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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2016 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Door Judith van Lavieren

Rianne Kooistra begon in 2002 als schoon-
heidsspecialiste. Ze startte met een salon in 
haar ouderlijk huis aan de Krommesloot. In 
2013 maakt Rianne de stap naar een eigen 
bedrijfsruimte aan de Markt. Haar bedrijf-
je groeit gestaag en vanaf januari 2017 zal 
Schoonheidssalon Rianne naast maandag, 
woensdag en donderdag ook op vrijdag ge-
opend zijn. Anke Kleiterp gaat op de vrijda-
gen de behandelingen verzorgen. 

 “Klanten kunnen Anke al eerder tegenko-
men in de salon, want tijdens de kerstdrukte 
helpt ze al mee”, vertelt Rianne Kooistra. De 
dames zien uit naar de samenwerking. Die 
zal vernieuwing en verandering brengen in 
de salon, maar de aandacht voor de klant 
blijft voorop staan. “We blijven onszelf”, 
stelt Rianne. “Dat de klant zich op haar ge-
mak voelt, lekker kan ontspannen terwijl wij 
werken aan een stukje huidverbetering. Daar 
gaat het om”, beaamt Anke.

Volgens de twee schoonheidsspecialistes 
geeft de samenwerking een nieuwe impuls 
aan hun vak. “Ik heb er echt zin in om aan de 
slag te gaan”, zegt Anke. “Een cursus volgen 
doe je met zijn tweeën toch wat sneller dan 
in je eentje”, vult Rianne aan. “En als je dan 
later met het geleerde aan het werk gaat kun 

Nieuw gezicht bij Schoonheidssalon Rianne

je het er nog eens met elkaar over hebben.”    
Anke haalde in 2011 haar diploma ”Manager 
Beauty en Wellness” op de Friese Poort in 
Leeuwarden. Ze liep stage bij de toenmalige 
salon van Annette Berendsen en was daar 
later ook werkzaam als schoonheidsspecia-
liste. Ze brengt dus de nodige ervaring mee. 
Rianne gebruikt in haar salon de natuurlijke 
producten van Janssen. Met de komst van 
Anke komt daar een nieuw merk bij. Anke 
werkt met de biologische producten van Ro-
sel Heim.

De agenda van Schoonheidssalon Rianne 
wordt beheerd door Rianne. Wat  het maken 
van een afspraak betreft verandert er dus 
niets. U kunt Rianne Kooistra bereiken op 
telefoonnummer 06-23862732 . 

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Lieuwkemastraat 40

Vraagprijs
€ 115.000,- k.k.

Winter- of zomerbanden bij ons gekocht? Gratis opslag!
BANDEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN

7

5

Sint Willedei, een 
gezellig feestje in 
Makkum

Garage Horjus 
verruilt Unigar voor 
Bosch Car Service
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Info Familieberichten

Colofon

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
16, 17 en 18 december:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
23 t/m 27 december:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- 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 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 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

OVERLIJDEN

Lykas in boat hiel stadich efter
de hoarizon ferdwynt,

sa ha wy de lêste jierren stap foar stap ôfskie 
fan ús leave Rinke nimme moatten.

Wat bliuwt binne de oantinkens. 

Mei grut fertriet jouwe wy kennis fan
it ferstjerren fan myn ynleave man,
ús leave heit en pake

Rinke Koornstra
* Makkum, 31 jannewaris 1939

† Snits, 30 novimber 2016

         30 desimber 1966

Makkum: Akkie Koornstra-van der Molen

  Jelle en Karlijn
      Jesse Rinke & Robin
      Xander & Niels

  Bouwe en Betsie
      Brecht & Berber

De begraffenis hat yn besletten rûnte
plakfûn te Makkum.

Korrespondinsjeadres:
Kerkeburen 66, K 133, 8754 EB Makkum.

“Bij ieder afscheid wordt een
herinnering geboren”

Op 11 december  is overleden onze
bewoonster Aanleunwoning 66-A mevrouw

H. Werkhoven-de Boer
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust

Makkum,  december, 2016

Trots op hoe dapper hij was hebben we 
veel te vroeg afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man en maatje, papa, opa en 
overgrootvader

Johan Velting
Voor altijd in ons hart

* Bolsward, 18 november 1948
† Bolsward, 11 december 2016

Juul Johan en Winni
Tim Auke en Annie
Tessa en Cas Monique en Theo
 Miranda en Marcel

Kleinkinderen en achterkleinkind

Johan is thuis,
De Dammen 90
8701 ZT  Bolsward

We nemen afscheid van Johan op vrijdag
16 december om 10.30 uur in afscheids-
centrum crematorium Andringastate,
It Aldlân 4, 9034 XB te Marsum.
Voorafgaand is er gelegenheid tot
condoleren vanaf 10.00 uur.
Degenen die geen rouwkaart hebben 
ontvangen, kunnen deze advertentie als 
uitnodiging beschouwen.

Psalm 23.

Na een lang en gezegend leven heeft onze 
creatieve mem, beppe en oerbeppe, haar 
welverdiende rust gevonden en haar
penseel en haaknaald neergelegd

Hiske Werkhoven-de Boer
* Guberath (D), 22-03-1913

† Makkum, 11-12- 2016

Sinds 4 januari 1999 weduwe van
Jan. J. Werkhoven

  Willy en Menno
  Ieke en Dukke
  Maaike en Gerard †
  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Op vrijdag 16 december is er gelegenheid 
tot condoleren van 13.30-14.00uur in
de afscheidskamer app.nr 1 van 
zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66, 
8754 EB Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis in besloten 
familiekring plaatsvinden te Makkum.

Onze grote dank gaat uit naar het
personeel en de vrijwilligers van Avondrust.
Door hun liefdevolle aandacht heeft mem 
daar 16 jaar een hele fijne tijd gehad.

Correspondentieadres:
Fam. Werkhoven
Kerkeburen 20
8754 EA Makkum

Allinnich noch mar lizze, 
gjin krêft mear om te stean. 

 
‘t Is foarby, it koe net langer, 
foargoed ferfaget no it lûd.

 

Dochs noch ûnferwachts hawwe Jelle 
& Karlijn en harren bern ôfskie nimme 
moatten fan harren leave heit, skoanheit 
en pake

Rinke Koornstra
Wy winskje jimme en de neiste famylje in 
soad sterkte ta mei dit ferlies.

Freonenploech Karmasterkorps Yn ‘e Bocht
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DANKBETUIGING

Zoekertjes
Gevonden: Horloge ‘Fuke’ merk Mees@Co

Nikkelen band.
W. Roorda, tel. 0515-232199

Heeft u spullen voor Aktie Kerkenwerk
PKN Makkum?

Bel dan met tel. 0517-532420 en
het wordt bij u opgehaald.

Ik ben zaterdag op zondag (26-27 november) 
mijn sleutelbos verloren. Route tennisbaan - 

Jumbo - centrum - voetbalveld. Heeft iemand 
mijn sleutelbos gevonden? Neem dan contact 

op met: 06-30730211

Te koop: een Miele keramische kookplaat. 
Vraagprijs 75 euro. Tel. 06 47157579

Verkoop van tractor tot klok. Van alles wat. 
Op zaterdag 17 december aan de Gooyumer-
weg 25 te Zurich. Van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Verloren kleine bruine beurs, onder andere 
met een rode kralen ketting. In buurt van

Kerkeburen. Gevonden?
Dan graag bellen naar 06-42108164

~~~Vaarwel~~~
Hartverwarmend waren de liefdevolle

reacties na het overlijden van 

Piet Fahner
U leefde met ons mee
Bedankt voor uw steun

Tineke Fahner-Zeilstra

Sandra en Joost
Rutger

Welmoed en Remco
Lauren
Jaring

Pé
Rowan

Makkum, december 2016

Leave Zwager en Omke

Rinke
Dyn lêste koers is út setten.
Behouden vaart leave man.

Nou kist foar anker.

Ynze en Lucie
Esse

Ledenvergadering IJsvereniging
Op vrijdag 16 december 2016

20:00 uur in de kantine
van de ijsvereniging

AGENDA

OPENING.
1.  Vaststellen agenda.
2.  Ingekomen post ed.
3.  Notulen Alv’15.
4.  Beknopt jaarverslag seizoen ‘15/’16.
5.  Financieel verslag ‘15/’16.
PAUZE.
6.  Verslag kascommissie.
7.  Benoeming nieuw kascommissielid.
8.  Verkiezing bestuursleden:
 A: Siepie Oostenveld.
 aftredend en niet herkiesbaar.
 B: Anneke Louwsma.
 aftredend en niet herkiesbaar.
9.  Kandidaat bestuur leden:
 A: Douwe Pieter Politiek.
 B: Wiesje Atsma.
10.  Contributie verhoging 2017/2018.
11.  Overdracht Opstalrecht clubgebouw 
 te Makkum
 (gevolgd door een stemming).
RONDVRAAG.
Sluiting.
Nazit.

Kandidaten kunnen zich tot een ½ uur voor 
aanvang vergadering kandidaat stellen.
De contributie 2016-2017 wordt in week 
49 van uw rekening afgeschreven.

Het bestuur.

Door Judith van Lavieren

Een gezellig samenzijn. Dat is de bedoeling 
van de BlomYnien’s Krystbeleving die Aaltsje 
Hendriks op 16 december in haar winkel or-
ganiseert. “Alles is in kerstsfeer en iedereen is 
van harte welkom om te komen genieten. We 
beginnen om 17.00 en zijn geopend tot 21.00 
uur”, aldus Aaltsje.
Nadat de goedheiligman uit Makkum ver-
trokken was, is BlomYnien in kerstsferen ge-
bracht. Op “gewone”decemberdagen is er al 
heel wat fraais te zien. Op de Krystbeleving 
komen daar nog vele extra’s bij!
In de feestelijk verlichte binnentuin, kunnen 
mensen alles vinden voor de “buitenboel”. Een 
krans voor de voordeur, iets leuk voor op de 
veranda of de tuintafel. Het is maar een kleine 
greep uit het     (vorstbestendige) aanbod.
Elk heel uur zal Aaltsje of Marian een demon-
stratie geven. U kunt dan zien hoe zij een 
kerstarrangement maken.  Wat het precies 
wordt? Dat blijft nog een verrassing. In elk 
geval een bron van inspiratie, beloven de da-
mes. De benodigde materialen zijn natuurlijk 
bij BlomYnien verkrijgbaar. Voor iedere stijl of 
interieur is er wat wils, en ook voor elk budget.
In voorgaande jaren kon men zich in de 
kersttijd ook inschrijven voor workshops. Dit 
heeft Aaltsje enigszins veranderd. “Het is nog 
steeds mogelijk om met een groepje in de 
winkel of op locatie een workshop te volgen, 
maar ik doe dit uitsluitend nog op aanvraag. 
De vragen werden steeds specifieker. Op deze 
manier kan ik de workshop qua onderwerp en 
budget helemaal aanpassen aan de wensen 
van de klant”, legt Aaltsje uit
De inwendige mens wordt tijdens de Kryst-
beleving niet vergeten. Er zijn heerlijke hapjes 
van It Posthûs. Bas Brouwer van de Wijnkapel 
is aanwezig met een wijnproeverij. Hij geeft u 
graag advies over de wijnen die bij uw kerst-
maaltijd passen.
Op  9 december jongstleden is bovendien de 

spaarkaart van BlomYnien ingevoerd. Voort-
aan krijgt u bij elke 5 euro die u besteed een 
zegel. Bij een volle spaarkaart ontvangt u 7,50 
korting op uw aankoop. Op speciale momen-
ten zullen er acties zijn waarbij extra zegels 
gegeven worden. De Krystbeleving is zo’n 
moment. Er zullen diverse artikelen zijn waar-
voor men extra zegels krijgt.  
Tijdens de Krystbeleving is er een wel heel 
speciale medewerker aanwezig om de feest-
vreugde nog verder te verhogen. Hij is nieuw 
in Makkum en zijn naam is Harry. Aaltsje en 
Marian hopen dat veel Makkumers even ken-
nis komen maken.

BlomYnien’s Krystbeleving
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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



pag. 5 - MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2016

door Sjirk Wijbenga

De oplettende automobilist heeft het natuur-
lijk allang gezien. Het vertrouwde beeld van 
Unigar is bij Garage Horjus verleden tijd. Het 
respons van Unigar (serviceformule voor sa-
menwerking van importeurs, grossiers en ga-
ragehouders) voldeed niet meer aan de wen-
sen en de opheffing werd een feit. Gevolg was 
dat Garage Horjus dit jaar de overstap maakte 
naar Bosch Car Service. De kleuren op het 
pand van de garage zijn aangepast en op de 
gevel prijkt nu de naam Bosch Car Service.
Bijna 400 Nederlandse garagebedrijven beho-
ren tot het netwerk van Bosch. 

Bosch is al jarenlang de leverancier van be-
trouwbare autotechniek. De aangesloten be-
drijven helpen dagelijks duizenden mensen 
weer op de weg. Dit komt onder meer door de 
grote kennis van moderne voertuigtechniek. In 
iedere auto zit wel een systeem of onderdeel 
dat ontwikkeld is door Bosch, dus ook in die 
van u.
De auto’s van tegenwoordig zitten vol met 
elektronische hulpmiddelen die het rijden 
comfortabeler en veiliger maken. Gezien de 
continue ontwikkelingen op dit gebied is het 
belangrijk om automonteurs regelmatig te 
trainen. Bosch loopt voorop in de elektronica 
en beschikt over professionele apparatuur. Ze 

verzorgen ook de opleidingen en trainingen 
voor automonteurs. Dankzij deze trainingen 
kunnen de monteurs van Garage Horjus nog 
beter hun werk doen. 
De elektronica kan ook voor vervelende storin-
gen zorgen en het vinden van de storing kan 
dikwijls veel met zich mee brengen. Ook Gara-
ge Horjus beschikt over diagnosespecialisten 
die met geavanceerde uitleesapparatuur alle 
storingen te lijf gaan. 
Bosch Car Service is de grootste merkonaf-
hankelijke serviceformule van Nederland. Voor 
Garage Horjus was de keuze snel gemaakt. 
Topkwaliteit, service en deskundig advies: 
voor uw gemak alles onder één dak.

Garage Horjus verruilt Unigar voor Bosch Car Service

Afgelopen week is er bij de haveningang van 
Makkum Pelikaan gespot. Bij navraag bij be-
vriende vogelaars zou het om een Kroeskop-
pelikaan kunnen gaan. Er is er één ontsnapt 
uit de AquaZoo in Leeuwarden….

Wim de Kleine, Pauline Aalbersberg

Ontsnapte pelikaan duikt op in Makkum
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Wij zijn 1e en 2e Kerstdag
geopend voor diner.

Kijk op onze website voor het menu.
Reserveren kan nog:

0515-231153 of mailto info@itposthus.nl
 

De gehele kerstvakantie zijn wij
iedere dag geopend vanaf 17.00 uur

(m.u.v. Nieuwjaarsdag).
 

Wist u dat wij ook catering
kunnen verzorgen voor

bedrijven en particulieren?
Een mooie salade voor bij uw diner,

een kerstbuffet voor uw bedrijf of hapjes 
voor bij de borrel.

It Posthûs kan dit voor u verzorgen
(al vanaf 6 personen).

Neem contact met ons op om uw wensen 
en onze mogelijkheden te bespreken.

Ook is It Posthûs natuurlijk een geschikte 
locatie voor uw nieuwjaarsborrel- of

receptie (tot 60 personen).

Wij zijn verhuisd

Het nieuwe werkplaats en 
postadres is:

Munniksplaat 4
8754 HG Makkum

Voor de fijnproevers nu een

heerlijke spelt stol
bereid met honing en amandelspijs met 30% minder 
suiker. Gevuld met Cranberries, rozijnen, walnoot en 

hazelnoten geheel lactose vrij.
En op Desem basis. Zeer uniek.

Tot ziens bij

Bakkerij Kluft
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door Sjirk Wijbenga

Het is zaterdagmiddag rond de klok van half 
vijf. Drie muzikale vrienden zitten gebroederlijk 
aan een bartafel in de Belboei. “Wy binne oan 
it evaluearjen, sjoch”, zegt Feddie. “Moat ek 
gebeure”. 
Hij is 60 jaar lid van de vereniging, daarna 
volgt Jan met 46 jaar. Hein sluit de rij met 41 
dienstjaren. “Elkenien hat syn taak by Halle-
lujah. Wy ek”. Tijdens de evaluatie worden er 
wat  alcoholische versnaperingen genuttigd. 
Hein drinkt een “colaatsie”.
Ze hebben net een muzikaal optreden door 
Makkum achter de rug, Sint Willedei, één van 
de vaste optredens van de drumband. Al snel 
verzandt het gesprek in de Halleluja tijden van 
weleer. “Ik kin der wol in boek oer skriuwen”, 
zegt Feddie. Hein reageert meteen. “Dat ropst 
al jierren, doch it dan ek ris. Hast no wol tiid”. 
Terug naar Sint Willedei.
Vanaf de sporthal, het vaste startpunt van de 
drumband, marcheerde de groep al vroeg in 
de middag door Makkum. Van verre hoorde 
je het tromgeroffel al en de Sinterklaasliedjes, 
gespeeld door de lyra’s. 
In diverse winkels werden een aantal num-
mers gespeeld. Het publiek genoot zichtbaar.
“It is ien fan de leukste optredens fan it jier”, 
vindt Jan. Het uniform is voor deze gelegen-
heid aangepast aan het Sinterklaasfeest. “Dat 
jout ek wat in oare sfeer, no?”. 
Ondertussen vermaakten ruim 100 kinderen 
zich uitstekend met spelletjes in het centrum 
van Makkum. 
Foto’s werden gemaakt met Zwarte Piet of de 

Sint Willedei, een gezellig feestje in Makkum

Sint tijdens een fotoshoot. En de kinderen  lie-
ten zich natuurlijk ook graag even schminken.
Met een puzzelkaart kon de jeugd bij een 
tiental spellen langs om puzzelstukjes te ver-
zamelen. Begeleidt door enthousiaste ouders 
probeerden de kinderen de puzzel compleet 
te maken. Bij de finish stond een leuke verras-
sing voor hen klaar. 

Tijdens de puzzeltocht kregen de kinderen 
chocolademelk.  En natuurlijk was Sinterklaas 
met zijn hoofdpiet en nog 2 pieten ook aan-
wezig. De kinderen stonden in de rij om hem 
een handje te geven. Hoewel zijn verjaardag 
nog even duurt beloofde Sinterklaas alvast dat 
ze  vanavond allemaal hun schoentje mochten 
gaan opzetten. 
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dinsdag 20 december t/m
zaterdag 24 december 2016

Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

December laatste maand 2016 …

 Bedankt voor het vertrouwen!

December     Kerst in de Kerkstraat  …

                   Een leuke aanbiedingen; boomstam met kerstdecoratie 9,95

                 

December Kijk met Kerst over de grens en steun uw medemens …

 Geef een“Klikety klik box” 

 een veelzijdig, eco-vriendelijke geschenk uit Zuid Afrika.

December  25% tot 50% korting op onze herfst- en wintercollectie

 (deze kortingen gelden niet voor basis en party collectie)

December      op naar 2017 …

                    dat wij u opnieuw willen adviseren en verwelkomen

                    en wensen u fijne feestdagen en een gezond 2017

Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 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.



pag. 9 - MAKKUMER BELBOEI - 14 december 2016

Slagerij Bruinsma

Ons assortiment voor de feestdagen
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een culinair succes te maken. Dit is een 

greep uit ons kerstassortiment. Staat er een product niet tussen vraag dan gerust en wij proberen 
dan om dit voor u te regelen!

Kerkstraat 24, 8754 CS Makkum, telefoon 0515-230253 
info@slagerijbruinsma.nl, www.slagerijbruinsma.nl

Namens ons 
gehele team 

wensen wij u fijne 
feestdagen en een 

gelukkig 2017 
en uiteraard een 

zéér smakelijk 
kerstdiner!
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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
Tel. 0515-231551 - 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

MAKKUM OPGELET
Gymvereniging DES

komt vanavond weer langs met 
HEERLIJKE OLIEBOLLEN

uit onze bakkerij.
Even voorproeven en de kwaliteit  
testen. U steunt hier mee de gym-
vereniging. Zij kunnen dan weer 
nieuwe toestellen aanschaffen.

De gemeenten sponseren
tegenwoordig niet meer.

LAAT ZE DAAROM NIET
IN DE KOU STAAN.

Tot vanavond.

Na het succes van vorig jaar organiseert vrien-
dengroep Us Stek ook dit jaar het nieuwjaars-
bal. Voor de 14e maal organiseert Us Stek het 
feest in de nieuwjaarsnacht. 
Net als vorig jaar is familie Oostenveld aan 
de Kalkovens weer gastheer. Een prachtige 
locatie voor een goed feest. En dat lukt ze-
ker met de liveband the Bounty Hunters, met 
Johannes Rypma. Ook dit jaar weer voor alle 
inwoners van Makkum en omgeving die 2017 
feestelijk in willen luiden. 
De loods van aardappelhandel Oostenveld 
aan de Kalkovens (achter garage Kamstra, 
pomp van der Bles) leent zich hier prima 
voor. Een mooie ruime locatie waar vroeger 
de beruchte aardappelrockfeesten gehouden 
werden. De liveband the Bounty Hunters met 
Johannes Rypma staat garant voor een laag-
drempelig feest. Na zijn uitstapje als finalist bij 

The Voice is Johannes Rypma weer ‘back to 
basic’. Johannes heeft besloten om datgene 
te gaan doen wat hij altijd het liefste heeft ge-
daan: spelen in een band! 
The “Bounty Hunters” is een trio met Johan-
nes Rypma op basgitaar en lead vocal, Hil-
le de Jong op gitaar en Robin Lammers op 
drums. De band speelt overbekende rock (and 
roll) – covers en heeft mogelijk een speciaal re-
pertoire klaarstaan voor dit nieuwjaarsbal. Net 
als ieder jaar is de loods vanaf oudejaarsmid-
dag al open voor een drankje en een terugblik 
op het afgelopen jaar. Voor jong en oud is het 
goed toeven tussen de aardappelkisten. Vanaf 
middernacht is iedereen van harte welkom bij 
het nieuwjaarsbal. De entree is € 5,-. Kaartjes 
verkrijgbaar aan de deur en de toegang vanaf 
16 jaar. Us Stek en the Bountyhunters hebben 
er zin in, jullie ook? 

Bounty Hunters weer op
het Nieuwjaarsbal Us Stek

Op vrijdag 16 december a.s. komen Ella and 
Her man, samen met een percussionist naar 
de Doopsgezinde Kerk in Makkum, waar ze 
vanaf 20.00 uur een swingende avond verzor-
gen.
Ella de Jong is zangeres en songwriter uit 
Leeuwarden. Ze heeft een karakteristieke 
omfloerste stem en speelt piano, trompet en 
melodica. Enkele composities van Ella zijn ge-
arrangeerd voor Big Band Friesland. Ella zingt 
en speelt tevens in de soulformatie Yanesh! 
waarmee ze o.a. op North sea round town en 
‘t Oerol festival stond.

De catchy liedjes van Ella de Jong en Herman 
Woltman hebben jazzy en klassieke invloeden. 
De begeleiding van de grotendeels Engelstali-
ge teksten is op klassiek gitaar en piano.
Ella de Jong: zang, piano, trompet, melodica
Herman Woltman: klassiek gitaar
Samen wonnen ze afgelopen jaar de singer/
songwriters prijs van Friesland. De jury roem-
de de twee om ‘het hoog muzikaal niveau, ver-
uit de beste gitarist en veruit de beste zang’.
Kaarten in de voorverkoop bij boekhandel 
Couffreur. Leden € 12,= en niet-leden € 15,= 
entree.

Cultureel Podium Makkum
presenteert: Ella & Her man
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Zaterdag 17 december 2016. Bingoavond 
TRYE YN IEN. Aanvang 20.00 uur Het Anker. 
Voor leden en niet leden.

Zondag 18 december vanaf 16.00 uur Kerst-
liederensamenzang in Pingjum. Dit alles in Te 
Plak (in het voormalige gereformeerde Kerkje) 
aan de Pibemalaan 11 te Pingjum. De toegang 
is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt natuur-
lijk weer op prijs gesteld).

De diaconie van de PKN Makkum organiseert 
samen met de Vrouwenvereniging en de Plat-
telandsvrouwen op 20 december om 15.30 uur 
in het KC het Anker een Kerstviering met een 
meditatie, muziek en zang door zanggroep 
Samar. Iedereen vanaf 60 jaar, uit Makkum 
e.o. en van alle gezindten wordt hierbij uitge-
nodigd. Voor meer informatie en opgave kunt 
u terecht bij Maaike Oostenveld tel. 231276.

Kerstviering met het koor “Cantus Deo” uit 
Bolsward zaterdag 24 december om 19.30 in 
de Sint Martinuskerk te Makkum.

Eerste kerstdag om 11.00 uur is er weer een 
spetterend kerstfeest in het doopsgezinde 
kasteeltje te Makkum. De opbrengst gaat naar 
ons goede doel “het ouderenwerk in zorgcen-
trum Avondrust”! Iedereen is welkom!

Agenda

U wilt toch ook gevonden worden op

Ook dit jaar was er weer een sinterklaas speel-
goed aktie voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar 
die waren aangemeld door de voedselbank 
van Bolsward e.o.
In Makkum kon men ook speelgoed inleve-
ren en er werd dit jaar veel mooi en bruikbaar 
speelgoed ingeleverd. Ook hadden de Bou-
wers van Makkum afgelopen jaar geld ingeza-
meld voor dit doel. Het totaal bedrag hiervan 
was 180 euro en  dit bedrag hebben we be-
steed bij Speelsgoed aan speelgoed voor de 
kinderen van 10 t/m 12 jaar. 
Door al het speelgoed dat ingeleverd wordt 
en de financiele bijdragen kon de vrijwilligers-

groep totaal 69 cadeau pakketten samen stel-
len .
Begin december zijn deze cadeau pakketten 
en tractaties door de vrijwilligers van de voed-
selbank bezorgd bij de gezinnen en hebben 
hierbij veel enthousiaste en ontroerende reac-
ties mogen ontvangen.
Het was weer een zeer geslaagde aktie en we 
willen dan ook de Bouwers,en iedereen die 
speelgoed heeft ingeleverd en ons financieel 
heeft gesteund van harte bedanken. Door 
deze aktie hebben  vele kinderen een prachtig 
sinterklaasfeest gehad met vele mooie kado-
tjes.

De Sinterklaas speelgoedaktie
Bolsward-Makkum groot succes

De Ondernemers Vereniging Witmarsum 
brengt na enkele jaren van afwezigheid de 
Kerst Happening weer terug op het Kaats-
plein.
Op zondagmiddag 18 december zijn jullie van 
harte welkom vanaf 16.00 uur op het Kaats-
plein in een sfeervol aangeklede tent. Natuur-
lijk zijn de gluhwein, chocolademelk, snert en 
rookworst weer aanwezig. Ook hebben we een 
fantastische piano act geboekt n.l. De Pumpin 
Pianos zij brengen een spectaculair pianodu-
el met twee geweldige muzikanten achter de 
Grand Piano’s. Muziek gebracht met plezier!!
Er staat op het Kaatsplein een grote mooi ver-

lichte kerstboom, die tevens dienst doet als 
wensboom.
De kinderen van de lagere scholen in ons dorp 
krijgen een papieren kerstbal die ze mogen 
versieren en daar hun wens op schrijven. De 
OVW laat één wens uitkomen. Wij maken de 
winnaar ’s middags rond 18.00 uur bekend. 
Ook verloten we onder de deelnemende kin-
deren nog een aantal leuke prijzen.
En nu wil het toeval ook nog dat ons korps 
Nij Libben ’s middags een concert geeft in de 
Koepelkerk, dus heel veel redenen om alle-
maal op zondagmiddag 18 december naar het 
Kaatsplein te komen!

De OVW is terug met de Kerst Happening

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,

noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service

staan bij ons hoog in het vaandel.



VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340
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www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300
8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

Mooie natuurlijke
gekrulde wimpers

6-12 weken lang

Nu tijdelijk e 35,- 
(geldig t/m 15-1-2017)


