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In dit nummer o.a.

Kerst- en
Nieuwjaarswensen

No. 1707 - 18 december 2019
Dit is dan echt de allerlaatste
Makkumer Belboei.
Iedereen bedankt voor zijn
of haar bijdrage in de
afgelopen jaren.
Hele fijne Kerstdagen
en een gelukkig 2020.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Makkumer Belboei

Lichtjes op oorlogsgraven tijdens de kerstdagen
SNEEK

Door Judith van Lavieren
Op kerstavond zullen wederom de lichtjes
op de oorlogsgraven op het Makkumer
kerkhof aangestoken worden. Remko de
Jong zorgt voor lichtjes op de graven van
alle Makkumers die tijdens de bevrijding
omkwamen, alle graven van verzetstrijders
en evacués en van de geallieerden. De
lichtjes zijn dit jaar elektrisch zodat ze tijdens de kerstdagen beter blijven branden.
Doordat de coniferen op de begraafplaats
weg zijn, zullen de lichtjes beter te zien zijn.
Op 28 december wordt alles door De Jong
weer opgeruimd.
Elk jaar doen er internationaal zo’n 325
kerkhoven mee aan deze traditie. Dick
Jansen uit Burgum is de grote initiator
geweest om dit ook in Friesland te gaan
doen. Remko de Jong las er over op Facebook en besloot in 2014 om in Makkum te
gaan zorgen voor lichtjes op oorlogsgraven
tijdens de kerstdagen.
Op 24 december om 17.00 uur wordt er
verzameld bij de ingang van de Doniakerk.
“Het gaat altijd door”, stelt De Jong “ook al
regent het bakstenen.” Iedereen is welkom
om aan te sluiten.” Elk kerkhof herdenkt op
zijn eigen manier. Ik wil altijd een verhaal
vertellen bij de personen die in Makkum
begraven zijn. Ieder jaar licht ik er een andere persoon of personen uit. Dit jaar zet

ik de 7 koppige bemanning van een squadron
in de spotlight. Dat jonge mensen hun leven
hebben gegeven voor onze vrijheid mag nooit
vergeten worden.
Er is veel waardering voor het herdenken,
merkt Remko. Canadezen die hij foto’s stuurde
waren onder de indruk en schreven hem:” Tijdens de bevrijding in 45 werd er gezegd:we’ll
never forget, maar jullie doen dat echt niet.”
Er komt een belangrijk herdenkingsjaar aan:
75 jaar bevrijding. De Tweede Wereldoorlog
staat volop in de belangstelling, er worden
veel activiteiten georganiseerd en museums,
bunkers en fortificaties trekken veel bezoekers.”Ik vind het mooi om te zien dat ook de
jeugd hier belangstelling voor heeft.” Remko
hoopt ook dit jaar weer veel mensen te mogen
verwelkomen op de begraafplaats.
Lichtjes op oorlogsgraven, 24 december
om 17.00 uur bij de Doniakerk te Makkum

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

Zie ook onze prijsvraag
elders in deze Belboei
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Familieberichten

Info
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
THUISZORG PATYNA
Makkum e.o.: Wijkverpleegkundige Siska Bosma
06 13500473
Witmarsum e.o.: Wijkverpleegkundige Joukje Reitsma
06 83606917
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
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.
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl
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.uitvaartverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

OVERLIJDEN

DANKBETUIGING

Als een regenboog
vol kleuren
Als een zonnetje
heel fel
Een herinnering
zo dierbaar
In gedachten
geen vaarwel,

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor de steun en medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder

Felix
Wij wensen Jesper en Lisa en
verdere familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.
Hidde en Greta
Anne en Truus
Uilke en Romine
Corine
Anneke
Teake
Anita

Reinout en Anita
Tom en Sjoertje
Jaap
Roy
Jeltsje
Willie
en kinderen

It gemis fan it âldershûs sil bliuwe,
mar de moaie oantinkens ek.
Unferwachts hawwe Wietkse & Johan,
Mark en Nynke ôfskie nimme moatten
fan harren leave mem, skoanmem en
beppe

Jetty Atsma-de Jong
Wy winskje jimme en de neiste famylje
in soad sterkte ta mei dit ferlies.
Karmasterkorps Yn ‘e Bocht

Agenda
Op 19 januari 2020 wordt het familie volleybal
toernooi gehouden, haal je sportieve familie
gezellig bij elkaar,
U kunt zich opgeven bij;
bijlsmamakkum@home.nl

Tineke Wijnja-de Vries
Wij wensen u gezegende feestdagen
en een voorspoedig 2020.
Loek en de kinderen
De Wijting 17, Makkum
Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze
foar alle bliken fan meilibjen nei
it ferstjerren fan ús leave mem, beppe
en âlde beppe

Siepie Tijmstra-van der Eems
Dit hat ús tige goed dien.
		Famylje Tijmstra
Makkum, desimber 2019

Kerkdiensten
PKN kerk
22 december 9.30 K.C. Het Anker 4e advent
ds. W. Rooseboom, Oudega (SWF)
24 december 20.00 Cornwerd
kerstavondviering
21.30 Van Doniakerk kerstnachtdienst
Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
25 december 9.30 K.C. Het Anker
1e kerstdag Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
29 december 9.30 K.C. Het Anker
dhr. H. Fransen, Lioessens
31 december 19.30 K.C. Het Anker
eindejaarsdienst Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
RK Kerk
Makkum
Zondag 22-12, 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastoor A. Bultsma.
Dinsdag 24-12,
uitgenodigd bij andere locaties.
Woensdag 25-12, 09.30 uur, Kerst viering,
Pastor N. ten Wolde.
Zondag 29-12, 09.30 uur,
Doopsgezinde kerk Pastor J. van Beek.
Witmarsum
Zondag 22-12, 09.30 uur,
Pastor N. ten Wolde.
Dinsdag 24-12, 19.30uur, Kerstnacht viering,
Pastoor A. Bultsma
Zondag 29-12, 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma
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Vrolijke kerstworkshops bij BlomYníen

Slagerij Attema
Openingsdagen Feestdagen 2019
Woensdag 18 december:
13.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 19 / vrijdag 20 december:
7.00 t/m 18.00 uur
Zaterdag 21 december:
7.00 t/m 12.00 uur
Maandag 23 / dinsdag 24 december:
van 7.00 uur

Prettige Feestdagen
Diverse vleessoorten voor de
Fondue / gourmet / steengrill:
Varkenshaas - biefstuk - fricandeau
kipfilet - haasbiefstuk - schnitzel
mini-hamburgertjes - slavinkjes
blinde vinkjes

door Sjoukje Steinhovden
Net als alle andere bloemenzaken in Nederland ademt ook BlomYníen van Aaltsje Hendriks deze decembermaand een sfeer van
kerst. Het is een drukke maand voor bloemisten, maar voor Aaltsje is “gewoon” druk
niet druk genoeg. Haar winkel staat al vol met
prachtige, creatieve kerststukjes, maar zij stimuleert ook graag de creativiteit van anderen
en daarom organiseerde ze, net als vorig jaar,
een aantal kerstworkshops. Vijf om precies te
zijn en als ze had gewild had ze er nòg meer
kunnen houden. Er waren zoveel aanmeldingen dat ze met een wachtlijst moest werken.
De eerste workshop was in Sneek, waar ze
21 mensen in een zaaltje begeleidde bij het
creëren van prachtige kerststukken. Daarna
volgden vier “reguliere” workshops in haar ei-

gen zaak, met elk acht deelnemers. De eerste
hiervan was op 10 december. Het voorbeeld
dat Aaltsje had gemaakt stond te pronken op
de tafel en een aantal deelnemers werd een
beetje onzeker bij het zien ervan. Maar al snel
was er voor onzekerheid geen tijd meer: er
moest gewerkt worden! Dennentakken, eucalyptus en strokransen lagen te wachten om te
worden verwerkt in een bijzonder kerststuk op
een dienblad.
Het werd een vrolijke, gezellige avond en de
gastvrouw was ook de koffie en thee niet vergeten, uiteraard geserveerd met kerstkransjes. Het was mooi om te zien dat iedereen aan
het eind van de avond met exact hetzelfde
materiaal toch een heel eigen creatie had gemaakt. De enige uitdaging was nu nog om die
heelhuids thuis te krijgen door de stormachtige wind…

Diverse rollades:
runder - varkens - half om half
Kan ook in kerstverpakking (doosje)
Fondue & gourmet / steengrill schotels:
voor div. aantal personen,
in luxe verpakking
Diverse worstsoorten:
grillworst - ossenworst - paardenworst
kookworst - leverworst - droge worst
Zeeuws spek

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

2020!

Kerstnachtdienst
Op de avond voor kerst, dinsdag 24 december, is er weer de traditionele kerstnachtdienst
in de Van Doniakerk, aanvang 21.30. Muziekvereniging Hallelujah o.l.v. Nynke Jaarsma zal
de begeleiding verzorgen en voorganger is ds.
Anneke Cluistra. Het thema van de dienst is
'Vrede op aarde!?' U bent allen van harte uitgenodigd om het feest van kerst mee te vieren.

AANBIEDING 30 RIJLESSEN

incl 1 Tussentijdse Toets + 1 Praktijkexamen voor €1660
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)
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Gezond & Vitaal

Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel van start

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

Vorig week berichten wij over de start van de Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel. De eerste
197 panelen, op bovenstaande foto, zijn geplaatst op de stal van Bouke de Witte. Bij genoeg deelname zullen er nog 200 panelen worden geplaatst op de stal van Sijbren Mulder
aan de Meerweg.

Tweede Kerstdag Achlumer kerstkuier
Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december wordt er in Achlum een kerstkuier georganiseerd. De start is om 14.00 uur en het
begint bij dorpshuis “de Singel”, we lopen
de route in één groep. Het is een wandeling
van ongeveer 6 km, die we afleggen in een
rustig tempo, waarbij we genieten van weidse vergezichten. Deze eenmalige tocht gaat
deels over een oud kerkenpad. We lopen
door boerenland waarvoor we toestemming
hebben gevraagd. Onderweg zijn er korte
verhalen over de omgeving waar we lopen.
Iedereen die deze middag lekker in bewe-

ging wil zijn en frisse lucht wil happen is van
harte welkom. Waterdichte laarzen of hoge
schoenen zijn aan te raden.
Na de kerstkuier staat er heerlijke, stevig gevulde erwtensoep en warme chocolademelk
klaar en kan er nagepraat worden in het
dorpshuis. Deze tocht is niet geschikt voor
wandelwagens en honden mogen niet mee.
De tocht is op eigen risico.
De kerstkuier is gratis, voor de erwtensoep
en chocolademelk wordt een kleine bijdrage
gevraagd.
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Ons assortiment voor de feestdagen
• Kangoeroebiefstuk
• Diverse soorten
hertenvlees
• Diverse soorten
zwijnenvlees
• Diverse soorten
hazenvlees

Rollades
• Procureurrollade
• Varkensfiletrollade
• H.o.h rollade
• Runder rollade
• Lende rollade
• Kalfs rollade
• Lamsrollade
• Kiprollade
Tevens kunnen wij voor
een meerprijs uw rollade
voor u afgaren!

Lamsvlees

• Lamskarbonade
• Lamsbout
• Lamsrack
• Lamsrugfilet

Soepen
• Tomatensoep
• Bospaddenstoelensoep
• Mosterdsoep
• Ossenstaartsoep

Tafelsch otels

Gourmet schaal basis
Gourmet schaal de Luxe
Fondue schaal
Steengrill schaal
Hapjes schaal (basis)
Hapjes schaal (mix)
Hapjes schaal (luxe)
Hapjespan Vanaf 10 personen
Rundvlees salade
Scharrelei salade
Vis salade

Voor bedrijven

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-16.00 uur
Gesloten
8.00-18.00 uur
7.00-17.00 uur

Openingstijden

16 december:
17 december:
18 december:
19 december:
20 december:
21 december:
22 december:
23 december:
24 december:

25 december: Gesloten
26 december: Gesloten
27 december: 13.00-18.00 uur
28 december: 8.00-16.00 uur
29 december: Gesloten
30 december: 8.00-18.00 uur
31 december: 8.00-13.00 uur
1 januari:
Gesloten
Vanaf 2 januari weer de normale
openingstijden

Slagerij Bruinsma is gespecialiseerd in warme en
koude buffetten, hapjesschalen en rollades voor
uw bedrijf. Wij hebben een gevarieerd assortiment.
Voor elke gelegenheid en elk budget. Meer weten?
Kijk op onze site of bel voor een advies.

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

Slagerij Bruinsma

€ 5,50 p.p
€ 7,95 p.p
€ 6,00 p.p
€ 5,50 p.p
€ 3,25 p.p
€ 3,75 p.p
€ 4,25 p.p
Vanaf € 3,98 p.p
Vanaf € 3,98 p.p
Vanaf € 3,98 p.p
Vanaf €10,49 p.p

Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een culinair succes te maken.
Dit is een greep uit ons kerstassortiment.

Wild en gevogelte
• Kalkoen filet
• Kalkoen drumsticks
• Hele kalkoen
• Eendenborstfilet
• Fazant filet
• Parelhoenfilet
• Struisvogelbiefstuk
• Reebiefstuk

• Carpaccio
• Vitello tonato
• Beenhammetjes

Speciali tei ten uit eigen keuken
• Hazenpeper
• Wild goulash
• Stoofpotje

Bij aanko
op
van een
ro llade
van mini
maal
1 kilo, gr
atis
vlees-the
r momete
r
(zolang de vo
orraad strekt
)

Staat er een product niet tussen, vraag dan gerust en wij proberen dan om dit voor u te regelen!
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TAFEL VAN MAKKUM
Het vervolg
Na de startbijeenkomst eerder dit jaar, hebben
wij een vervolgbijeenkomst georganiseerd
voor de mensen die zich daarvoor hebben
aangemeld. Tijdens deze bijeenkomst hebben
we gesproken over het verdere proces en zijn
er vragen beantwoord. Verder zijn er (werk-/
project)groepen gevormd die aan de slag willen met een initiatief of opdracht.
De gemeente hecht veel waarde aan de input
van plaatselijk belang Makkum. We zijn momenteel samen aan het bekijken op welke manier we elkaar het beste kunnen versterken.
De werkgroepen
De afgelopen periode hebben we met iedere
werkgroep een afspraak gemaakt om te praten
over de ideeën / initiatieven. Er is bijvoorbeeld
gesproken over hoe de gemeente hen kan ondersteunen bij het vormen van een plan van
aanpak voor realisatie van initiatieven. Hieronder vertellen wij u meer over de verschillende
initiatieven en over het vervolgproces.
- Jeugd en sport-/ en spelvoorzieningen
Deze groep werkt een plan uit voor de realisatie van sport- en/of spelvoorzieningen. De
gemeente begeleidt de groep in dit proces. Op
16 december is het concept-plan van aanpak
met de gemeente besproken. De groep gaat
het plan nu verder uitwerken en de gemeente
denkt daarin mee.
- Toegankelijk en bereikbaar Makkum
De groep infra gaat aan de slag met een infrastructureel vraagstuk in Makkum. Wat dat
precies moet zijn is de vraag waar de groep nu
voor staat. Stap 1 is namelijk het formuleren
van een concrete opdracht /initiatief. Daarna
begeleidt de gemeente de groep in het proces
om te komen tot een plan van aanpak.
- Ontwikkeling Tichelaargebied
Initiatiefnemers Patyna, Elkien en ontwikkelaar FB Oranjewoud willen het Tichelaargebied verder ontwikkelen. De ontwikkelaar
werkt een paar scenario’s uit in praatplaten/
schetsen. Bij de scenario’s is rekening gehouden met de wensen van de initiatiefnemers en
de inwoners van Makkum. De informatie hiervoor komt uit de Dorpsvisie, het Kompas van
Makkum, de Makkumer top 35 en de startbijeenkomst voor de tafel van Makkum. De
praatplaten/schetsen zijn bedoeld om samen
met elkaar in gesprek te gaan over de verdere
ontwikkeling van het gebied.
Begin volgend jaar ontvangt u hierover meer
informatie. Tijdens de bijeenkomst van 7 november werd het de aanwezige inwoners duidelijk dat de mogelijkheden voor invulling veel
meer aan kunnen sluiten bij wensen uit Makkum dan vooraf werd gedacht. Volgens de gemeente is het een unieke kans om tot een goede invulling te komen voor de Tichelaarlocatie
met een versterkende werking voor Makkum!
- Verbinding
Er is ook een werkgroep die zich in wil zetten
voor het verbeteren van de verbinding tussen
de Holle Poarte en het centrum van Makkum.

Er zijn verschillende ideeën waaronder een
idee waarin de huidige (oude) hal van Feadship mogelijk een sleutelrol kan spelen als onderdeel van een kunstproject. Op dit moment
worden de mogelijkheden onderzocht. Daarna
wordt in overleg met de groep verder gewerkt
aan een plan van aanpak.
Zodra er meer over de initiatieven te vertellen
is, informeren wij u daarover.
Wat doet de gemeente?
De gemeente begeleidt de groepen en denkt

actief mee met bepaalde vraagstukken en
met de in het proces te zetten stappen. Iedere
groep heeft hiervoor binnen de gemeente een
aanspreekpunt. De gemeente wil hiermee bijdragen aan het vergroten van de slagingskans
van de verschillende initiatieven.
Heeft u ook een initiatief?
Heeft u ook een idee wat bijdraagt aan de
verdere ontwikkeling van Makkum? En wilt u
daarmee aan de slag? Stuur dan een e-mail
naar tafelvanmakkum@sudwestfryslan.nl

KERSTGEDACHTE 2019
De spiegel van je leven
Als je in de grote spiegel van je leven tot nu kijkt
weet dan, een oude spiegel is gebarsten of verweerd
kijk goed of het waarheid is of er slechts op lijkt
want de glans wordt langzaam in dofheid uitgesmeerd
Je karakter is voor je geboorte al aan je gegeven
en is nooit honderd procent slecht of goed
je gewoontes worden tijdens je leven geschreven
deze bepalen in grote mate hoe en wat je doet
De een is door ouders liefdevol in warmte gesmeed
in warmte gesmeed is vaak voor ieder een wens
de ander is als persoon ruw en in koelte gekneed
dit laatste maakt je echter geen slechter mens
Kijk dus niet alleen naar de verweerde doffe accenten
deze accenten staan voor de gekregen harde lessen
maar zoek vooral de mooie heldere glansmomenten
deze momenten staan garant voor je eigen successen
Eddie Oppedijk, december 2019
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Rick Hack stopt na 34 jaar met De Zwaan
Door Judith van Lavieren
“Ik zal het missen, het is het afsluiten van een
periode”, vertelt Rick Hack. Na 34 jaar zet hij
een punt achter een lange carrière als kroegbaas van de Zwaan. Begin jaren tachtig werkte
Rick als zetbaas in de Tapkamer ( tegenwoordig de Belboei). Toen eigenaar Johan Velting
zelf in de Tapkamer ging staan, werkte hij nog
een paar jaar in het Barchje in Bolsward. Hij
was al wel op zoek naar een eigen café. Dat
werd Café Restaurant De Zwaan in Makkum.
Rick begon hier op 3 januari 1987.
De achterzaal transformeerde in de loop der
jaren van snackbar naar restaurant naar zaal-

tje voor vergaderingen en kleine partijen. Het
restaurant en het terras werden steeds belangrijker.
Remko en Jetske de Witte nemen de Zwaan
over en Rick is begonnen met inpakken en opruimen. Vrijdag 20 december wordt zijn laatste avond als kroegbaas van de Zwaan.” Zet
maar in de Belboei: je laatste kans om je witte
muntjes op te maken! “, zegt Rick. Er is een
hapje en er is muziek. Op 21 december sluit
ik met het personeel mijn loopbaan af tijdens
een etentje en dan is het gebeurd. Het is een
leuke tijd geweest, ik heb hier altijd met plezier
gewerkt, nog steeds eigenlijk.”
“Ik zal de afwisseling missen. Je begint in de

25 jaar kerstboom de Zalm/de Voorn

zomer om 7 uur en je weet nooit hoe je dag zal
verlopen of hoe laat die afgelopen is. Het was
nooit saai, dat komt ook omdat ik alles zelf
deed: de keuken, de bar, de bediening, het bestellen en plannen. Dat de zomers straks niet
meer bestaan uit werkweken van 80 tot 100
uur is prettig, al ben ik niet van plan om stil te
gaan zitten. Hoe zijn pensioen er uit gaat zien?
“Vaker op de motor weg of culturele activiteiten bezoeken, een hotelletje pakken, naar het
voetbal gaan…. Ik heb nu geen excuus meer
om niet te gaan. Ik blijf actief in de OVM en zal
vast hier en daar hand- en spandiensten verrichten achter de bar, maar niet meer met alle
verplichtingen en dat is lekker. De administratieve rompslomp rond vergunningen en dergelijke en mijn contacten met de ambtenaren van
Sudwest-Fryslan zal ik zeker niet missen.
Rick blijft in Makkum wonen:
“Na tweeënhalf jaar ga ik samenwonen met
mijn vrouw “, lacht Rick. “Jannie neemt in juli
2020 afscheid van haar werkzame leven. En
dan hopen we nog veel plezier te hebben in
onze “na-werkse tijd.”

Legen van containers
Wanneer wordt uw container geleegd in 2020?
Dit kunt u opzoeken op de digitale afvalkalender. Let goed op, want het kan zijn dat wij op
een andere dag uw container legen dan u van
ons gewend bent.
Kerstbomen
In de tweede week van januari halen we kerstbomen op. De kerstboom kunt u aanbieden
op de plaats waar u anders de container neerzet. We legen deze week de groene containers
niet. (GFT) U kunt de boom natuurlijk ook altijd
nog naar de milieustraat brengen.

Zoekertjes
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

Ieder jaar staat er rond de kerstdagen een grote kerstboom te schitteren op het pleintje de
Voorn/de Zalm. Dit jaar voor de 25ste keer. De
8 meter hoge boom werd aangeboden door
Hinke Dek die de boom ruim 25 jaar geleden
in haar voortuin plantte.
Met man en macht werd de boom naar het
plein verplaatst. Volgens de bewoners is dit de
hoogste boom in de afgelopen 25 jaar.
Honderdzestig lampjes zorgen er voor dat de
kerstboom in het duister staat te stralen. Traditiegetrouw wordt er door de bewoners in de
kerstnacht bij de boom glühwein en chocola-

demelk gedronken.
Afgelopen zaterdagmorgen speelde zich een
ramp af. De boom bleek niet bestand tegen de
harde stormwind en viel om. De 160 lampjes
in de boom zijn kapot. De bewoners van het
plein zijn onthutst en beraden zich nog hoe het
nu verder moet. Inkorten van de boom is een
optie. Of de boom voor de kerst weer in het
licht staat is nog de vraag.
“We willen toch graag dat er op kerstmorgen
ook weer in alle vroegte bij de boom gezongen
en gespeeld wordt. Dat hoort er bij”, aldus enkele bewoners van het plein

HEEL VEEL JONGENSKLEDING!
Ziet er nog keurig uit.
Maat 146. Zak vol €10,-.
Maar 152. Zak vol €10,-.
Heerlijke winterjas maat 152.
Nauwelijks gedragen €5,-.
Tel: 06-10468275
OPROEP
Wie heeft de verlichtingssnoeren van
de scouting geleend en vergeten terug te
brengen of weet waar ze zijn?
Wij willen ze ook graag gebruiken.
Bel: Scouting Burdina: 06-22308496
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Loopgroep Makkum bestaat 10 jaar
Afgelopen zomer was het zover de Loopgroep
Makkum vierde zijn 10-jarig bestaan. In 2009
is Jan Hindrik Hartman, toen samen met Jan
Goemaat, de Loopgroep Makkum begonnen
en hij is nog steeds de hoofdtrainer. Met zijn
sportervaring bedenkt hij steeds weer uitdagende en originele trainingen voor diverse niveaus van hardlopen. Want niet iedereen gaat
even snel.
3 verschillende trainingsnelheden
De snelheden zijn in ongeveer 3 groepen te
verdelen. Er zijn lopers die gemiddeld 8 km
per uur hardlopen, er zij er die ongeveer 10 km
gaan en er zijn er die sneller gaan. Toch weet
Jan Hindrik een training te bedenken, waarbij
de loopgroep met elkaar traint en dat iedereen
aan zijn of haar trekken komt qua trainingsintensiteit en snelheid.
Trainingsavonden
De loopgroep traint al vanaf het begin op
maandagavond en woensdagavond van 19:30
tot ongeveer 21:00 uur. We verzamelen bij het
verenigingsgebouw van de ijsbaan (vlakbij de
Jumbo) en beginnen met een warming-up.
Daarna starten we op maandagavond met de
training onder leiding van Jan Hindrik en op

woensdag lopen we een rustig duurloopje met
zijn allen van ongeveer 8 tot 10 km. Maar ook
dan wordt rekening gehouden met ieders trainingswensen.
Meetrainen
Wil je een keer met ons meelopen, je bent van
harte welkom om kosteloos en vrijblijvend 3
keer met ons mee te trainen. Mail ons of kom
gewoon op maandag om 19:30 uur bij het
verenigingsgebouw van de ijsbaan (vlakbij de
Jumbo). Wil je daarna lid worden, ook van harte welkom. Het lidmaatschap kost 5 euro per
maand en daarvoor wordt dus 2 keer per week
(8 keer per maand) getraind.
Voor informatie mail: loopgroepmakkum@hotmail.nl. Tot ziens bij loopgroep Makkum.

Raden van juiste gewicht
Het juiste gewicht van de steen welke geraden
kon worden tijdens de Leukste Kerstmarkt
Ooit aan de Hoogstraat 30 was 4.22 Kilo.
Ruim 75 mensen waagden een gokje. Sommigen kwamen heel dicht in de buurt, anderen
zaten er weer ver vanaf. Wij kunnen mevr. K.
Groeneveld, feliciteren, zij zat er héél dicht bij
met 4.23 kilo. Zij heeft een beeldhouwworkshop gewonnen bij Staal en Steen te Exmorra.

PRIJSVRAAG
- In september 2000 plaatsten
wij voor het eerst een woning
in de Makkumer Belboei (zie
onderstaande advertentie)
- Raad de toenmalige vraagprijs in guldens en win een
OVM-waardebon t.w.v. € 25,- Uiterlijk 5-1-2020 kunnen
antwoorden op ons kantoor
(Voorstraat 1 - Makkum) of
via de email ingeleverd worden
(makkum@kingmawalinga.nl)
- Op 8-1-2020 wordt de
prijswinnaar bekend gemaakt
o.a. via onze facebook-pagina
facebook.com/kingmawalinga
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ANDERE TIJDEN
door Jetze Genee
De Makkumer Belboei. Een vast baken in zee,
wat in mistige tijden de zoekende bezoekers
aan Makkum een thuishaven bood. Een goed
gevonden naam voor de eerste krant van
Makkum. Althans, uitgaves van de Makkumer
Courant waren er al eerder. Daarnaast was ik
bekend met de Leugenbollepopkrant en de
Keetkrant, maar duidelijk van een ander allooi
dan de Belboei.
Via het regelmatig schrijven van stukjes voor
de Belboei en die andere krantjes kwam ik,
samen met Judith, Sjirk en Doutzen, in 2011
het schrijfteam versterken. Nu moesten er
serieuze zaken op papier gezet worden, een
aanpassing die mij gelukkig al snel paste.
Als inwoner van Makkum is de
Makkumer Belboei ook voor mij
een vast onderdeel van de week.
Of beter gezegd was. Vreemd
om de laatste letters op papier
te zetten. Jammer ook, weer een
lijntje doorgeknipt van de onderlinge binding van Makkum en
omgeving. Of misschien hoort het
bij de tijd. Hoe dan ook, de laatste
Belboei dus. Als kind vroeger al,
woensdag de Belboei in de bus,
strijd om wie het krantje het eerst
mag lezen en dan binnen 6 minuten alle nieuwtjes uit Makkum
weer binnen hebben! Daar kan
geen social media tegen op zou
je denken. Toch wint de digitale
en snelle informatie het. Luistertip; Exit Music, Radiohead.
Niet te veel weemoed nu, een
terugblik op bijzondere en mooie
herinneringen.
Hoe anders dan nu was het in
vervlogen tijden als het gaat
om het opmaken van de krant.
Printwurk Iris had hier een flinke
kluif aan. Eerst handmatig overzetten en later digitaal invoeren
in het opmaakprogramma
QuarkXpress. In mijn actieve
herinnering was het kopij aanleveren (knipsels of op floppy)
bij Andries Quarré en later
bij Otto of Sjef van Printwurk
Iris. Verslagen, oproepen het
zoekertje niet te vergeten. Met
ondersteuning voor de advertentie acquisitie door Theo
Adema, Ab van der Meer en
later Roelof Vellinga.
Ik zie nog voor mij hoe Sjef
op maandagmiddag laat een
bierviltje krijgt met daarop de
tekst voor de advertentie. Voor
in de Belboei van woensdag.
Er kon veel en er waren hele
korte lijntjes. Het drukwerk

zelf met de pers en vouwmachine verliep niet
altijd even soepeltjes. Handmatig vouwen op
dinsdagavond was soms ook best gezellig.
Noest ambachtswerk. Dank Otto en Sjef
voor het meebeleven van drukwerk. Veel
bijzondere huiskamers en openhartigheid
kwam ik tegen in de gesprekken. Spanning
soms ook als Jan Werkhoven meekwam voor
een foto. ‘Jo komme dan toch mei in foto
yn de krante no’? Als Jan er was dan wist je
dat er woensdags een verslagje volgde. Op
aanvraag kan het gebeuren dat de redactie op plaatsen komt die normaliter minder
vanzelfsprekend zijn. Van een lintjesregen via
persbijeenkomsten naar een interview met
nieuwe ondernemers. Mooie herinneringen en

soms ook erg leerzaam. In ons destijds opgezette redactieoverleg kwamen de aanvragen
langs, de verdeling onder de redacteurs en
later ook de financiële zorgen. De jaarlijkse
acceptgiro actie bleek niet voldoende om het
teruglopend aantal adverteerders te dekken.
Met de donateurs-actie op jaarmarkt in 2013
deed blijken hoe veel steun er is in het dorp
om de krant overeind te houden. Volgens mij
is die steun er nog altijd. Maar op donateurs
alleen drijft de kurk niet. Nu is er helaas geen
tijd meer, de laatste deadline wacht. OVM
Makkum en alle betrokken medewerkers,
bezorgers en vrijwilligers, dank voor de 34
jaar uitgave van de Belboei. Hier stopt het.
Andere tijden, terug naar de onze.
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HET LAATSTE STUKJE
door Judith van Lavieren
In 2011 begon er een nieuwe redactie. Samen
met Sjirk, Jetze en Doutzen ging ik op de foto
in de Leugenbolle. Vanaf toen kon ik door
deuren die voor anderen gesloten bleven: als
verslaggever kom je nog eens ergens.
Soms was ik de toeschouwer die de gebeurtenissen versloeg, maar de grootste charme
hadden toch wel de vele gesprekken die ik
gevoerd heb tijdens alle interviews.
Er werd veel meer verteld dan er in de krant
kwam. Als er vertrouwen is tijdens een
interview is dat een hele bijzondere ervaring.
Hoe langer ik bezig was hoe meer vertrouwen
ik kreeg. Steeds minder vaak hoefde men het
stukje van te voren te lezen. Een interessante
dwarsdoorsnede van de Makkumer bevolking
heb ik de afgelopen negen jaar gezien en
gesproken.
Vergaderen met de redactie was gezellig en
inspirerend. Thee en koffie, steevast gevolgd
door een wijntje. Helaas werden de vergaderingen gaandeweg steeds meer vervangen door het appen in onze groep ‘overleg
belboei”

In de eerste jaren hadden we nog de luxe van
een fotograaf in de persoon van Jan Werkhoven. Toen gevraagd werd een selectie te maken uit onze artikelen wist ik meteen welke er
zeker bij moest: mijn in memoriam voor Jan
Werkhoven. Het stuk dat het aller moeilijkste
te schrijven was, maar mijn dierbaarste.
Het andere stuk is het stuk over Mel Wallis
de Vries over haar bezoek aan de bibliotheek
van Makkum in november 2013.Wat was dat
een leuke drukbezochte middag. De tips die
zij over schrijven gaf heb ik veel gebruikt.
Hoe meer het onderwerp je raakt, hoe moeilijker het is om over te schrijven. Op zulke
stukken moest ik altijd wel een dagje broeden. Maar door te schrijven kon ik eigenlijk
over alles mijn gedachten ordenen. Ik kan
enorm genieten van het schrijven. Het is als
een puzzel van woorden waarvan dan aan het
eind alle stukjes op hun plaats vallen.
Nu leg ik voor de Makkumer Belboei de laatste stukjes op hun plaats. Een beetje weemoedig, dat toch wel. Makkumers bedankt

voor jullie verhalen en tot ziens in ons mooie
veelzijdige dorp.
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EIND VAN EEN TIJDPERK
door Sjoukje Steinhovden
Na nog geen twee jaar te hebben geschreven
voor de Belboei voelt het veel te vroeg voor
een terugblik, maar de feiten zijn keihard: dit
is ècht de laatste editie… Na 35 jaar valt het
doek voor de Makkumer Belboei.
Toch maar even terug naar januari 2018 dus:
toen begon ik als vierde redactielid, in de
hoop Makkum en haar bewoners een beetje
beter en sneller te leren kennen. Dat heeft
zeker gewerkt, ik heb dankzij de Belboei de
mogelijkheid gekregen mensen te spreken
en evenementen te bezoeken die anders
aan mij voorbij zouden zijn gegaan. Het was
een geweldige manier om meer inzicht te
krijgen in de mentaliteit van de bevolking, de
geschiedenis en de tradities waar ze zo trots
op zijn. Volgens mij zijn er maar weinig relatief
kleine dorpen die zoveel evenementen van
de grond krijgen: Visserijdagen, Steegjesfair,
Leugenbollepop, Dodenherdenking, noem
maar op. En dan natuurlijk alle activiteiten
rond Koningsdag en Sinterklaas; het was
enorm leuk om via de Makkumer Belboei extra in al deze evenementen te mogen duiken.
Af en toe voelde het wel een beetje raar dat
ik Makkumers vertelde over dingen waarmee
zij al veel langer een band hadden dan ikzelf
en soms was ik ook best onzeker over hoe
ik bepaalde zaken het best kon verwoorden.
Maar gelukkig had ik goede collega’s waar
ik met mijn vragen terecht kon. Ik heb dan
ook met heel veel plezier mijn stukjes voor u
geschreven.

Voor dit laatste artikel heb ik
even gegraven in de archieven
en daarbij ontdekte ik dat
er al eerder is teruggeblikt:
in 1994 bijvoorbeeld, ter
gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de Belboei. Het
artikel dat toen gepubliceerd
werd is elders in deze Belboei
nogmaals te lezen. De eerste
uitgaven gingen in 1984 als
de “Makkumer Aktiekrant”
door de brievenbussen. Al
snel werd er een prijsvraag
uitgeschreven voor een nieuwe naam en Trijntje Appelman bedacht toen de naam
“Makkumer Belboei”. Deze
naam groeide uit tot een begrip, niet alleen in Makkum
zelf, maar ook in de dorpen
rondom.

Nu komt er dus een eind
aan het tijdperk van de
Makkumer Belboei, hoe
we het ook wenden of keren. Het zal zowel voor de
lezers als voor de schrijvers even wennen zijn…
Maar, om dit stukje hoopvol af te sluiten: wie weet,
misschien dient zich nog
eens een mogelijkheid
aan voor een herstart…
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
2020

wenst alle familie, vrienden en relaties
fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020

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

2020

gelukkig nieuwjaar
Timmerfabriek ‘De Houtmolen Makkum BV’

2020
2020
IJsvereniging wenst
iedereen een gelukkig en
gezond 2020 toe.

Het bestuur en medewerkers van
Multifunctioneel Centrum
Maggenheim wensen iedereen
prettige kerstdagen en een sportief
en cultureel 2020!
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020

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

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
voortvarend 2020

Wenst een ieder fijne Kerstdagen
en een gezond 2020

Pascalle en Roland van Malsen

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

wenst u een gelukkig 2020
Strânwei 11 - 8754 HA Makkum - tel. 0515-232665 Fax 0515-232655

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

2020
Markt 27 Makkum
06-25421880

De Keatsferiening Makkum
winsket eltsenien
noflike feestdagen en een
boppeslach foar it nije jier.
Wij wensen iedereen
hele fijne feestdagen
en een heel goed, gezond
& kleurrijk 2020!

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

Noflike feestdagen en een Blomryk 2020
Aaltsje en Marian

Houtmolen 6 • 8754 GJ MAKKUM
www.sminkmakkum.nl

Ype, Andries & Bauke Smink
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond 2020

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

0515-231175 | www.shiatsupraktijkannelies.nl | anneliesadema@home.nl

Noflike Krystdagen
en Folle Lok en Seine
Roelof en Riekje

2017
2020

info@riniamakkum.nl

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Goed, Gezond en Kleurrijk 2020
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
www.buwalda-products.com

2020!

Wenst U allen
Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2020

Lunchroom

DE HALTE
Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2020
Wegens vakantie gesloten van 23 t/m 26 december

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een gelukkig, gezond en
voortvarend 2020

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig 2020

Eric en Tet Lombaard

Fijne Feestdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

ik
In Hoflik&Nofl
!
ke
nijjier tawins
kje
In tút fan Dur

wenst U Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
2020!

Namens alle leden
van
vereniging
Caravan Us Stek:
Folle lok en Seine
Foar it jier 2020

Café-Restaurant ’De Zwaan’

tel. 0515-232471

De meester jachtbouwers
wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2020!

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

en sportschool ”Het Nieuwe Honk”

wensen u een Voorspoedig
en Gezond 2020
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
Wij wensen u een stralend kerstfeest
en een gezond 2020!

Prettige feestdagen
en een gelukkig 2020!

Rianne

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

2020!

www.focussys.nl

wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2020

Wenst u
prettige Kerstdagen
en een
gelukkig 2020
Wij hopen u in
het nieuwe jaar
weer van dienst te
kunnen zijn.
Donovan Roemer

Wenst iedereen een ZONNIG EN GELUKKIG 2020

Rietdekkersbedrijf / Riethandel

2020

Alle medewerkers van
de bibliotheek wensen u
fijne kerstdagen en een gelukkig
2020 waarin we elkaar vaak hopen
te zien in de bibliotheek!

Gebr. Roosma B.V.

Makkum
0515-233021
Turfmarkt 35

Oudemirdum
0514-571996
info@roosma.nl

wenst u
fijne kerstdagen
en een voorspoedig
2020 toe

06 - 539 355 59 / 06 - 139 232 62

Slagerij Bruinsma wenst u
fijne kerstdagen en een
gelukkig 2020.

Wenst een ieder
fijne feestdagen en
een
voorspoedig 2020

pag. 18 - MAKKUMER BELBOEI - 18 december 2019

Kerst- en Nieuwjaarswensen
Fijne feestdagen
en een
gezond 2020
Hunia’s Drukkerij
Spoardyk 56 • 8711 CK Workum • 0515 541466
info@huniadrukkerij.nl • www.huniadrukkerij.nl

Wenst u een ijzersterk 2020

Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

wenst u

fijne Kerstdagen en een
voorspoedig nieuw jaar

Directie en medewerkers

Bedankt voor het vertrouwen!
Van der Weijstrjitte 1 • 8759 LG EXMORRA
mob: 06 12 68 02 05
www.haarstudiosabine.nl • Info@haarstudiosabine.nl

0515-232222

Prettige Kerstdagen
en Gelukkig 2020!

Patrick, Fred, Jannie & Annemiek wensen
u een “zonnig” 2020!

De medewerkers van de Belboei wensen u allen
prettige Kerstdagen en veel gezondheid in 2020
www.sgckoeriermakkum.nl

wenst iedereen
een goed, gezond
en succesvol 2020 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 2020.
Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Wenstuuprettige
prettigekerstdagen
kerstdagen
Wenst
en een voorspoedig 2017
2020
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 2020
Holle Poarte 2 |8754 HC Makkum | Tel. 0515-232383
www.beaufort-makkum.nl

Schoonmaakbedrijf en Bedrijfsdiensten

Wenst iedereen fijne feestdagen toe
en een glanzend 2020
De Poon 7 Makkum
06-41529265

2020

Ronald, Andrea, Riki, Sofie, Marloes en Liv
Martin, Anette, Lars en Stan

VORMGEVING
ART-DIRECTION
CONCEPTING
DTP/PREPRESS
WEBSITE
FOTOGRAFIE
VIDEO
FREELANCE
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl

06 2709 1499

Vanaf februari zijn onze
openingstijden gewijzigd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vijdag
Zaterdag

9.00 - 18.00
Kapsalon gesloten

(de schoonheidssalon en pedicure
zijn op afspraak geopend)

9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 21.00
9.00 - 13.30

VERKOPEN

Of ga naar de
website en klik
op afspraak

TAXEREN
MA 9.00 - 18.00 | WO 9.00 - 18.00 | DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00 | ZA 9.00 - 13.30

06-504 33 425

AANKOPEN

vanlelyveldmakelaardij.nl
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

