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In verband met de Kerst- en Nieuwjaar-
wensen verschijnt de laatste Belboei van 
dit jaar op 20 december. U kunt nog een 
wens aanleveren tot donderdag 14 de-
cember om 17.00 uur. De eerstvolgende 
Belboei in 2018 verschijnt op woensdag 
10 januari.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

8Repetities voor reünistenorkest
Hallelujah in volle gang

door Jetze Genee 

Avondrust in Makkum was zaterdagochtend 
te klein voor de vele aanwezigen. Bewoners, 
personeel, vrijwilligers en familie maakten er 
een gezellige drukte van. Dat allemaal ter ere 
van het 250 jarig bestaan van woonzorgcen-
trum Avondrust zoals het nu voluit heet. De 
zaal ‘Waardzicht’ was het centrum van de 
feestelijkheden. Een optreden van het pop-
koor, een dia lezing van stichting Âld Mak-
kum, gezamenlijk eten, optreden van Teake 
van der Meer en nog veel meer werd georga-
niseerd om stil te staan bij een van de oudste 
instellingen van het land. 

Jubileum
Het personeel en vrijwilligers van dienst wa-
ren verkleed als zorgzusters uit vervlogen 
jaren. De prachtige kostuums zorgden voor 
een speciale sfeer bij binnenkomst. De lo-
catiemanager Annagreet Krommendijk  van 
de huidige eigenaar Patyna, gaf in haar ope-
ningswoord aan dat de hele dag in het teken 
staat een gezellig samenzijn en het beleven 
van een tijdreis tussen 1767 en nu. 250 ja-
rig jubileum, uniek in Nederland! Mei inoar 
ien, met elkaar éen. Een tijdreis van Avon-
drust door de eeuwen heen een armenhuis, 
rusthuis, bejaardentehuis en nu een modern 
woonzorghuis, altijd afgestemd op de wen-
sen van de inwoners uit Makkum. 

Werken in de zorg
Onder de aanwezigen de heer Koops, tus-
sen 1969 en 2004 adjunct-directeur van hui-
ze Avondrust. Een periode waarin het oude 
gebouw (1933) in 1972 plaats maakte voor 
het huidige Avondrust. ‘In die tijd een mo-
dern en nieuw rusthuis met 102 kamers, nu 
kent Avondrust 57 woonappartementen’. 
Niet alleen is de huisvesting aan verande-
ring onderhevig. Met name de zorginvulling 
is sterk veranderd. ‘Ik ben dit werk gaan 
doen om met mensen te gaan werken. Dat 
is uiteraard nog steeds de kern, maar de 
komst van de papieren en nu digitale ver-
antwoording vraagt veel energie en tijd van 
het personeel.’ De komst van hulpmiddelen, 

Vervolg op pagina 3
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

WOMMELS
De Koarte Baan 3

Vraagprijs
€ 268.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs

250 jaar Avondrust groots gevierd

Foto Rudy Bouma
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FamilieberichtenInfo
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: 
1, 2 en 3 december:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
8, 9 en 10 december:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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

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

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 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: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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

JUBILEUM

OVERLIJDEN

Eenvoud, kenmerk van het ware

Op 2 december  is overleden mevrouw

S. Sijtsma-van der Gang

onze bewoonster app. 104. Wij wensen 
de familie veel sterkte met dit verlies.

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

Makkum, december 2017

Nu heb je rust…

Op 3 december is overleden onze lieve 
zuster, schoonzuster en tante

Woltje Bruinsma-Rinia

op de leeftijd van 83 jaar

sinds 1 maart 1998 weduwe van
Evert Bruinsma

 Makkum A. Rinia †
  A. Rinia-Koornstra †

 Stiens R. Hijma-Rinia
  A. Hijma

 Aldeboarn Tj. Rinia
  E. M. Rinia-Deutges

  en kinderen

Harlingen, 3 december 2017

Wij mochten ús
50-jierrige houliksdei fiere.

De keamer stiet fol mei blommen en 
kaartsjes. Tige tank hjir foar.

Hjirmei winske we jimme
goede Krysttiid en in sûn 2018.

Groetnis, Jentsje en Maaike

17 december 9.30 uur Van Doniakerk
Mw. I. de Rouwe Groningen 3e Advent
17 december 19.00 uur Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Plusdienst
mmv Samar

Kerkdiensten

Kerstoratorium uitgevoerd
door zanggroep “Samar”
Zondagavond 17 december wordt in een plus-
dienst een Kerstoratorium uitgevoerd door 
zanggroep “Samar”. “Als appelbloesem in de 
winter” is met het kerstverhaal, het zingen en 
de teksten een prachtig geheel. Met mede-
werking van fluitisten en piano. De plusdienst 
is een laagdrempelige dienst voor iedereen! Er 
is koffie en thee na afloop. U wordt van harte 
uitgenodigd door de plusdienstcommissie en 
zanggroep “Samar”.

Sinterklaas speelgoed actie
Ook dit jaar was de Sinterklaas speelgoed 
actie een groot succes. Er zijn pakjes bezord 
bij 60 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar 
waarvan de ouders gebruik maken van de 
voedselbank. In Makkum en Bolsward is veel 
speelgoed ingezameld ,dit is door ons team 
van vrijwilligers uitgezocht,schoongemaakt 
en verdeeld onder de kinderen. We konden 
dit jaar gebruik maken van de Oude muziek-
school in Bolsward om alle paketten klaar te 
maken. We hebben ook sponsors zodat het  
mogelijk is om voor elk gezin een pakket lek-
kers samen te stellen en te bezorgen. Op deze 
manier krijgen deze kinderen een prachtig Sin-
terklaasfeest met mooie kado’s. We willen dan 
ook iedereen die speelgoed heeft ingleverd of 
ons heeft gesponsord hartelijk bedanken voor 
hun gulle gaven. Marijke Kuperus

De OVW Kerst Happening
De Ondernemers Vereniging Witmarsum or-
ganiseert wederom de Kerst Happening op 
het Kaatsplein. Ook dit jaar hopen we op een 
grote opkomst. En natuurlijk laten we weer 
een wens van een van de kinderen van onze 
basisscholen uitkomen. Op zondagmiddag 17 
december zijn jullie van harte welkom vanaf 
16.30 uur op het Kaatsplein in een sfeervol 
aangeklede tent. Natuurlijk zijn de gluhwein, 
snert en limonade weer aanwezig. Ook heb-
ben we een gezellig stuk muziek. Er staat op 
het Kaatsplein een grote mooi verlichte kerst-
boom, 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 17.30 uur bekend. 
Ons korps Nij Libben geeft ’s middags vanaf 
15.30 een concert in de Koepelkerk, dus heel 
veel redenen om allemaal op zondagmiddag 
17 december naar het Kaatsplein te komen!
En... de Kerstman is natuurlijk ook aanwezig!
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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

Voor 1e Kerstdag zijn wij
volledig volgeboekt!

Het is dus niet meer mogelijk
voor deze dag nog te reserveren.

Op 2e Kerstdag hebben we
vanaf 11:00 uur een kerstbrunch.
Hiervoor kunt u nog reserveren op
info@itposthus.nl of 0515-231153.

kennis en goed opgeleid personeel maakt de 
zorg nu een stuk vollediger dan hoe het 150 
jaar geleden ging. Toen en nu een bewonde-
ringswaardig beroep. De bewoners worden in 
Makkum voorzien van alle keuzeruimte en een 
prima zorg aanbod. De kern van vrijwilligers 
in Avondrust zorgt voor een welkome onder-
steuning van het personeel. Samen functio-
neert het prima. Met plannen tot nieuwbouw 
heeft Patyna in ieder geval vertrouwen in de 
toekomst van Avondrust. Of zoals locatiema-
nager Krommendijk het noemde; ‘op naar de 
volgende 25o jaar!’

Variété
De opening van het feest vond plaats rond 
koffietijd door het popkoor Avondrust met een 
speciaal voor gelegenheid geschreven lied 
door dirigente Jannie Brandsma. De oudste 
bewoonster, mevrouw Hempenius in de rijke 
leeftijd van 102 jaar, mocht het doek 250 jaar 
Avondrust onthullen. Aansluitend de koffie met 
gebak namen Otto Gielstra en Tiny Koornstra 
de aanwezigen mee in een tijdreis langs 250 
jaar ouderenzorg in Makkum. Prachtige foto’s 
van toen en aan het einde ook van nu. De her-
kenning in de zaal was groot. 

Aansluitend een advocaatje of een frisje werd 
voor een erg grote groep een feestelijk menu 
geserveerd door de huis-kok. Een hele klus, 
maar met tevreden resultaat. De aanwezigen 

konden na het eten genieten van de foto-ex-
positie op de gangen van de eerste etage. 
Daarnaast kon de aanwezigheid vereeuwigd 
worden middels een fotoshoot. Een leuk idee 
waarmee de organisatie een mooi aandenken 
overhoudt voor de eerstvolgende jubileumvie-
ring. Later op de middag was het weer een vol-
le bak bij het optreden van de good-old Teake 
van der Meer. Met zijn 80 jaar is de koning van 
de kleine Friese zalen, het nog niet verleerd. 
De lachspieren werden inderdaad prima be-
diend door de typetjes van Lytse Teake. 

Vis en dans
De heren van het Fiskhok verzorgden aanslui-
tend onder het genot van een borrel, sterke 
verhalen en liederen, een heerlijk visje voor de 
aanwezigen. Een prachtige traditie waarmee 
de heren inmiddels een vaste waarde zijn als 
het gaat om de alternatieve ouderenzorg. Nog 
een duo wat zich volop inzet voor de inwoners 
van Avondrust is muziek-duo Klaas & Hennie. 
Onlangs nog actief bij de allerjongsten tijdens 
de Sinterklaasintocht, nu de middagmatinee 
bij het Avondrust jubileumfeest. Zang en dans 
onder begeleiding van gitaar en accordeon. 
De afsluiter van de middag was een heerlijk 
ijsbuffet geserveerd met vuurfonteintjes. Het 
personeel in de prachtige klederdracht van 
toen droeg één voor een de ijstaarten binnen 
en serveerde de aanwezigen. Dat gaf, in de 
inmiddels donkere bovenzaal, een prachtige 
aanblik en een prachtig slot van een lange, 
maar zeer geslaagde jubileumdag.   

Vervolg van voorpagina

250 jaar Avondrust groots gevierd

De pinautomaat in het centrum van Makkum 
is in oktober weggehaald na twee mislukte 
plofkraken in Haulerwijk en Bakkeveen. Maar 
er is nu een oplossing. “We hebben een hart-
stikke mooi overleg gehad met de Rabobank, 
gemeente Súdwest-Fryslân, ondernemersver-
eniging Makkum en Plaatselijk Belang Mak-
kum, waarbij we alle opties hebben bekeken. 
Er is besloten dat de nieuwe pinautomaat in 
de haven van Makkum komt”, zegt Martin de 
Jong van Plaatselijk Belang Makkum.

Kleurrijke stalen kubus
Het nieuwe plan laat nog even op zich wach-
ten. De pinautomaat komt op grond van Wet-
terskip Fryslân en zij moeten daar nog mee 
akkoord gaan. De gemeente zal binnenkort 
met Wetterskip Fryslân om tafel. De pinauto-
maat in de haven kan pas na 1 april worden 
gerealiseerd, omdat de zeedijk tot die tijd te 

maken heeft met een stormseizoen, waardoor 
er niet op die grond mag worden gebouwd. 
De pinautomaat zal in een stalen kubus wor-
den geplaatst. De kubus zal een kleur krijgen 
en worden bestickerd met oude printjes van 
Makkum zodat het past bij de omgeving.

Tijdelijke oplossing
Volgens Martin de Jong wordt er tot de nieuwe 
automaat er is, nagedacht over een tijdelijke 
oplossing. “We willen graag dat mensen niet 
alleen in de Jumbo, maar ook in het centrum 
kunnen pinnen. Er wordt nu uitgezocht of er 
een tijdelijke automaat van de Rabobank kan 
worden geplaatst in fietsenwinkel Rinia Fiet-
sen.” De AED die in het gebouw van de pinau-
tomaat hangt, zal worden verplaatst naar de 
portiek van de bibliotheek tegenover de oude 
automaat.
Bron: Omrop Fryslân

Nieuwe pinautomaat in haven van Makkum

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.
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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

Te huur aangeboden: eengezinswoning in 
de Leerlooiersstraat. Voor meer info, graag 
contact opnemen met tel. 06-37444332.

Servies: theeservies, koffiemok., diner-, ont-
bijt- diepe borden, schalen, kommen. Rand 

bl.bloem € 20,-.
Kinderbed ikea: 1.65/0.75 met zijsteun, lat-

tenbod., matras, dekbed € 25,-.
Tel. 06-23129562

Actie kerkenwerk. Heeft u bruikbare spullen 
die u graag kwijt wil. Bel dan met 0517-

532420 of 06-42863502 en het wordt de 1e 
van zaterdag van de maand bij u opgehaald.

Zoekertjes

Agenda
Kerstbingo in het Anker.

Vrijdag 15 december. Aanvang 20.00 uur
Vrij toegang

Buurtvereniging Trye YN Ien.
Bingoavond

Vrijdag 15 december 2017
Aanvang 20.00 uur voor leden en niet-leden.

14 december 2017
20:30  D.F.S. DS 1-Makkum DS 1
15 december 2017
19:00    BEO MC 1-Makkum MC 1
19:15   S.V.W. MC 1-Makkum XC 1

Thuis
20:15  Makkum DS 3-Stânfries (IJ) DS 3
20:15  Makkum DS 5-CoVos DS 7
20:15  Makkum MB 1-BEO MB 1
21:30  Makkum DS 4-CoVos DS 6
16 december 2017
17:00 V.V.H. DS 1-Makkum DS 2
17:00  DOSKO/Acta MC 2-Makkum MC 2

Programma Volleybal

WITMARSUM – Het maisdoolhof van S. Tols-
ma aardappelhandel te Witmarsum heeft 
2.350 euro opgeleverd voor de Ronald McDo-
nald Kinderhoeve in Beetsterzwaag.
Jaarlijks wordt de entree en de opbrengst van 
de verkoop van het maïs gedoneerd aan een 
goed doel. De storm die afgelopen september 
over het land raasde zorgde ervoor dat het 
maisdoolhof eerder worden gesloten. Hier-
door is de opbrengst die aan het geode doel 
geschonken kan worden 300 euro lager dan 
vorig jaar. 
Op de Ronald McDonald Kinderhoeve kunnen 

kinderen met een beperking onbezorgd met 
hun ouders op vakantie. Daarnaast kunnen 
hier ouders overnachten wanneer hun zoon of 
dochter aan het revalideren is in het revalida-
tiecentrum Friesland dat zich naast de hoeve 
bevindt. 
Het stukje land voor het doolhof wordt be-
schikbaar gesteld door aardappelhandel S. 
Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en fou-
ragehandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en 
oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het 
mogelijk dat het doolhof al weer voor de acht-
tiende keer geopend werd. 

Maisdoolhof Witmarsum goed voor 2.350 euro

Door Judith van Lavieren

De weergoden lieten zich wederom van hun 
strengste kant zien tijdens de kerstmarkt die 
door Moai Makkum Ûndernimt werd georga-
niseerd. Winterse buien en een gure wind joe-
gen langs Kerkstraat, Markt en Plein en zorg-
den dat de verkopers een koud klusje hadden. 
De enthousiaste organisatie en de verkopers 
hadden het wat aangenamer verdiend…
Voor de bezoekers die zich toch buiten waag-
den waren er gelukkig ook warme plekken 
op de route. Ald Makkum introduceerde haar 
nieuwe expositie ’Makkumer Skoallen’ met fo-
to’s van de Makkumer scholen. Voor het ach-
terhalen van de juiste namen bij de schoolfo-
to’s was de hulp van de Makkumers gevraagd. 
Acht gasten bestudeerden talloze foto’s die op 
een groot scherm getoond werden en konden 
weer de nodige aanvullingen geven. “Tijdens 
de expositie is het de bedoeling dat mensen 
foto’s op de laptop op kunnen zoeken en de 
hun bekende namen voor ons kunnen note-
ren”, vertelt Otto Gielstra. Dit is nog maar de 
opmaat stelt Gielstra. “We hebben al ruim 
1000 foto’s en het eind is nog niet in zicht”. 
Tot april zal de tentoonstelling te bezichtigen 
zijn. Het begin is er. Vier vitrines gevuld met 
foto’s van de Christelijke, Katholieke en Open-
bare school en van de Nutskleuterschool. En 
nog een vitrine gewijd aan de vroeger immens 
populaire wandelclub van Makkum. Compleet 
met het uniform waarin aan wedstrijden deel-

genomen werd. Ook rapporten, een liniaal 
en een houten schooltas zijn te bewonderen. 
Maar er wordt dus nog aan gewerkt. “De offi-
ciële opening komt nog”, aldus Gielstra. Wan-
neer men nog foto’s voor deze expositie heeft 
wil Ald Makkum ze graag scannen. Het Waag-
gebouw is geopend op donderdag van 14.30 
uur tot 17.30 uur, op vrijdag van 10.00 uur tot 
17.30 uur en op zaterdag van 10 uur tot 16.00 
uur. De bibliotheek koos voor het tonen van de 
beelden van het bezoek van Koningin Beatrix 
aan ons dorp. De wensboom en de melkbus-
sen waarin de kinderen hun wens konden 
deponeren waren vanwege het slechte weer 
verplaatst naar binnen, bij Speelsgoed. De in-
geleverde wensen worden bestudeerd en bin-
nenkort wordt bekend gemaakt welke wens 
vervuld wordt. Veel deelnemers dachten in elk 
geval ook niet alleen aan zichzelf: opvallend 
veel kramen en initiatieven waarvan de op-
brengst ten goede kwam aan het door hen ge-
kozen goede doel. Kika, Serious Request en 
Makkum Art waren voorbeelden van begun-
stigden. De mannen van het Fiskhok hielden 
hun jaarlijkse dichtwedstrijd Red de Obe. De 
vis werd liefdevol gebakken door Grutte Arend 
en de tent was behaaglijk. Het  warme stem-
geluid van de dames van Abfab droeg daar 
zeker aan bij. Tineke Attema jureerde eerlijk en 
rechtvaardig en kwam tot de volgende uitslag. 
1. Bouke Louwsma 2.  Douwe van Mackum en 
3. Albert Jorkesz. De aanmoedigingsprijs was 
voor Harald Vervat.

Moai Makkum Ûndernimt Kryst 2017
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Op 1 desimber wie it 35 jier lyn dat Tryntsje 
en Pier Jellema  yn de Protestantse Gemeente 
te Wûns oan it wurk giene as kostersechtpear. 
Sy wiene de opfolgers fan Bokke Haanstra. 
Fanof  it bigjin of foel har entousiasme op wer-
mei sy harren wurk oanpakten.Soarchje foar 
de tsjerke. It ferienigingsgebou draaiend hal-
de. En de administatie en it underhald fan de 
begraafplaats dwaan. It kosterskap stie altyd 
op Tryntsje har namme, mar Pier hat krekt like 
goed, faak letterlik, syn paadsje skjin makke.
 Guon minsken tinke as jo koster binne dan 
dogge jo sneins de doar iepen foar de tsjer-
kegongers, hiel gewoan, en dat is it dan wol 
sawat, mar dat is  wat to koart troch de bocht. 
Want as Pier sneintomoarns om healwei fyven 
mei it eangstswit op de rech wekker wurd en 
tinkt ‘soe de kachel it wol dwaen’, dan stapt 
er toch mar efkes yn syn klompen, om to sjen 
of de kachel it echt wol docht. En asTryntsje  
in drokke peuter wolkom hjit yn tsjerke, dan 
is sy meast ek al mei in kleurplaat underweis. 
Bern fan de bernetsjerke even tasprekke as se 
tikkertje boartsje rounom in grefstien. In skou-
derklopke foar ien dy t efkes net goed yn syn 
fel sit. Wandelstokken en rollators klearsette 

35-jierrich jubileum foar kostersechtpear
nei de tsjinst, it heart der allegear by. Mar ek 
as de tsjerke buten de snein om, brukt wurdt 
foar in konsert of in bysundere tsjinst stekke 
sy der in soad tiid yn, om alles yn goede ba-
nen te leiden. Pier  en Tryntsje ha ek telkens 
hiel betrokken west by lytse en gruttere un-
derhaldsbeurten fan gebou en foaral ek de 
tsjerke. Telkens ek krigen de tsjerkerintmas-
ters fan harren dan oanwizings: as we dat sa 
dogge dan moatte we der ek efkes oan tinke’. 

De nijste digitale technieken wurde stadich 
oan yn tsjerke ek  tapast en ek dat prebearje 
de kosters ûnder de knibbel te krijen. Afroune 
jierren ha de tjerkerintmasters  yn oerlis al min-
der taken oan it kostersskap joun. Mei de oan-
steande gearwurking mei de gemeente SSL sil 
der nog wat fan of gean.
Mar we hoopje al dat Tryntsje en Pier nog in 
skoftke fleurich en soun koster yn ús gemeen-
te  wêze wolle. 
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Door Judith van Lavieren

Op zaterdag 6 januari aanstaande geeft mu-
ziekvereniging Hallelujah haar nieuwjaarscon-
cert. Dit jaar wordt een bijzondere editie want 
er zal een grote groep oud-leden meespelen. 
Het nieuwjaarsconcert 2018 is tevens een re-
unie. De afgelopen weken vonden de repetities 
plaats waarop de oud-tamboers, oud-lyristes 
en oud- harmonieleden het stof vast flink van 
en uit de instrumenten hebben geblazen.

De drumband beet woensdag 6 december het 
spits af. Bij de drumband komen er 15 oud-le-
den meespelen op het nieuwjaarsconcert. In-
structeur Fokko Dam staat al bijna 40 jaar voor 
de drumband maar mocht zelfs reünisten ver-
welkomen van vóór zijn tijd. “De tijd van Jopie 
Hartog. Ik sta er versteld van hoe snel ze het 
weer oppikken. ‘De Spaanse’ en Accentué, 
twee marsen die vroeger veel gespeeld wer-
den, konden ze zo laten horen. We kunnen 
met hun demonstratie een mooi beeld  geven 
van de historie van de drumband”, aldus Dam. 
“Uiteraard gaan we ook gezamenlijk stukken 
spelen.” Gezellig werd het ook: al gauw wer-
den er weer herinneringen opgehaald aan de 
Drum Gold Cup in Medemblik waar men met 
de destijds zeer talrijke majorettes optrad. 
“We hopen dat ze allemaal komen kijken op 
het nieuwjaarsconcert, misschien willen ze 
vooraf wel even een rondje met ons door het 
dorp”, lacht Dam. 
Op zaterdag 9 december waren maarliefst 36 
oud-leden te gast bij het harmonie-orkest. Om 
half tien werd gestart met koffie en om tien 
werd iedereen verwelkomd door voorzitter Jo-
han Hopman, Nynke Elgersma van de reünie-
commisie en dirigente Nynke Jaarsma. Daar-
na was het tussen de vele gezellige pauzes en 

Repetities voor reünistenorkest Hallelujah in volle gang

de lunch door tijd om muziek te maken. Mooie 
marsen, nostalgische stukken van vroeger.. 
een prachtig vol geluid in een zo goed gevulde 
oefenzaal. Soms een beetje verbazing dat het 
best goed klonk én ontroering… want er werd 
met overgave gemusiceerd. Ouders weer een 
keer met de kinderen in het korps, sommige 
families  waren zelfs met drie generaties ver-
tegenwoordigd.
Dirigente Nynke Jaarsma toonde zich ver-

heugd over de grote opkomst. Een prachtige 
dag, mede dankzij de commissie die tallo-
ze mailtjes heeft verstuurd, instrumenten en 
muziek heeft geregeld en alles prima heeft 
georganiseerd. Het wordt fantastisch op het 
nieuwjaarsconcert.” 
Op 6 januari is het zover. ‘s Middags komen  
leden en oud-leden nog een keer bij elkaar 
voor de generale repetities en ’s avonds geven 
ze het nieuwjaarsconcert.

Zo aan het eind van het jaar willen wij u graag 
op de hoogte brengen van het laatste nieuws 
uit uw gezondheidscentrum.

Onze POH GGZ, Marjolein, gaat ons per 1 
januari verlaten. Zij gaat verder studeren als 
orthopedagoog. Onze nieuwe collega POH 
GGZ is Wieteke de Boer geworden. Zij neemt 
de taken van Marjolein over. Wieteke werkt op 
maandag, donderdag en vrijdagochtend. Wij 
wensen zowel Marjolein als Wieteke heel veel 
succes!

Ingrid is weer aan het opstarten in de praktijk. 
Langzamerhand zal zij haar werkzaamheden 
hervatten. In januari gaat zij starten met een 
Stoppen met Roken spreekuur op de vrijdag-
ochtend. Tijdens dit spreekuur wordt met u 
een persoonlijk ‘stoppen met roken program-
ma’ gemaakt voor 12 weken. Het is bewezen 
effectief dat stoppen onder begeleiding een 
hogere kans van slagen heeft! Ingrid is inge-
schreven in het kwaliteitsregister voor stoppen 
met roken coaches en zowel de begeleiding 
als de eventueel ondersteunende middelen 
worden hierdoor vergoed! U kunt zich aanmel-

Nieuws uit gezondheidscentrum het Sûnhûs

den via de assistente, ook de deelname van 
een groep is mogelijk! 
In de loop van het voorjaar start zij ook weer 
het diabetes spreekuur op. 
Ingrid wil u via deze weg hartelijk bedanken 
voor alle mooie kaarten, attenties en hartelijke 
groeten! Ze is blij weer te kunnen starten en 
dankbaar voor de tijd die ze gekregen heeft 
om te herstellen. 
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Informateur Sander de Rouwe stelt de po-
litieke partijen in Súdwest-Fryslân voor een 
college te formeren met CDA, PvdA, VVD en 
GroenLinks. Verder adviseert hij een college 
met vijf wethouders. Het CDA levert er twee, 
de drie andere partijen elk één.
De Rouwe, sinds mei 2015 namens het CDA 
gedeputeerde van de provincie Fryslân, sprak 
vorige week met alle negen fracties die vanaf 
2018 vertegenwoordigd zijn in de nieuwe ge-
meenteraad van Súdwest-Fryslân. Vandaag 
maakte hij zijn bevindingen bekend.
De nu voorgestelde coalitie kan rekenen op 24 

van de 37 zetels in de gemeenteraad. Dat zijn 
er even veel als het huidige college, dat ook uit 
vier partijen bestaat.

Wie voor CDA, PvdA, VVD en GroenLinks de 
wethouders worden is nog onderwerp van be-
spreking tussen de vier partijen. Ook de porte-
feuilleverdeling moet nog worden vastgesteld.
De Rouwe heeft zijn advies aangeboden aan 
de negen fracties in de nieuwe gemeente-
raad. Die bespreekt dit advies donderdag 7 
december, vanaf 20.00 uur. Deze bijeenkomst 
is openbaar.

Advies informateur Súdwest-Fryslân: 
coalitie CDA, PvdA, VVD en GroenLinks

Jantje Oost bij Vrouwen van Nu 
De kerstavond van de Vrouwen van Nu Wit-
marsum e.o. is op dinsdag 19 dec.  in de Ge-
kroonde Roskam te Witmarsum om 19.45 uur.
Voor deze avond is uitgenodigd mevr. Jantje 
Oost die zal vertellen over het verhaal ; Hoe 
kun je de lucht bezitten?”

Dat speelt zich af in 1854, als Opperhoofd 
Seattle van de Duwamish en Suquamish Indi-
anen een indringende rede voert tot de Ame-
rikaanse regering die het land van de Indianen 
wil kopen.

De rede beschrijft het gevoel van verbonden-
heid van de Indianen met de aarde en met al-
les wat daarop leeft en geleefd heeft.

Deze teksten worden ook uitgebeeld in 
“wandkleden”en licht en muziek. Deze avond 
is alleen voor leden.

door Jetze Genee

Oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht organiseert 
Us Stek haar allerlaatste feestelijke jaarwisse-
ling. Vanaf 2003 organiseert Us Stek de fees-
telijke invulling rond de jaarwisseling. 
Dit jaar de laatste keer dus. Daarom extra veel 
te beleven in de loods van Oostenveld aan de 
Kalkovens in Makkum. DJ Hendrik, Straight on 
Stage en de Dikke Lul Band zorgen voor een 
spetterend slot van 15 jaar Us Stek feesten en 
een knallende start van 2018.

Oudejaarsdag
Oudejaarsdag vanaf 15:00 uur draait de be-
kende Makkumer DJ Hendrik zijn plaatjes met 
de hits uit de ’70, ’80 en vast ook wat ouder 
en recentere muziek. Plaatjes en geen CD / 
MP3-tjes, het oude ambacht dus. Bekend 
van diverse Back tot the ‘80’s feesten trekt DJ 
Hendrik vaak een vaste schare volgers die hun 
jeugd herbeleven. Voor ieder wat wils deze 
middag want ook voor de kleintjes is er vertier 
in de verwarmde loods van Oostenveld. Een 
natje en een droogje en natuurlijk de lekkerste 
oliebollen van Makkum! 

Nieuwjaarsnacht
Direct na de jaarwisseling start het culturele 
jaar 2018. Leeuwarden - Fryslân 2018 kan niet 
eerder starten dan in hier Makkum. Al vanaf 
00:30 uur staat de feestband Straight on Sta-
ge klaar voor een lange nacht pittige en be-
kende klassiekers uit de muziekhistorie. Deze 
jonge heren, altijd in pak, staan klaar om ‘de 
gouden hits van vroeger te laten weerklinken 
in jouw oorschelp door je terug te nemen naar 
‘the good old days’. Een show vol energie 
en passie brengt jou een explosieve avond.’ 
Explosief, past ook goed bij de jaarwisseling. 
Gewapend met de ervaring van meer dan 
honderd shows heeft ‘S.o.S.’ de kracht om 
zijn shows keer op keer uniek en memorabel 
te maken. Met muziek uit de jaren vijftig tot en 
met negentig. In een driedelig pak (zonnebril 
meegerekend) zullen de mannen elke show 
streven naar het volbrengen een bijzondere 
avond vol show en spektakel. Erbij zijn dus. 

Net als bij het optreden van hét jaarwissel-duo 
Arie en Arjen, of voor deze gelegenheid, de 
Dikke Lul Band. Als kleine jongens stonden we 

stiekem vooraan bij de vele optredens van Arie 
en Rommert of later Arie en Arjen. In de Koop 
aan de Touwenlaan en later de loods bij loon-
bedrijf Van der Meer, aan de Schans. Waar? 
Tja, onderaan de visafslag, waar nu huizen 
staan. Voor het grootste deel van het publiek 
een generatie geleden. Met een speciaal lan-
ge set met de DL-band klassiekers wordt het 
luidkeels meezingen nieuwjaarsnacht. 

Organisatie
Us Stek heeft de afgelopen jaren met veel 
plezier en inzet de jaarwisseling kleur en fleur 
gegeven. Jong en oud weet de loop naar het 
Nieuwjaarsbal goed te vinden en dat scheelt 
omhangen op straat of een zoektocht naar 
een feestje in het centrum. Ongetwijfeld 
scheelt het ook een hoop rommel, vandalisme 
of ander verveeld gedrag. Na Us Stek staat er 
vast een nieuwe organisatie op om het stokje 
over te nemen. Zo zijn de leden van Us Stek 
er in 2002 ook aan begonnen. Terug kijkend 
met veel genoegen en vooruitkijkend erg veel 
zin in het Nieuwjaarsbal 2018. Entree is oude-
jaarsdag vrij en nieuwjaarsnacht aan de deur. 
Kosten zijn € 5,- en de minimum leeftijd is 16 
jaar. Binnen is het warm en sfeervol en Us Stek 
is er klaar voor. Alvast tot dan! 

Divers programma Oud en Nieuwfeest Makkum

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.
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Komend voorjaar wordt het Afsluitdijk Wadden 
Center een feit en worden hier veel volwasse-
nen, gezinnen en basisschoolleerlingen ver-
wacht voor een bezoek en/of excursie over de 
vismigratierivier. Geen wonder, want voor de 
sluizen van de Afsluitdijk bevinden zich al gro-
te aantallen vissen die het zoete water ruiken 
om straks naar hun paaigronden te trekken en 
andersom. Voor de begeleiding van de activi-
teiten is de organisatie op zoek naar gidsen.
 
De bouw van het Afsluitdijk Wadden Cen-
trum ligt goed op schema. De nieuwe toeris-
tische trekpleister bij Kornwerderzand zal op 
21 maart 2018 feestelijk geopend worden. 
Verwacht wordt dat er straks jaarlijks tussen 
de 70.000 en 100.000 mensen op af zullen 
komen. Het toekomstige bezoekerscentrum 
heeft vanaf komend voorjaar dan ook veel te 
bieden voor zowel volwassenen en gezinnen 
met kinderen als basisscholen. Zo start in april 
een educatief scholenprogramma voor kinde-

ren van 10-12 jaar. Onder begeleiding van een 
gids gaan de kinderen op pad om van alles te 
zien, proeven en horen over de vissen die trek-
ken van zoet naar zout water en andersom.
Ook zullen er na de opening van het centrum 
regelmatig vaartochten onder begeleiding van 
een gids worden georganiseerd om bezoekers 
vanaf het water een mooie ervaring van dit 
unieke project te geven. Een wandelexcursie 
met bezoek aan het Afsluitdijk Wadden Center 
onder leiding van een gids behoort ook tot de 
mogelijkheden. Tot slot biedt het dak van het 
Afsluitdijk Wadden Center straks een mooi uit-
zicht over de Waddenzee en het IJsselmeer.
 
Voor de begeleiding van de diverse activiteiten 
is It Fryske Gea op zoek naar vrijwilligers. Heb 
je zin om straks kinderen en/of volwassenen 
te inspireren en rond te leiden bij het Afsluitdijk 
Wadden Center? En spreek je eventueel En-
gels of Duits? Neem dan contact op met Lydia 
Barkema via email: l.barkema@itfryskegea.nl

Gidsen gezocht voor de Vismigratierivier

Door Judith van Lavieren

“Het Ondernemersfonds gaat straks het derde 
jaar in. Een jaar waarin het functioneren van dit 
fonds door de gemeente geëvalueerd  zal wor-
den, maar ook een jaar waarin de gemeente-
raad een besluit zal nemen over het wel of niet 
voortzetten van dit fonds. Een mooi moment 
om samen met de Ondernemers Vereniging 
Makkum een informatiebijeenkomst te organi-
seren”, aldus de Vereniging van Bedrijven in 
haar uitnodiging in deze krant. Op donderdag 
30 november stroomde de bovenzaal van De 
Prins om 20.00 uur langzaam maar zeker vol 
met belangstellende ondernemers.
De heer Ben Smit lichtte toe wat het Onderne-
mersfonds precies is. “Het is een fonds van, 
voor en door ondernemers. De inleg voor het 
fonds komt uit een opslag van 0,06% op de 

Informatiebijeenkomst over het Ondernemersfonds

Cornwerd - Het ambacht van molenaar staat 
sinds donderdag 07 december op de lijst van 
‘immaterieel cultureel erfgoed van de mens-
heid’ bij Unesco. Het is voor het eerst dat Ne-
derlands immaterieel erfgoed bijgeschreven 
wordt op die wereldwijde lijst. Op die lijst staan 
tradities, rituelen of bijzondere kennis die van 
generatie op generatie worden overgedragen. 
De molenaars hebben vorig jaar een verzoek 
gedaan om ‘immaterieel erfgoed’ te worden. 
En daar is dus gehoor aan gegeven. 
De molenaars vieren donderdag een feestje in 
Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam. En daar 
is ook voorzitter Frits Bloem van het Gild Frys-
ke Mounders: “Ik ben uitzinnig en zeer trots 
dat dit nu op de lijst van UNESCO staat. Dit 
is een garantie voor de toekomst van het am-
bacht van molenaar”, zo zegt Bloem. 
Alle molens waaronder de Cornwerdermolen, 
en de Korenmolen de Onderneming in Wit-
marsum, hebben daarom van 7 december t/m 
10 december in de vreugdestand gestaan.
Foto van de Cornwerdermolen gemaakt door 
Martin de Jong, molenaar op de Cornwerder-
molen.

OZB voor niet-woningen. Het geld wordt door 
de gemeente rechtstreeks in een subsidiepot 
gestort. De gemeente bemoeit zich dus niet 
met de besteding van het geld. Waar het aan 
uitgegeven wordt beslissen de ondernemers 
in de kernen zelf. Projecten die een collectief 
belang of een collectief economisch belang 
dienen kunnen voor een bijdrage in aanmer-
king komen.”
Eind 2017 wordt door een extern bureau be-
gonnen met de evaluatie. Eind april 2018 zal 
deze aan de gemeenteraad worden aangebo-
den.
Roland van Malsen en Douwe De Boer gaven 
een toelichting op de besteding van de gel-
den in 2017. De Vereniging van Bedrijven en 
de Ondernemers Vereniging Makkum hadden 
€38.610,- te verdelen en hebben onder andere 
een toeristisch blad, braderieën, Sintwilledei , 
Makkum Art en de gymnastiekvereniging on-
dersteund met een gift. De focus van de On-
dernemersvereniging lag daarbij iets meer op 
het dorp Makkum. De Vereniging van Bedrij-
ven besliste over 54 % van het geld, de On-
dernemersvereniging over 46%. ( Naar rato 
van de bedragen die door de twee verenigin-
gen zijn ingelegd in het Fonds)
De VvB en OVM benadrukten dat het iedereen 
vrij staat om een collectief plan of idee in te 
dienen. En men werd van harte uitgenodigd 
om lid te worden van de VvB en OVM. Als lid 
kan men invloed uitoefenen op de besteding 
van de gelden.”We willen graag input van de 
leden .” “Wanneer men elkaar leert kennen ko-
men daar bovendien vaak nieuwe samenwer-
kingsverbanden of klandizie uit voort”, voegde 
de heer Smit toe.
Sommige ondernemers vonden het lastig dat 
de bijdrage voor het Ondernemersfonds via 
de OZB gaat. De heer Smit bracht hier tegenin 
dat het wel een onafhankelijke sleutel is om 
een bijdrage te bepalen. En je hebt geen free-
riders ( mensen die wel profiteren, maar niet 
mee betalen) want iedereen betaalt mee. Het 
is mogelijk om enkele jaren een bedrag voor 

een bepaald doel te reserveren. Zo wordt in 
Makkum geld gereserveerd  om  het industrie-
terrein aan te sluiten op glasvezel, een zeer 
kostbare aangelegenheid.
Ronald van Enkhuizen merkte op dat hij het 
Ondernemersfonds aanvankelijk kritisch be-
keek. “Naarmate je er meer over weet zie je de 
positieve kanten. Met elkaar kun je veel meer 
bereiken dan dat we er allemaal apart mee be-
zig zijn. Laten we het op een positieve manier 
bekijken”, hield hij zijn collega-ondernemers 
voor.
“Een mooiere afsluiting kan een voorzitter zich 
niet wensen”, besloot de heer Walinga deze 
informatieve avond.

Ook een goed idee? Via onderstaande link 
komt u op de pagina van de Vereniging Voor 
Bedrijven, waarop  de procedure voor het aan-
vragen staat. Men kan tot 31 december 2017 
aanvragen indienen. http://www.vvb-mak-
kum.nl/aanvraagof.php .

De Cornwerdermolen
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Woensdag 27 december 2017
in ‘de Prins’ te Makkum

Heel erg bedankt voor de fijne tijd die ik heb 
mogen doormaken bij jullie in Makkum! Ook 
mijn Pieten hebben het erg naar hun zin ge-
had, ze hebben heel wat kadootjes bezorgd 
en zijn door verschillende schoorstenen ge-
klommen.
De Zwarte Piet die vast zat in de schoorsteen 
heeft een heerlijke pepernotentaart gebakken 
voor de dappere brandweermannen die hem 
hadden gered en die gelukkig de brand op de 
pakjesboot hadden geblust! 
Ik, Sinterklaas was blij verrast door de kin-
deren van het jeugdkorps die samen met het 
grote korps en de drumband ons o.a. verwel-
komden met het lied ‘de Pepernotensamba”.
Wij hebben nog meer mooie nieuwe liedjes 
gehoord dit jaar, zoals ‘Sinterklaas swingt’, het 
Friese lied ‘Sinterklaas is myn held ‘en ‘Zwarte 
Piet zit vast in de schoorsteen’. 
De Pieten zagen dat de kinderen t/m groep 2 
het poppenkast verhaal reuze spannend von-
den en het toneelstuk voor groep 3,4 en 5 viel 
goed in de smaak! De vragen  voor groep 6,7 
en 8 van de pubquiz  vond ik best pittig, maar 
toch zag ik veel goede antwoorden!
Tijdens de Sintwilledei zag ik kinderen een 
brandweerslang uitrollen, zo snel mogelijk 
brandweerkleding aan trekken en zo ook nog 
langs pionnen lopen. Ook moesten er kado-

tjes opgevist worden met een vishengel en 
kadootjes in een zak heen en weer gebracht 
worden. Het mooie bakje met lekkers wat ze 
kregen nadat ze alle spelletjes hadden ge-
daan, was dus dik verdiend.
Gelukkig waren er ook weer genoeg jongeren 
bereid gevonden om spelletjes aan de kinde-
ren uit te leggen en de kinderen aan te moe-
digen. Ondanks de kou deden ze enorm hun 
best en hadden ze er veel lol in !  
Ook de bingo in het woonzorgcentrum zullen 
mijn Pieten en ik niet snel vergeten, wat een 
gezellige ochtend hadden we daar in Avon-
drust!
Verder zagen we op ochtend heel veel jong ta-
lent volleyballen en lieten mijn Pieten ook even 
zien wat ze konden. We hebben een prachtige 
tijd bij jullie gehad in Makkum, waar we nog 
vaak aan terug zullen denken.
Daarom wil ik , Sinterklaas samen met mijn 
Pieten en de intochtcommissie ( die onze 
komst en verblijf in Makkum heeft geregeld) 
alle vrijwilligers en bedrijven bedanken die er 
voor gezorgd hebben dat wij het hier geweldig 
naar de zin hebben gehad!!
Namens ’t hele Pietenkorps 3 keer hieper-
depiep hoera, hoera, hoera!! En met de vrien-
delijke groeten vanuit Spanje,

Sinterklaas

Lieve kinderen, ouders en andere
belangstellenden van Makkum e.o.
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710




