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Kerst- en
Nieuwjaarswensen

30e Kerst-Zing-Mee
in MFC Maggenheim

Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
De eerstvolgende verschijning van de
Makkumer Belboei is woensdag 9 januari.

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

door Sjoukje Steinhovden
In de beginjaren van de Kerst-Zing-Mee in
Makkum werd ongeveer de halve sporthal
gevuld met enthousiaste meezingers. Op
zondagavond 9 december jongstleden was
de héle zaal niet eens groot genoeg: mensen
moesten naar de tribunes boven uitwijken.
Naar schatting ongeveer 520 personen bezochten deze dertigste editie van de KerstZing-Mee en zoals al die jaren daarvoor was
hij opnieuw georganiseerd en voorbereid
door Dirk en Hannie Tamminga.
Na het openingswoord door Dirk Tamminga werd de zang in gang gezet met het bekende “Komt allen tezamen”. Er volgden
nog vele bekende en ook minder bekende
kerstliederen, begeleid door “huispianist” de
heer Koos Dreunhuizen. Het Lemster Mannenkoor onder leiding van de heer Feike van
Tuinen was uitgenodigd om te komen zingen
en ook Brassband “Greidebrass” onder leiding van de heer Marco Middelberg verleende zijn medewerking. Verder was sopraan
Aukje van der Meer bereid gevonden solo
enkele liederen ten gehore te brengen.
Dit alles maakte het tot een zeer gevarieerde
muzikale avond. Maar behalve muziek konden de aanwezigen ook een gedicht beluisteren, dat Hannie Tamminga traditiegetrouw

zelf geschreven had en voorlas. Ook hield ze
een korte overdenking.
Tegen het eind van het programma kreeg
de feestelijke avond nog een weemoedig
tintje. Na dertig jaar vinden Hannie en Dirk
Tamminga het moment gekomen om met de
organisatie van de Kerst-Zing-Mee te stoppen. Nadat zij alle medewerkers en vrijwilligers hadden bedankt was het dan ook op
zijn plaats hen óók even in het zonnetje te
zetten met mooie woorden en bloemen. En
wie kon dat beter doen dan hun eigen dochter en kleindochter?
Dat Hannie en Dirk ermee stoppen betekent
niet dat ook de Kerst-Zing-Mee stopt. Integendeel: de editie van volgend jaar is alweer
gepland, en wel voor zondag 15 december
2019!

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

Prettige
Kerstdagen
en een Gelukkig
Nieuwjaar!

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

Prettige Kerstdagen en een veilig 2019 toegewenst!
Namens directie en medewerkers
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Info

Windmast op Afsluitdijk weer verwijderd

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, 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)
Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Met meetapparatuur in de 70 meter hoge mast werd de windkracht op verschillende hoogtes
gemeten ten behoeve van het toekomstige Windpark Fryslân.
De 70 meter hoge meetmast op de Afsluitdijk
ter hoogte van Breezanddijk, die in juni 2016
werd geplaatst om windmetingen te doen voor
Windpark Fryslân, wordt deze maand weer
verwijderd. De mast wordt gedemonteerd en
overgenomen door F&B Windpower uit Franeker en krijgt een nieuwe bestemming.
De mast werd hier geplaatst om op verschillende hoogtes windmetingen te kunnen doen
nabij het toekomstige windpark. De metingen
hebben inmiddels hun nut gehad. Met de resultaten van de metingen werd het mogelijk de
meest geschikte technologie en ook de meest

geschikte windturbines voor deze locatie te
bepalen. Daarnaast waren de windmetingen
van belang voor de financiering van de bouw,
omdat een goed inzicht in het windaanbod
vertrouwen schept in het project.
Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van
Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines, krijgt een vermogen van 382,7 MW
en levert vanaf 2021 naar schatting jaarlijks
ongeveer 1500 Gwh duurzame stroom. Dat
is het stroomgebruik van ongeveer 500.000
huishoudens.

Strikjes en bretels Makkum
Met gepaste trots willen wij iedereen in en rond Makkum laten weten
dat wij een uniek samenwerkingsverband zijn aangegaan met; “De
Dobben” Werk & Begeleiding in
Bolsward.
Bij dagcentrum “De Dobben” werken mensen met een verstandelijke/
meervoudige beperking. Zij maken
ontzettend mooie producten, o.a.
hele mooie schalen kaarsen/lichtjes bollen en die zijn vanaf heden in
onze winkel verkrijgbaar.
De gehele opbrengt gaat naar; “De
Dobben” zodat zij hiervoor weer
nieuwe materialen kunnen kopen.
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TOUWENLAAN/US LAENE: Na de oproep onlangs in de Belboei over de Touwenlaan zijn
er vele reacties binnengekomen. Samen met het bestuur van Us Laene zijn alle ingebrachte
klachten, ideeën en de aanwezige wensen vorige week tijdens een vergadering met een afgevaardigde van de gemeente duidelijk kenbaar gemaakt en alle punten zijn op een plattegrond
ingetekend. Zodra er nieuws is, zullen wij of het bestuur van Us Laene u nader informeren.
PINNEN JA GRAAG: Via het 5 uur nieuws van Omrop Fryslan, de Leeuwarder Courant,
Groot Sneek en via de social media is Makkum onlangs op de hoogte gebracht van de officiële ingebruikname en velen hebben inmiddels de weg naar de nieuwe pinbox gevonden. De
voorzitters van het Plaatselijk Belang, de Ondernemers Vereniging, de Vereniging van Bedrijven en de Rabo bank hebben zich hier werkelijk maanden lang zwaar voor ingespannen. De
voorzitters zijn dan ook trots en verheugd dat alle Makkumers, de winkels, de bedrijven en
zeker ook onze toeristen net voor de drukke feestmaand weer 24/7 hiervan gebruik konden
maken.
PBMakkum 2019: Ook in het komend nieuwe jaar zal het bestuur van PBMakkum weer haar
uiterste best doen om alle belangrijke zaken aangaande Makkum in onze maandelijkse vergadering te bespreken en daarop volgend uiteraard e.e.a. zo goed mogelijk verder te gaan
ontwikkelen of te gaan regelen. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en vooral
een heel gezond 2019.

Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging
Hallelujah 5 januari 2019
Door Judith van Lavieren
De eerste zaterdagavond van het nieuwe jaar
is door muziekvereniging Hallelujah uitgekozen om het Multi Functioneel Centrum in Makkum muzikaal in hogere sferen te brengen.
Een hemels nieuwjaarsconcert waarin melodieën van bekende sterren fonkelen, dat is de
bedoeling van de organisatie.En de sky is niet
de limit. Er zijn zelfs uitstapjes naar het heelal
met de Jupiter Hymn en de vertolking van bekende melodieën uit de film Stars Wars door
het harmonieorkest.
Ook de drumband verlaat de gebaande paden. Daarbij begeleid door speciale gast Arnold De Boer. De drumband verzorgt met Zea,
de band van Arnold, en Kosten Koper een
spectaculair optreden. Zea en de drumband
lieten eerder dit jaar van zich horen door een
fenomenaal optreden in Paradiso. Ze lieten de

Amsterdammers totaal overdonderd achter en
ook op KH2018 was er veel waardering voor
deze muzikale samensmelting van band en
drumband. Bij de jeugdige Notenkrakers spettert het plezier er van af. Zij beloven een zeer
verrassende opening waarin de secties allemaal apart van elkaar beginnen. Ze zullen eindigen als rockend orkest. Slechts 1 stuk van
hun repertoire wordt verklapt: Leef! Van André
Hazes, door Nynke Jaarsma van een arrangement voor jeugdorkest voorzien. Nynke
Jaarsma dirigeert harmonieorkest en jeugdkorps de Notenkrakers. De drumband staat
onder de muzikale leiding van Fokko Dam.
Voorverkoopkaarten a tien euro zijn vanaf 19
december te koop bij Blomynien en ‘t Pareltje.
Aan de kassa kosten kaarten twaalf euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, mits
onder begeleiding van een volwassene. Het
concert begint om 19.30 uur, de deuren van
het MFC gaan om 19.00 uur open.

Kerkdiensten
Oecumenische kerstnachtviering
Op Kerstavond 24 december is er om 21.30
uur een Oecumenische Kerstnachtviering in
de van Doniakerk. Voorganger is ds . A. Cluistra. Met medewerking van Harmonieorkest
“Hallelujah” o.l.v. Nynke Jaarsma. Iedereen is
welkom in deze viering.
Oecumene overleg
R.K kerkdiensten Makkum
23 december 9.30 uur Doopsgezinde Kerk
Pastoor A. Bultsma
24 dec 19.30 uur Kerstnachtviering
Pastoor A. Bultsma Doopsgezinde Kerk.
RK. Kerkdiensten Witmarsum
23 december 9.30 uur pastor N. ten Wolde
25 december 9.30 uur pastor N. ten Wolde
Makkum
Zondag 23-12 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
Maandag 24-12 19.30 uur, Kerstavond
Pastoor A. Bultsma.
Zondag 30-12 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastor N. ten Wolde.
Witmarsum
Zondag 23-12 09.30 uur
Pastor N. ten Wolde.
Dinsdag 25-12 09.30 uur, Kerstdag
Pastor N. ten Wolde.
Zondag 30-12 09.30 uur
Pastoor A. Bultsma.
23-dec. 9.30 Van Doniakerk
4e advent Ds. W. vd Heide, Sexbierum
24-dec. 20.00 Cornwerd kerstavondviering
24-dec. 21.30 Van Doniakerk kerstnachtdienst Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
25-dec. 9.30 Van Doniakerk 1e kerstdag
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
30-dec. 9.30 K.C. Het Anker
Heilig Avondmaal Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
31-dec. 19.30 Van Doniakerk oudejaarsdienst
Ds. G. Oberink, Urk
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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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

ALGEMEEN

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

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 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, tel: 06-15064763.

Diner in Het Anker is een
doorslaggevend succes

Sommige initiatieven zijn zo leuk dat ze binnen
korte tijd tot een waar evenement worden. Dat
is het geval met het maandelijkse diner, dat
is ontstaan uit de Groep Zorgmaatje van de
Diaconie van de PKN. Deelname staat echter
open voor iedereen, voor alle gezindten, voor
alle leeftijden. “Maar,” zegt Janneke van der
Velde, die samen met Aagje Stellingwerff en
Linda Miedema het organisatiecomité vormt,
“we zitten met vijftig personen wel aan ons
maximum. Natuurlijk kunnen we naar de grote
zaal verhuizen, maar dat gaat ten koste van de
gezelligheid en die blijft voorop staan.”
Het thema van de laatste maaltijd was “Captains Dinner”. De gasten werden verwelkomd
door kapitein Jan Adema en zijn stuurmannen
Folkert en Bram.
Ook was er nog een rol voor Sinterklaas, hij
vervulde een lieve wens van een van de gasten. Zij wilde heel graag nog eens met Sinterklaas eten. En er werden Sinterklaasliedjes
gezongen.
Het diner wordt elke laatste vrijdag van de
maand gehouden met uitzondering van de
zomermaanden. “Zeg maar van september
tot en met maart, behalve december. Iedere
avond heeft een thema. Het kenmerk is dat
vele vrijwilligers zelf iets koken,” zegt Janneke. “Er is een vorm van organisatie vooraf,
omdat we natuurlijk niet met tien toetjes en
één hoofdgerecht kunnen zitten en de capaciteit beperkt is. Er wordt geen entree of in-

schrijfgeld geheven. Ieder is vrij aan het eind
van de avond een vrijwillige bijdrage te geven.
Daarmee worden de inkoopkosten van de vrijwilligers betaald. Hun inspanningen zijn liefdewerk, oud papier. Dat geldt ook voor de ondersteuning van Hennie fan Richt, van wie we
altijd allerlei materiaal kunnen lenen.”
De volgende bijeenkomst is op 25 januari. Voor
die dag staat er een stamppotbuffet op de rol.
De aanvang is om 17.30 uur en het diner vindt
plaats in Kerkelijk Centrum Het Anker. Wie
ook wil deelnemen kan zich opgeven bij Janneke van der Velde. Er is een haal- en brengservice, zodat ook Makkumers die slecht ter
been zijn niet huis hoeven te blijven.
Inlichtingen en opgave: jannekezon@home.nl

Digitaal café in de Bieb

Met ingang van 2 januari is er elke eerste
woensdagmiddag van de maand Digitaal Café
in de Bibliotheek in Makkum. Het Digitaal Café
is een samenwerking tussen Bibliotheek en
Seniorweb. Hiermee vervalt de inloop van Seniorweb op de donderdagmiddag.
U bent met ingang van het nieuwe jaar elke
eerste woensdagmiddag van de maand van
16.00 - 17.00 uur van harte welkom met al uw
computervragen. Neem uw eigen apparatuur
mee: tablet, laptop of smartphone. Ook kan
het nodig zijn om de inloggegevens van uw
accounts bij u te hebben.

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, Sjoukje Steinhovden
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

HERFST/WINTERACTIE 30 RIJLESSEN

incl. Tussentijdse Toets en Praktijkexamen voor €1599
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)
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Leuke kerstworkshop bij BlomYnien

Slagerij Attema
Openingsdagen Feestdagen 2018

Woensdag 19 t/m maandag
24 december geopend!!
Prettige Feestdagen

door Sjoukje Steinhovden
Na een jaar pauze organiseerde Aaltsje Hendriks van BlomYnien dit jaar op veler verzoek
weer een workshop kerststuk maken. Of eigenlijk vier workshops, want ze had vier avonden volgepland, waarvan de eerste op dinsdag 11 december.
Toen de aanwezige dames het voorbeeld zagen dat Aaltsje gemaakt had (niet bepaald
een traditioneel kerststukje) werd een aantal van hen een beetje onzeker, maar Aaltsje
was vol vertrouwen en dat bleek terecht. In de
loop van de avond verrezen onder de handen
van een ieder prachtige creaties. Behalve de
bekende dennentakjes had Aaltsje diverse
andere soorten groen gebruikt, zoals eucalyptus, maar ook bloemen zoals een amaryllis en
safari. Voor een extra speciaal effect konden
er ook lampjes en kerstballen in het stuk verwerkt worden.
Met een kerstmuziekje op de achtergrond
en onder het genot van een kopje thee met
kerstkransjes werkten de dames geconcentreerd en nauwkeurig, niet snel tevreden met
het resultaat. Maar uiteindelijk mocht dat er,

Kerstmorgenzang
Dinsdag 1e kerstdag om 06.00 uur starten we
vanaf het plein met onze traditionele rondgang
door Makkum. Op verschillende locaties worden kerstliederen gezongen met begeleiding
van leden van de muziekvereniging Hallelujah.
Eindbestemming is woonzorgcentrum Avondrust waar we op alle afdelingen ook onze
kerstliederen zingen. Na afloop is voor de muzikanten en zangers in het restaurant warme
chocolademelk, koffie of thee met kerstbrood.
Beleef deze kerstmorgenzang mee en kom om
06.00 uur op het Plein.

uiteraard mede dankzij de helpende hand van
Aaltsje, zeker zijn. Het was mooi om te zien
hoe iedereen met hetzelfde voorbeeld als
uitgangspunt toch iets heel eigens en unieks
maakte.
Het was een gezellige avond en alle dames
keerden na afloop voldaan en ook wel een
beetje trots huiswaarts.

Kerstbomen in dorp
versierd door
basisschooljeugd
De kerstbomen in het dorp zijn versierd! Vanaf
zaterdag 15 december werden de versieringen
in de drie bomen in het centrum opgehangen.
De versieringen zijn gemaakt door kinderen
van De Ark en Sint Martinus. Ze zijn allemaal
gemaakt van gerecycled plastic maar vooral
zijn ze heel mooi! Een leerzaam project voor
de kinderen en ouders. De OVM hielp met
het ophangen van alle werkstukken. “Hebt u
de bomen al bewonderd? Wij vinden dat ze
prachtig geworden zijn”, aldus de OVM.

Witgoed

Verkoop en reparatie
van uw witgoed

Don de Jong
De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137
dondejong2@hotmail.com

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
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CMV Hallelujah opent 2019 met
het 43e Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 5 januari 2019 zal CMV Hallelujah Makkum voor de 43e keer haar Nieuwjaarsconcert geven. Op het programma van het harmonieorkest, onder leiding van Nynke
Jaarsma, zullen de ‘sterren van de hemel’ spelen met muziekstukken zoals Gustav Holst:
The Planets - Jupiter Hymn en Star Wars Suite - Princess Leia’s theme. Daarnaast zullen
onze jeugdleden ‘de Notenkrakers’ zich presenteren met verassende muziekstukken.
De drumband, onder leiding van Fokko Dam, zal onder andere het succesvolle optreden
van afgelopen jaar in Paradiso te Amsterdam nog eens dunnetjes overdoen in samenwerking met Zea (Arnold de Boer) en Kosten Koper.
Komt allen en luidt het nieuwe jaar muzikaal in! De kaarten kosten €10,- in de voorverkoop en €12,- aan de zaal. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang mits onder
begeleiding van een volwassene. De voorverkoop start woensdag 19 december bij ’t
Pareltje en BlomYnien in de Kerkstaat. De aanvang van het concert is om 19:30 uur. De
zaal gaat open om 19.00 uur. U bent van harte welkom in de 'Hallelujah Music Hall’ MFC
Maggenheim, Klipperstraat 21A Makkum.

Zoekertje
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 zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Te koop: winterbanden op velg 195/65 R15
voor oa VW Passat. In prima staat; incl.
sneeuwkettingen! €135.
Tel. 0515-857819
Te koop: wegens plaatsgebrek , prachtige complete kerststal. Handbeschilderde
keramieken beeldjes. Met lampjes en veel
accessoires.€250.
Tel. 0515-857819

VERBOUWINGSOPRUIMING
Hele maand december
20% korting op alles
www.vannuyenmakkum.nl
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2019

Lunchroom

DE HALTE

2019

Eric en Tet Lombaard

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2019
Wegens vakantie gesloten van 13 december t/m 10 januari

Namens alle leden
van
vereniging
Caravan Us Stek:
Folle lok en Seine
Foar it jier 2019

Schilder- en Onderhoudsbedrijf Jacob Nota

Wenst u
prettige Kerstdagen
en een
gelukkig Nieuwjaar
Blokmakersstraat
14 -34
8754
GC - CL
Makkum
- Tel: 0515-231716
- Mob: 06-40412535
Bleekstraat
| 8754
Makkum
| Mob: 06-40412535

Zwaagstra
Kerkeburen 3 | 8754 CZ Makkum | Mob. 06 - 516 451 90

www.zwaagstrametselwerken.nl

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2019

Wij winskje elkenien
noflike krystdagen
en in stiengoed 2019

oflik
In Hoflik&N
ske!
nijjier tawin
kje
ur
D
In tút fan

Minne, Nelleke,
Ilse & Luuk

De medewerkers van de Belboei wensen u allen
prettige kerstdagen en veel gezondheid en
leesplezier in 2019
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Ik winskje eltsenien dy’t dit lêst
goede Krystdagen en
folle lok en seine yn it Nije Jier.
Adriaen Readbergen.
Lieuwkemastate 25, Makkum

2019

dagen
t
s
e
e
f
e
n
sen u fij
n
e
w
019.
j
i
2
d
W
n
o
z
e
en een g
n Nieuw
e
d
u
O
erst en
K
n
e
s
s
tu
en.
Wij zijn e hele week op
d
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
2019!

Café-Restaurant ’De Zwaan’

tel. 0515-232471

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2019!

Voor zowel
gezelligheid
als sportiviteit
Bar-Café voor
jong en oud

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wensen u een Voorspoedig
en Gezond 2019
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen u een stralend kerstfeest
en een gezond 2019!!

Prettige feestdagen
en een gelukkig 2019!

Rianne

Wij wensen u
een gezond
en culinair
Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

2019!

www.focussys.nl

wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2019

Wenst iedereen een ZONNIG EN GELUKKIG 2019

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

Gebr. Roosma B.V.

Makkum
0515-233021
Turfmarkt 35

Alle medewerkers van
de bibliotheek wensen u
fijne kerstdagen.
En 2019 is een uitgelezen jaar
voor veel leesplezier!

Oudemirdum
0514-571996
info@roosma.nl

wenst u
fijne kerstdagen
en een voorspoedig
2019 toe

Wenst een ieder

Slagerij Bruinsma wenst u
fijne kerstdagen en een
gelukkig 2019.

fijne feestdagen en
een
voorspoedig 2019
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
2017!
2019
Wenst u een ijzersterk 2019
Wij willen iedereen bedanken voor
het vertrouwen in ons bedrijf het
afgelopen jaar en hopen op een
goede samenwerking voor 2019!

Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Prettige kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

Directie en medewerkers
0515-232222

www.sgckoeriermakkum.nl

wenst iedereen
een goed, gezond
en succesvol 2019 toe
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

Directie en personeel van Garage Horjus wensen u
sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.
Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Wenstuuprettige
prettigekerstdagen
kerstdagen
Wenst
en een voorspoedig 2017
2019
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

Medewerkers van Café Restaurant Beaufort wensen
iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig 2019
Holle Poarte 2 |8754 HC Makkum | Tel. 0515-232383
www.beaufort-makkum.nl

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Wenst iedereen fijne feestdagen toe
en een glanzend 2019
De Poon 7 Makkum
06-41529265

2019

Ronald, Andrea, Riki, Sofie, Marloes en Liv
Martin, Anette, Lars en Stan
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
De Eerlijkheid

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

Prettige Kerstdagen en een gezond 2019

wenst alle familie, vrienden en relaties
fijne feestdagen en een gezond en sportief 2019

W a

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

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

prettige kerstdagen
en een
06-53371017 | info@klusbedrijf-jvl.nl

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

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

2019

gelukkig nieuwjaar
Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

2019
2019
IJsvereniging wenst
iedereen een gelukkig en
gezond 2019 toe.

Het bestuur en medewerkers van
Multifunctioneel Centrum
Maggenheim wensen iedereen
prettige kerstdagen en een sportief
en cultureel 2019!
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019

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

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
voortvarend 2019

Wenst een ieder fijne Kerstdagen
en een gezond 2019
Uw adres voor: Jacht installatie / reparatie /
Verkoop van Zeiljachten en
Jachtbouw

wenst u een gelukkig 2019
Strânwei 11 - 8754 HA Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

9
Markt 27 Makkum
06-25421880

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien
noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.

2019!
Afwerkingsbedrijf
Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum Tel.: 0515-769 018

Noflike feestdagen en een Blomryk 2019
Aaltsje en Marian
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
DOEDEL AGENTUREN H.V.L
Handel-Verhuur-Logistiek.
wenst iedereen

www.buwalda-products.com

Wenst U allen
Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

FIJNE FEESTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG en GEZOND
2019
Paul en Fré Doedel

Jachthaven, jachtverhuur voor IJsselmeer en Waddenzee
T. 06-15064763 | www.asmakkum.nl | alpha@asmakkum.nl

Noflike Krystdagen
en Folle Lok en Seine
Roelof en Riekje

Fijne Feestdagen
en een
Gezond 2019

Met Professionele apparatuur,
degelijk… en niet duur.
Kloppen we ook dit jaar graag weer aan,
willen u niet in de kou laten Staan.

Gebr MiedemavdVelde

It Gruthof 5

8754 GZ MAKKUM

www.miedemavandervelde.nl

info@riniamakkum.nl

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2019
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Fijne feestdagen
en een
gezond 2019
Sharon, Daniëlle, Jansje
en Alie en wensen u
sfeervolle kerstdagen
en een goed gekleed
en gezond 2019

Hunia’s Drukkerij
Spoardyk 56 • 8711 CK Workum • 0515 541466
info@huniadrukkerij.nl • www.huniadrukkerij.nl

wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond 2019
0515-231175 | www.shiatsupraktijkannelies.nl | anneliesadema@home.nl

Jan, Douwina, Jimte, Silke en Dytmar Postma
wensen iedereen prettige kerstdagen
en een heel gelukkig 2019!

2017
2019

Fijne Feestdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar
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Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

