf kwam. Een 
gezellige stroom gasten trok onder begelei-
ding van deskundig personeel langs de werk-
plaatsen hout en metaal richting het super-
jacht in het dok. 

De Vries is al meer dan 150 jaar een scheeps-
bouwer en heeft zich de laatste decennia 
gespecialiseerd in de superjachtbouw voor de 
allerrijksten van de wereld. Naast Aalsmeer is 
Makkum haar tweede werf waar deze prachti-

ge schepen gebouwd worden. De Vries is met 
Feadship wereldwijd marktleider en heeft een 
internationale klantenkring. Sinds 1949 maakt 
de organisatie deel uit van het samenwer-
kingsverband Feadship, tevens de merknaam 
van de jachten. In 2006 kreeg De Vries Scheeps-
bouw het predicaat 'koninklijk'. De productie 
van allergrootste jachten uit de Feadship XL- 
reeks vindt plaats op de werf in Makkum. Hier 
worden tevens de refits (‘renovaties’) uitgevoerd. 

Het blijft bijzonder om eens binnen te kijken 
bij de enorme werf die beeldbepalend is voor 
Makkum. Van sundek tot de kiel met schroef-
aandrijving konden de aanwezigen het schip 
in aanbouw bekijken. Met op iedere vloer een 
visualisatie van de uiteindelijke inrichting / het 
eindresultaat deed de fantasie prikkelen. 
Weldaad en luxe in optima forma voor de toe-
komstige eigenaar en zijn crew. Mooi werk en 
prachtige ambacht die in ieder detail haar weg 
vindt in het enorme jacht. Een topprestatie om 
onder tijdsdruk iedere keer een custom-made 
schip af te leveren. Dat beseft het personeel 
ook want iedere werknemer liep zo trots als 
een pauw met een schare aanhang door de 
werf. Al tien jaar in Makkum, een prachtig 
bedrijf met opzienbarende jachten. Dat er nog 
maar vele decennia mogen volgen.

Tien jaar Koninklijke De Vries Scheepsbouw door Jetze Genee

De Karwei Timmerdorpen in Súdwest-Fryslân 
zijn een groot succes! Daarom worden er 
door de Buurtsportcoaches in samenwerking 
met vrijwilligers deze zomer weer Karwei 
Timmerdorpen georganiseerd in Makkum, 
Sneek, Heeg, Molkwerum, Witmarsum, Workum 
en Bolsward.

De KARWEI Timmerdorpwerkgroep Makkum 
zoekt enthousiaste, vaders, moeders, broers, 
zussen, opa’s, oma’s, buurvrouwen en buur-
mannen die het leuk vinden om:
- Een nieuw thema te bedenken voor het 
 Timmerdorp

- Mee te denken en te helpen met organiseren 
 van sport- en cultuuractiviteiten
- Mee te helpen met het opbouwen 
 en afbouwen van het Timmerdorp
- De catering te verzorgen tijdens de week 
 van het Timmerdorp

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Buurtsportcoach Aggie Walsma via tel. 14 
0515 of sport@sudwestfryslan.nl.
Lijkt het u leuk om lid van de werkgroep te 
worden, of weet u iemand die dit leuk zou 
vinden? Stuur uw aanmelding vóór 1 februari 
2016 naar sport@sudwestfryslan.nl. 

De Timmerdorpwerkgroep Makkum is op zoek naar 
nieuwe werkgroepleden!
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De 27e Kerst-Zing-Mee in MFC Maggenheim 
in Makkum was zondag 13 december een 
groot succes. Ruim 400 bezoekers, incl. mede-
werkers, hebben genoten van het zingen van 
oude bekende kerstliederen. 

Brassband E&E uit Sneek e.o., o.l.v. dhr. P.
Visser  begeleidde de samenzang en speelde 
een prachtige Christmas-suite. Naast de samen-
zang kon het publiek volop genieten van 
prachtige koorzang van het Chr. Mannenkoor 
"Pro Rege" uit Dokkum, o.l.v. Dirk Norbruis, die 
ook de muzikale begeleiding voor z'n rekening 
nam. Koos Dreunhuizen was weer van de 
partij bij de piano-begeleiding van enkele 
kerstliederen en tijdens de collecte, en speel-

de trombone in de Brassband. Hannie 
Tamminga las het Kerstevangelie voor en 
droeg een gedicht van eigen hand voor, dat 
was geinspireerd op het recente wereldge-
beuren. De korte meditatie, over het feit, dat 
deze wereld de enig echte Redder Jezus 
Christus nodig heeft, werd door Dirk Tamminga 
verzorgd. Al met al een zeer geslaagde avond, 
die niet snel vergeten zal zijn. De algehele 
leiding was van Hannie en Dirk Tamminga. 
Vele vrijwilligers hebben de sporthal belange-
loos omgebouwd tot een prachtige concert-
zaal. Hartelijk dank hiervoor!

St. Goed Nieuws Makkum.

 27e KERST-ZING-MEE zeer geslaagd!!

eigen fotoeigen foto

Kerstconcert met high tea 
bij Waddewyn in Pingjum
Na het enorme succes van de afgelopen jaren 
organiseert Nieuw Atlantis op tweede kerst-
dag op theaterzolder Waddewyn in Pingjum 
opnieuw een prachtig kerstconcert. Dit wordt 
gegeven door zangeres Lotte Driessen, Bob 
Driessen op de sax, Oeds Bouwsma op de 
contrabas en pianist Corinne Staal. Tijdens het 
kerstconcert kunnen aanwezigen genieten van 
een high tea. Het concert begint om 16.00 uur.
Het thema van Nieuw Atlantis is dit jaar ‘de 
ontdekking van de zee’. De jazzy liederen van 
Lotte Driessen gaan over de zee, de storm, de 
wind en de regen. Van de liederen over de 
woeste elementen kunt u genieten op de 
sfeervolle, knusse theaterzolder. De musici 
bezorgen de aanwezigen al improviserend 
een muzikale tweede kerstdag. Lotte Driessen 
was eerder onder andere te zien in de film 
Lang leve Boerenliefde, geregisseerd door 
Steven de Jong, die zich afspeelt op het 
Friese platteland. Afgelopen seizoen speelde 
zij in theaterproducties van Oostpool uit Arnhem.

Bob Driessen is bekend van zijn tegendraadse 
saxofoonspel bij het Willem Breuker Kollektief 
en Orkest de Volharding. De laatste tijd is hij 
weer vaak te horen op radio en op televisie te 
bewonderen in de eigenzinnige muziekfilm 
Zeelandsuite.

Oeds Bouwsma wordt ook wel de beste bas-
sist van Friesland genoemd. Hij voelt zich 
thuis in zeer uiteenlopende muziekstijlen, van 
Afrikaanse muziek tot jazz en van funk en 
fusion tot klassiek. Door zijn zeer ontwikkelde 
stijlgevoel vind hij moeiteloos zijn plek in vele 
muzieksoorten.

Corinne Staal verleende haar medewerking 
aan theatervoorstellingen en cd-producties van 
onder meer Bennie Huisman, Piter Wilkens, 
Frederike Kleefstra, Moon Baker, Jaap Louwes, 
Roerend Goed en diverse radioprogramma's 
van Omrop Fryslân.

Reserveren kan via info@nieuwatlantis.com of 
0517-579607. Kaarten voor het kerstconcert 
inclusief high tea zijn  17,50.

Datum zaterdag 26 december
Tijd 16.00 uur
Plaats Zoldertheater Waddenwyn, 
 Molenlaan 32, Pingjum
Prijs  17,50 (inclusief high tea)
Reserveren 0517-579607 
 info@nieuwatlantis.com
Website www.nieuwatlantis.comz

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

De Halsbânruters
Bobbie IJdema ging met Up to Date's Ulkje 
naar Sonnega om daar uit te komen in de 
klasse Z2.Zij behaalde de 1e prijs met 211 
punten. Dit was een selectiewedstrijd voor de 
KFPS indoorcompetitie.
Louise Nieuwenhuis ging met de dekhengst 
Stendert 447 naar Middenmeer. In de klasse 
Z1 behaalde zij in de 1 e proef 214 punten en 
de 2e prijs. En in de 2e proef reden zij een 
winstpunt met 205 punten.Er kunnen weer 
twee winstpunten worden bijgeteld.

Kerstmorgenzang
1e Kerstdag is er weer onze traditionele rond-
gang door Makkum, om bekende kerstliederen 
te zingen op verschillende locaties. Er wordt 
medewerking verleend door leden van muziek-
vereniging 'Hallelujah'. Het eindpunt is zorg-
centrum Avondrust en daar is voor iedereen 
na afloop koffie, thee of chocolademelk met 
kerstbrood.

Wilt u dit bijzondere gebeuren eens mee bele-
ven? Kom dan 6.00 uur op het Plein te 
Makkum. Komt allen!
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Wist u dat...

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

De Grote Club Actie van 
KV Makkum
Op woensdag 7 oktober vond voor de KVM de 
start plaats van de lotenverkoop voor de grote 
Club Actie 2015. De jeugdleden zijn vanaf die 
dag langs de deuren in Makkum en omgeving 
gegaan om de loten te verkopen. Met een lot 
maakte men kans op mooie prijzen en tevens 
steunde men hiermee de KVM. De opbrengst 
van ieder verkocht lot vloeide nl. in de kas van 
de KVM, die deze extra financiële impuls wil 
aanwenden om de trainingsfaciliteiten voor de 
jeugd te optimaliseren. Het Jeugdbestuur heeft 
deze actie voorbereid en uitgewerkt. Ieder 
jeugdlid mocht zelf een keuze maken uit de 
indeling van de verschillende straten en indien 
men 20 loten of meer verkocht, stond hier een 
leuke beloning van de KVM tegenover.

De KVM is tevreden over het resultaat. 
Ondanks het feit dat de één nu eenmaal meer 
verkoopt dan de ander, mogen we het bedrag 
van  1005,- als opbrengst aan u melden. (De 
kostprijs per lot was  0,60 en de verkoopprijs 
was  3,-).

Het bestuur van de KVM wil iedereen die een 
of meerdere loten gekocht heeft hiervoor heel 
hartelijk bedanken. Door uw steun aan onze 
vereniging kunnen wij het kaatsen voor onze 
jeugd leuker en aantrekkelijker maken.

Bestuur KV Makkum.

· Er op zondag 24 januari 2016 het jaarlijkse 
 familie volleybaltoernooi plaats vindt.

· Dus roep je sportieve familie bij elkaar om te 
 volleyballen!

· Er namens de volleybalvereniging in januari 
 een oproep in de Belboei volgt voor opgave!

Oudejaarsavond 
Wooncentrum Avondrust
Er is altijd een groep cliënten die met elkaar 
het oude jaar uitzit, gezellig met elkaar. Als u 
eenzaam thuis zit rondom de jaarwisseling en 
het gezellig vindt om naar Avondrust te komen, 
dan bent u van harte welkom! Vanaf 20.30 uur 
begint de avond, onder het genot van een 
hapje en drankje, een spelletje Bingo, vaak 
wat muziek en de televisie staat natuurlijk aan. 
Dhr. en Mw. van Vliet ontvangen u graag! De 
avond vindt plaats in het restaurant.

Indien u gehoor geeft aan deze uitnodiging, 
wilt u dat dan vóór 28 december even laten 
weten aan de receptie van Avondrust? Het 
telefoonnummer is: 0515 – 231655. U kunt 
ook mailen naar het volgende mailadres: 
abar@zorggroeptellens.nl. Voor de compleet 
verzorgde avond wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,50. 



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 23 december 2015



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 23 december 2015

KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst iedereen
Prettige Feestdagen
en een gezond 2016

met rijplezier en veel veilige kilometers

wenst iedereen 

een goed, gezond 

en succesvol 2016 toe
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wij wensen u
prettige kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

Directie en medewerkers

0515-232222

wenst alle familie, vrienden en relaties

fijne feestdagen en een 

gezond en sportief 2016

KAPSALON
VAN DER 
KOOIJ 

Wens t  U  een  goed  2016 

W A A G S T E E G  5
8754 ET MAKKUM
TEL. 0515 231 030

Wij willen iedereen bedanken voor 
het vertrouwen in ons bedrijf het 
afgelopen jaar en hopen op een 
goede samenwerking voor 2016!

Prettige kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar toegewenst!
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2016

* Zeilen   
* Sprayhoods  
* Achtertenten  
* Zeilhuiken Werkplaats;
* Rocon’s Op’e Wâl 10
* Kuipkleden 8721 GJ  Warns
* Wintertenten            
* Rolfoksystemen 0514-681962
* Diverse reparaties 06-25331354
www.zeilmakerijwarns.nl
info@zeilmakerijwarns.nl
                 
Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een voorspoedig 2016!
           
George en Elske Valkema

Wenst u een 
fonkelend 2016

Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

GROS financiële partners en Makelaardij GROS
Papiermolenstreek 2  8754 GE  Makkum
www.grosfp.nl   www.makelaardijgros.nl
Telefoon (0515)232704   (0515)232550

Wij wensen u smaakvolle feestdagen 
en een voorspoedig 2016

www.nynkepleats.nl

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 2016
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
FIJNE FEESTDAGEN 
EN EEN GOED 2016
VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

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

W a t e r s p o r t
Markt 19, 8754 cm makkum

Wenst iedereen een ZONNIG EN GELUKKIG 2016
WENST IEDEREEN

EEN GOED 2016

Noflike Krystdagen 
en Folle Lok en Seine

Roelof en Riekje

jachthaven, 
jachtverhuur 
en méér....

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

Strânwei 11 - 8754 HA  Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

wenst u een gelukkig 2016

Scheepstechnische dienst

Gebr. van Enkhuizen

wenst u
fijne kerstdagen

en een voorspoedig
2016 toe

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.
Makkum Oudemirdum
0515-233021 0514-571996
Turfmarkt 35 info@roosma.nl

kerkstraat 24, 8754 CS Makkum, tel. 0515-230253

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen 
en een knallend en gezond 2016 

Liefs Elisa, Remona, Geertina, Nynke en Roos 

wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2016
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

prettige kerstdagen
en een gelukkig 2016

De Miedema’s als grondleggers.
De van der Velde’s als oomzeggers.
Met z’n vieren als bedrijf.
Gaan we uw probleem te lijf.
Met elkaar, staan we voor u klaar.
Zijn ervaren en kunnen een klusje klaren.

Fijne Feestdagen 
en een Gezond  &  

Ondernemend 2016

alle medewerkers van het Sûnhûs 
wensen u fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2016

Wijnkapel
Voor heerlijke wijnen, eerlijke
prijzen en persoonlijk advies

Markt 17, 8754 CM Makkum

Tel. 06 - 52 00 71 20

wijnkapel@gmail.com

Wenst jullie een 
bruisend, sprankelend,
schitterend, stralend,

gezond en gelukkig 2016

Wijngaarden
Textiel en Mode
Ik wens U een in alle

opzichten gezegende feestdagen 
en een vredig 2016

Psa 100: 1-5

Anny Wijngaarden
Bleekstraat 16 Makkum

DOEDEL AGENTUREN H.V.L
Handel-Verhuur-Logistiek.

wenst iedereen   

FIJNE FEESTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG en GEZOND 
2016

Paul en Fré Doedel
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KKerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen familie, vrienden en bekenden

prettige kerstdagen en een voorspoedig 2016  

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

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Kapsalon Kreatief
wenst u een gezond 

en haarfijn 2016

Bas, Paulina en Akke

Wenst u

fijne kerstdagen
en een gezond en sportief 2016 

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Alle medewerkers 

van Jumbo Kooistra  

wensen u prettige 

kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar!

tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

De winterskilder 
winsket jo noflike krystdagen 
en in hiel goed 2016

De Keatsferiening Makkum 
winsket eltsenien 

noflike feestdagen en een 
boppeslach foar it nije jier.

Aardewerk & Siertegels
D. Kuiken
Voorstraat 5, 8754 EV Makkum
Tel./Fax: 0515 - 231616

wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2016
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

wenst U Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar

Jelle de Boer Schoenen

Plein 2, 8754 ER Makkum, 0515-231506

Wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gezond 2016

Wenst iedereen fijne feestdagen toe 
en een glanzend 2016

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

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90
www.zwaagstrametselwerken.nl
Wij winskje elkenien noflike krystdagen

en in stiengoed 2016

Minne, Nelleke, Ilse & Luuk

Namens alle leden van
vereniging Caravan Us Stek:

Folle lok en Seine
Foar it jier 2016

U bent van harte welkom
op het Nieuwjaarsbal

Wenst u Gezellige kerstdagen 
en een gezond 2016!!
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Bêste freonen en kunde, 

Noflike krystdagen 
en in sûn 2016 tawinske! 

Jan en Fenny Poepjes

Jan & Rommy Schilstra

wensen familie, vrienden en bekenden 
fijne feestdagen 

en een gezond en gelukkig 2016

Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2016

De Eerlijkheid
Plein 4 | 8754 ER Makkum | 06-36513134 | facebook de Eerlijkheid

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Markt 12
M a k k u m

0515 232 787

wenst iedereen
fijne feestdagen

en een gezond 2016

Eric en Tet Lombaard

Noflike feestdagen en een Blomryk 2016

Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum  Tel.: 0515-769 018

Wensen een ieder 
Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar.
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Cafe Romano wenst iedereen 
gezellige feestdagen 

en een dorstig en gezond 2016

Lunchroom

DE HALTE
Prettige Kerstdagen 
en een gelukkig 2016
Beide Kerstdagen zijn wij gesloten

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2016

Pingjumerstraat 49 Tel: 0517 - 531441 E-mail: cats@tiscali.nl
8748 BM WITMARSUM Mob: 06 - 51291635 Internet: www.garagecats.nl

Wenst u 
prettige kerstdagen 

en een 
gelukkig 2016

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

 
Donovan Roemer

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen 
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2016
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Wenst u een “zonnig” kampeerseizoen 2015 toe!Wenst u een “zonnig” kampeerseizoen 2016 toe!

 

Alie en Daniëlle
wensen u 

sfeervolle kerstdagen 
en een goed gekleed 

en gezond 2016

wenst u een gezond en culinair 2016! wenst u een gezond en culinair 2016! 
Vanaf 7 januari hebben we Vanaf 7 januari hebben we 

een nieuwe menukaar , een nieuwe menukaar , 
dus kom ook in het nieuwe jaar dus kom ook in het nieuwe jaar 

naar het leukste restaurant van 2015naar het leukste restaurant van 2015

wenst iedereen 

prettige Kerstdagen 

en een gelukkig 2016
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Fijne kerstdagen en
een voorspoedig 2016

Wûnsstelling 398754LA Makkum
06-23129497

info@atelierreijns.nl

Workshops oa parels knopen
Ontwerpen en vervaardigen van sieraden
Reparatie van goud en zilveren sieraden

Knoopwerk van parels en granaat
Oorbellen schieten

Horloge reparaties en batterijen

KKerst- en Nieuwjaarswensen

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

Blokmakersstraat 14  -  8754 GC  -  Makkum  -  Tel: 0515-231716  -  Mob: 06-40412535

Wenst u 
prettige Kerstdagen 

en een 
gelukkig Nieuwjaar

Wenst een ieder

fijne feestdagen en 

een 

voorspoedig 2016

R.KINGMA 
HOUTIMPORT

Kalkovens 17 - 8754GP - Makkum
TEL: 0515 23 08 03 - houtimport.makkum@inter.nl.net

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen
en een gezond 2016

sailtoday

zeilmakerij SAILTODAY

Wenst dat het iedereen 
voor de wind gaat
in het jaar 2016

Hoekseize 5, 8711 HR Workum 0515 - 233161
info@sailtoday.nl

www.buwalda-products.com

Wenst U allen 
Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig Nieuwjaar

WD-SAT IN WOMMELS wenst u
prettige Kerstdagen
en een gezond 2016

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL Wenst u een ijzersterk 2016
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KKerst- en Nieuwjaarswensen

Boekhandel Coufreur
prettige feestdagen en een 

gezond en leesvol 2016 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

prettige kerstdagen
en een 

gelukkig nieuwjaar

 Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar

info@focussys.nl 

wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2016

Het team van Beach Resort lifestyle
wenst u een gezond en sportief

2016

AutocrossClubMakkum wenst AutocrossClubMakkum wenst 
iedereen een sfeervolle kerst, iedereen een sfeervolle kerst, 
een goede jaarwisseling en een goede jaarwisseling en 
een vliegende start in 2016een vliegende start in 2016

Wenst U Prettige Kersdagen 
en een fijnbesnaard

2016www.nederlandsevioolbouwschool.nl

Gymnastiek vereniging DES 
wenst iedereen een fijne 
kerst en een sportief 

en gezond 2016

Team Makkum, Thuiszorg ZWF, wenst u Fijne Feestdagen!

2016!

voorlezen, doorlezen, uitlezen, herlezen ......
2016: Jaar van het Boek

De medewerkers van de bibliotheek 
wensen u een lezenswaardig 2016!
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M a k k u m e r  B e l b o e i

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Wegens overcompleet, goedwerkende zonne-
hemel, tegen elk aannemelijk bod. 
Kofstraat 8, tel: 232433 of 0619243068

Makkum-San Francisco juni 2016:
Woningruil gezocht in Makkum of omstreken 
vanaf begin juni. We willen graag nabij onze 
familie zijn in Makkum (ongeveer 3 weken). 
We bieden aan: een vrijstaande woning vlakbij 
San Francisco, California in een heuvelrijk, 
zonnig gebied (San Anselmo), omringd door 
prachtige wandel- en fietspaden, en op loop-
afstand van een gezellig stadje. Sfeervol huis 
met 3 slaapkamers en mooie tuin. Wij zijn een 
gezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar oud). 
Wij hebben een kat. 
E-mail: marjoleinoele@hotmail.com 
of gkuperus@hotmail.com

ALGEMEEN

TE KOOP

VAKANTIE WONINGRUIL 

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 

niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 

kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

De eerstvolgende MB verschijnt op 13 januari 
en aansluitend weer tweewekelijks in de even 
weeknummers op woensdag.


