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eigen foto

Sybolt Attema en Boukje Attema-Ouderkerken waren op 16 februari jl. 45 jaar getrouwd. Als verassing
werden ze afgelopen zaterdag 19 februari door de kleinkinderen per limousine op De Wijting afgehaald,
en na een rondje Makkum en Skuzum naar de Vigilante gereden voor een heerlijk etentje met familie
en vrienden.

Gezien in Makkum
Makkum, Friesche Vlaak 14

Aan vaarwater gelegen, luxe, vrijst. recreatiebungalow o.a. overdekte terras W, aanlegsteiger,
vrij uitzicht natuurgebied, 730 m² eigen grond.
Inzetprijs € 235.000,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 23 februari 2011

Familieberichten
Men moet niet treuren om wat er niet meer is
maar moet zich verheugen dat het er is geweest.
Myn man, ús heit en pake is net mear.
It is stil.

Karst Miedema
* 21 maart 1935
Piaam

 18 februari 2011
Piaam

Zwijgzaam:
Stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam, ……moe gestreden uit ons midden weggegleden.
En na een dappere maar ongelijke strijd, ben je nu uit je lijden bevrijd.
Rustig is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze mem en beppe

Gerrie Ruward – Coenraadts
(Gerrie’s Hobby Húske)

Piaam: Willy Miedema-Feenstra
Makkum: Wiepkje en Jan

* Hilversum, 05-09-1949

Makkum: Willem en Inge

Makkum:
Osingahuizen:
Sneek:
Haskerhorne:

Oene
Peter en Anneke
Jacqueline en Bennie
Gerrit en Suzette
Justin
Echtenerbrug: Liesbeth en Robijn
Sven

Idsegahuizum: Rein en Heleen
Makkum: Sjoerdtje
Pakesizzers: Daniël in herinnering
Karst en Froukje
Geertje en Wiebren
Willem en Yohana
Willy en Bauke
Jelle
Rein
Buren 34, 8756 JP
De Dankdienst voor zijn leven en begrafenis
hebben vandaag plaatsgevonden te Piaam.
Lieve Pake
Ik tink oan pake
en sil pake misse...
X Gretske
Nei in tiid fan ôfimmende sûnens is ferstoarn ûs
sweager en omke

Karst Miedema
Wy winskje Willy, bern en bernsbern sterkte ta.
Jetske en Eelze 
Harmen 
Tiny en Jaap 
Boukje 
Pieter en Akky
Jappie en Siepy
Jellie 
Wiepkje en Sjabbo
Rommert en Lieske, (Riekje )
Harmen
en omkesizzers

Er is gelegenheid om afscheid te nemen, donderdag 24 februari vanaf 19:00 uur
in Gerrie’s Hobby Húske, Markt 25 te Makkum.
De crematieplechtigheid zal vrijdag 25 februari in familiekring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Markt 25, 8754 CM Makkum.
Na een periode van ziek zijn is overleden onze
omke

Karst
Wij wensen tante Willy, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
Willem en Boukje
Bouke en Anneke
Trijntje en Eile
Doetie en Karst

Karst Miedema
Hij was jaren lang actief als drager bij onze
vereniging. Wij wensen de familie veel sterkte toe
Begrafenis vereniging De laatste Eer
Skuzum-Piaam
Na een kort ziekbed is overleden

Karst Miedema
vader van onze teamgenoot Rein.

Wij nemen afscheid van een markant dorpsgenoot

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het
verwerken van dit verlies.

en wensen de familie erg veel sterkte.
Dorpsbelang Piaam

Zo dapper gestreden, en zo moedig
heb je het aanvaard.
Rust zacht lieve

Gerrie
We zullen je gaan missen.
Wij wensen Oene, de kinderen en familie veel
sterkte toe met dit verlies.
Martin en Jacqueline
Femke, Thijs
Denny en Marlies
Tommy

Op 18 februari is overleden de heer

Piaam, 18 februari 2011

Karst Miedema

† Makkum, 19-02-2011

Koert, Jacob, Nico, Jelle
en alle spelers van Makkum 2.

Rijssen, 17-02-2011
Na een liefdevolle relatie van twee en een half jaar
is na een ernstige ziekte rustig ingeslapen.
Mijn lieve vriend

Harmen Agteresch
Harm was graag in Makkum.
De begrafenis heeft vandaag plaatsgevonden in
zijn woonplaats Rijssen.
Correspondentieadres;
Familie Agteresch,
Baankamp 17, 7462 TC Rijssen
Gre Caarels en kinderen,
Doniastraat 5, 8754 EJ Makkum
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Familieberichten
Op 12 februari is overleden onze buurvrouw

G. Hemstra
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Fam. J. Jongman
Fam. J. Kampen
Makkum, februari 2011

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Optimel Vruchtenkwark...........................................1.69
Zeeuwsspek.............................per pakje 25

cent korting

Halvamel, pak 500 ml............................................nu 99

cent

Goudband, pak 500 ml..................................................nu 1.39
Honig Special Soep Deens Rundvlees.......................99
Geen facelift of plamuur,
ondanks haar 65 jaren
is deze blondine nog puur natuur!
Groetjes van
Keesjan & Denny
Annemarie & Mark
Corina & Arjen
Esther & Jonathan

Glorix Reiniger Regular, 750 ml........................................1.19
Ritter Sport Chocolade Tablet, 100 gram...................79

cent

Koopmans Pannenkoekenmix + Gilse Schenkstroop........1.79
Aanbiedingen geldig van do. 24/2 t.e.m. wo. 2/3

Rundvleesvoordeel

Lendelappen
500 gram
Profiteer van 24 t/m 26 februari
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Schouderham
500 fram

8,49
4,99

Aanbieding van de week

4 Boerengehaktschnitzels +
Gratis 500 gram Boerenkrieltjes
Aanbieding van de week

150 gram Runderrollade +
Gratis bakje Surimi Salade
Specialiteit van de week

Frans Tartaar
iedere 4e gratis

4=3
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“ Wat was waar” in Pingjum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
Pingjum - In een reeks bijeenkomsten organiseert
Dorpsbelang verschillende bijeenkomsten waar
buurten van Pingjum worden belicht in foto’s, filmbeelden en verhalen en worden (digitaal) vastgelegd
en opgeslagen voor de toekomstige generaties. Deze
eerste avond zal morgenavond gaan over de Alde
Haven en de Molenlaan in Pingjum. Mensen die

eigen foto
hier iets over weten, fotomateriaal bezitten, en de
verhalen kennen zijn van harte welkom op deze
avond. Ook mensen die belangstelling hebben en
meer willen weten over deze oudste buurt van
Pingjum zijn hierbij van harte uitgenodigd, om
kwart over acht in dorpscafé “de Hollandse Kus”.

Nazorgpassen op Jaarvergadering Vogelwacht Makkum
Makkum - Tijdens de jaarvergadering van de
vogelwacht Makkum vanavond in de Prins te
Makkum geeft de wacht de nazorgpassen uit aan de
aaisikers–nazorgers voor 2011. Bent u nazorger en
wilt u dit jaar de landerijen weer in om de voorjaarsbode te onthalen kom dan naar de Prins om de
nazorgpas af te halen. Let op! dit jaar is het alleen
mogelijk om via de vogelwacht (Reimo Tjeerdema)

de nazorgpas af te halen. Als erkend lid kunt u ook
voor een afwezig lid de kaart afhalen. Dit tegen de
vergoeding van € 5,- per pas. De eerste ljipkes zijn
alweer gesignaleerd ondanks de laatste stuipen van
de winter. Tevens kunt u de datum gokken voor de
het vinden van het eerste kievitsei in 2011.
Vanavond in de benedenzaal van de Prins vanaf
19.45 uur zaal open.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival naar Makkum
Makkum - Schrijft u maar vast op in uw agenda!
Vrijdag 4 maart om 20.30 uur in de Doopsgezinde
kerk! Want dan komt op uitnodiging van Het NUT
wederom het Amsterdams Kleinkunst Festival naar
Makkum! U weet wel, dat festival dat zoveel
bekende cabaretiers en andere mensen uit de kleinkunst heeft voortgebracht, zoals Maarten van
Roozendaal, De Vliegende Panters, Acda en De
Munnik, Klaas van der Eerden, Mike Boddé en
Thomas van Luin, enz. En dat de Doopsgezinde kerk
zowel vorig jaar, als het jaar ervoor nokvol zat. En
het ook dit jaar vast weer een verrassende- en
gezellige avond wordt waarin we kunnen genieten
van bruisend kleinkunsttalent. En omdat iedereen
weer een consumptiebon voor De Prins krijgt, zal

daar naderhand een fijne afterparty zijn, waarin
over de voorstellingen nagepraat kan worden;
onderling en met de artiesten zelf. Okay, even nog
in het kort iets over het festival zelf. Officieel heet
het “Het Concours om de Wim Sonneveldprijs’ en
het is 1 van de 3 grote cabaretwedstrijden in
Nederland. Nadat de deelnemers een drietal voorrondes hebben overleefd, zijn er 6 kandidaten
overgebleven die zich middels een try-out tournee
zullen voorbereiden op de halve finale. Dit jaar
komen de volgende halve finalisten naar Makkum:
Kabaret in Quartet, Louise Korthals en Merel
Moistra. Toegangskaartjes zijn nu al te koop bij
Boekhandel Coufreur. De entree voor leden is: €
10,00 en voor niet-leden € 12,50.

Dansexpressie op de St. Martinus
Makkum - Vandaag had de St. Martinusschool
voor de laatste keer een soort van dansexpressie voor
alle leerlingen. Dit werd aangeboden door “Centrum
voor de Kunsten” in Sneek. Dit waren 3 maandagen
in de afgelopen weken. Ik mocht er vandaag een
verslagje van maken en wat foto’s schieten. Het thema
voor deze school was “aarde”, dat betekende dat de
leerlingen van gr 1 en 2 een soort van “moddermensjes” waren. Ze mochten hun voeten vies maken
en er sporen mee maken. Dit kon op verschillende
manieren. Hakken, tenen en zelfs hinkelen op 1 been.
Daarna gingen ze met doekjes de boel weer schoon
maken. Ook kon je dit doen met vegende bewegingen.
Of met een zogenaamde stofzuiger. Dit allemaal op
toepasselijke muziek. Voor groep 3 en 4 was het
ook dit thema en waren de leerlingen ook modder-

mensjes alleen dan kon je al zien dat modder ook
hard kan zijn in plaats van zacht. Dus niet alleen
hele soepele bewegingen, maar ook harde. Hier werd
gebruik van linten gemaakt. Zo bewegen met een
lint kan natuurlijk heel golvend. Ook heb je erg
strakke bewegingen. De zogenaamde robotbewegingen. Zo kon je tegenover elkaar staan en de ene
hele strakke bewegingen maken en de andere hele
soepele. s’ Middags kwamen de andere groepen
aan bod. Eerst groep 5 en 6. Die mochten beginnen
met een warming-up. Vandaag mochten de leerlingen
Michael Jackson eren. Een “tribute to”. Je ziet dat
deze groep al wat meer met maatsgevoel bezig is.
Ook de hele stoere houdingen kwamen hier goed
aan bod. Zo ook groep 7 en 8 die ook Michael
Jackson al heel goed konden imiteren. Met ‘Bad’.

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 23 februari 2011

Ingezonden
Mee-zing-dag in de Koepelkerk op 12 maart 2011
Witmarsum - Sommige mensen houden van
zingen en zouden wel eens voor een dag in een
koor willen meezingen, anderen vinden het fijn
om ernaar te luisteren. Als u of jij zo iemand bent,
dan ben jij het voor wie we de mee-zing-dag
organiseren. Met de volwassenen vormen we
voor een dag een koor. Met de kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8, die zich aanmelden, vormen we
voor een middag een kinderkoor. Op 12 maart
ontvangen we de volwassenen graag vanaf 9.30
uur met koffie en thee in de Koepelkerk te
Witmarsum. In de loop van de dag zal er nog een
paar keer koffie en thee zijn. Daarbij wordt er
tussen de middag voor een broodmaaltijd gezorgd.
Aan de deelnemers wordt voor de kosten een
kleine bijdrage van € 5,- gevraagd. In blokken
van een uur worden een aantal niet al te moeilijke
liederen ingestudeerd. We zingen éénstemmige
en meerstemmige liederen. De muzikale leiding
is in handen van Jannie Kramer, dirigente van
het koor Scheppingsgave met aan de piano
Geeske Buma. ‘s Middags van 16.00 -17.00 uur.

voeren we de liederen uit. Iedereen is welkom
om ernaar te komen luisteren. De entree is gratis,
maar een bijdrage in de collecte is welkom. De
kinderen hebben een middagprogramma. Vanaf
13.15 uur ben je welkom in de Doopsgezinde
Kerk (hoek Arumerweg/Menno Simonsstraat).
Geef jezelf op, dan rekenen we op je! En ook
jullie voeren de liederen uit van 16.00 -17.00
uur. in de Koepelkerk, afgewisseld met de liederen van de volwassenen. De muzikale leiding
van het kinderkoor is in handen van Santieni
Sytsma.
Zin om mee te doen dan graag opgeven vòòr 5
maart per e-mail of per telefoon of briefje-in-debus bij Hieke de Jong (j.dejong@hetnet.nl;
531766), Ineke Haitsma (inekehaitsma@gmail.
com; 531388) of Peter Wattèl (ds@peterwattel.
nl; 532237)
Namens de voorbereidingscommissie,
PeterWattèl

Snertpreek in Vermaning trek ongeveer 75 belangstellenden
Makkum - Het was koud en miezerig, zaterdagmiddag de 12e februari. De Snertpreek in de
Vermaning die om 17.00 uur begon trok ongeveer
75 belangstellenden. Toch gingen drie leden van
de gemeente vol goede moed het dorp in, met een
mand vol met potjes en waxinelichtjes en een
hele stapel uitnodigingen. Het was niet erg druk,
maar toch waren ruim 100 uitnodigingen en zo’n
veertig ‘lantaarntjes’ redelijk snel uitgedeeld. De
Vermaning was al lekker warm en gezellig ingericht. We hadden ons laten inspireren door een
verhaal over een kerkje op een Franse Alp, zonder
stroom, waar iedereen trouw naar de dienst kwam,
met lantaarntje om zo te zorgen dat er voldoende
licht was. De sfeer was dus Frans, met fruit op
de tafels, een bistrosetjes, hoedjes en baretten en
een Franse schilder. Zo tegen vijf uur liep de
kerk redelijk vol. Het licht was gedimd, en ieder
die naar binnen ging nam een lichtje mee. Ook op
het pad naar de kerk waren lantaarns ontstoken.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

Na het welkom zongen we een prachtig zondagschoolliedje dat sommige mensen nog uit hun
jeugd kenden: Jezus zegt. Er was een prachtig
gedicht over de tijd dat men nog schemerde,
maar ook tijd voor elkaar had. Daarna vertelde
zr. Thea Tholen, die verkleed was als een dominee
in mooi zwart pak, met snor en scheiding in het
midden, het verhaal over het Franse kerkje. Ze
had dat nog wat uitgebreid. Eerst vertelde ze hoe
een boerenzoon het bezit van zijn vader erfde
door een binnenplaats te vullen met licht. Dit was
een man ‘die hield van denken en overdenken’.
Van zijn geld bouwde hij het kerkje op de berg.

De lampjes die hij had gebruikt om de binnenplaats te verlichten, werden toen gebruikt om de
kerk te verlichten. Ze werden van generatie op
generatie doorgegeven aan mensen die belijdenis
deden. Eigenlijk geven wij nog steeds het licht
van het geloof zo aan elkaar door. Na een Ionalied
over licht was de jeugd van de gemeente aan de
beurt. Nynke de Jong zong voor ons en haar
zusje Jeline speelde saxofoon. We zongen samen
‘Eigen wijs, eigen weg’ en daarna waren er nog
wat gedichtjes door Hannah en Rowena. Het
ging deze middag met de Franse slag, dus soms
liep het wat mis. Toen we het laatste lied zouden
spelen bleek de gitarist op pad gestuurd om
soeplepels te halen. Gelukkig was hij snel terug.
Bij het laatste lied barstte het feest los. De drumband van Hallelujah had gezorgd voor een aantal
kuttepielen, en Jan Volbeda gaf uitleg en leiding.
Er waren ook nog allerlei andere slaginstrumentjes uitgedeeld. Jasper Visser speelde gitaar en
Wiebe Visser (geen familie van elkaar) hielp
door het lied. Samen zongen we ‘I saw the light’
bekend in Friesland door Pigmeat. Na een gebed
en een zegenbede was er soep, ook met Franse
slag: uiensoep. En natuurlijk stokbrood en kaas
en nog veel meer. Het werd een gezellige maaltijd, waarvan iedereen genoot. En zoals dat altijd
gaat in de vermaning van Makkum: het duurde
nog lang voordat iedereen weer naar huis ging.
De Doopsgezinde Gemeente wil graag iedereen
bedanken die potjes heeft bewaard en lantaarntjes
beschikbaar heeft gesteld. Het was zoveel dat we niet
alles konden ophalen! Allemaal heel hartelijk bedankt!

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Adverteer in de Makkumer Belboei
Neem contact op met onze acquisiteur 06-53542243
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Info
Kerkdiensten
zondag 27 februari
K.C. “Het Anker” 9.30 uur ds. J. van Olffen, HA
K.C. “Het Anker”
19.00 uur Plusdienst ds. J. van Olffen Thema: “Makkum
wordt wakker” muzikaal ondersteund door eigen nieuwe band
R.K. kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum
9.30 br. A. v.d. Haagen, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. B. Bosscha-Stapensea

Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

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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Zilveren speld voor Iemkje v.d. Berg – Roedema
meer dan kwart eeuw beheerder begraafplaats

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met
onze acquisiteur
06-53542243

eigen foto

Witmarsum - Op 6 februari jl., tijdens de kerkdienst in de Hoekstien te Witmarsum, kreeg
Mevrouw Iemkje van der Berg–Roedema namens
de kerkenraad van de Protestantse Kerk van Pingjum
en Zurich uit handen van Mevrouw Geel een
zilveren speld vanwege haar werk als beheerder
van de begraafplaats van Zurich. Het is ruim 25
jaar geleden dat Iemkje van der Berg het beheer
overnam. Met veel toewijding heeft zij zich van
haar taak gekweten. En dat alles op vrijwillige basis.

- Historisch besef: ze heeft foto’s van Zurich uit
een ver verleden waarin duidelijk wordt hoe het
er eens heeft uitgezien. Hoeveel er verloren is
gegaan….maar ook daaraan gekoppeld: hoe het
misschien weer hersteld kan worden. Met name
het hek om de begraafplaats willen de kerkrentmeesters graag verfraaien en daarbij is haar
inbreng van grote waarde. Het is niet voor het
eerst dat Zurich blij mag zijn met Mevrouw van
der Berg.

Ze beschikt over een aantal eigenschappen die
onontbeerlijk zijn voor dit werk:
- Betrokkenheid bij het werk en de plaats: ze
besteedt veel tijd en aandacht aan de mensen die
een beroep op haar doen.
- Respect voor allen die met een overlijden te
maken hebben en geconfronteerd worden met de
laatste rustplaats voor een dierbare. Ook toont ze
geduld, neemt ze de tijd om in gesprek te gaan
als wensen niet geheel vervuld kunnen worden.
Ze verdiept zich in familiebanden om zo goed
mogelijk volgens de regels handelen en niemand
onnodig te kwetsen.
- Precisie in de administratie. Ze weet perfect
waar alle graven zich bevinden en wiens naam
daarbij hoort. Ook het financiële gedeelte van
het (vrijwilligers) werk is altijd in orde bevonden. Ze maakt kopieën opdat oude geschriften
die met de begraafplaats te maken hebben niet
verloren gaan door de werking van de tijd.

Naast deze eigenschappen heeft ze ook een echtgenoot die achter dit werk staat. Ook zijn betrokkenheid met alles wat het dorp betreft is onontbeerlijk.
Al vele jaren hebben ze samen mede de verantwoordelijkheid op zich genomen om mensen in
Zurich naar hun laatste rustplaats te leiden: Sies
doet het werk bij de uitvaart,zij doet het administratieve gedeelte.
De kerkenraad van de Protestantse kerk van
Zurich en Pingjum is Iemkje van der Berg erg
dankbaar voor haar grote inzet en heeft daarom
besloten haar als blijk van dankbaarheid een
zilveren speld te overhandigen. De Vereniging
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer heeft deze
speld laten maken. Bovendien kreeg zij een
handgeschreven oorkonde en een begeleidend
schrijven waarin veel waardering uitgesproken
werd voor haar inzet voor de kerk.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
* Fryslân * Team Iselmarkust

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Renault Scenic 1.6-16v
Dynamic Luxe, zilvermett, Airco-ecc,
cruisecontr., El.ramen/spiegels,
Radio-cd, trekhaak, Hoge zit, nw staat
78dkm bj 2004

uniGar Horjus

 8945,-

2007

€ 13945,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 8945,-

Peugeot 308 1.6HdiF,5drs,airco,117dkm

2008

verkocht!

Peugeot 207SW 1.6Vti,zilver,airco,30dkm

2008

€ 13645,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise

2005

€ 9245,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm

2007

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 8445,-

€ 12745,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm

€ 6645,-

2008

€ 11645,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 10945,-

Fiat Stilo 1.6-16v,3drs,zwart,airco

2003

€ 5445,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 10945,-

Mercedes A170 CDI;lang,airco,radio-cd

2002

verkocht!

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 10445,-

Mercedes 230 LPG,automatic,oltimer

1972

verkocht!

Fiat GR Punto 1.4i,5drs,airco, 64dkm

2008

€ 9945,-

Renault Scenic 1.6-16V RT, 112dkm,apk

2000

€ 3450,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 8945,-

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
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Agenda
woensdag 23 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen
Makkum – Hotel De Prins 20.00 uur
jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.

donderdag 24 februari
Pingjum – Dorfscafé “de Hollandse Kus” 20.15 uur
bijeenkomst in het kader van de maandelijkse
“Kwesties”, nu ‘Wat was waar’

vrijdag 25 februari
Makkum – Bibliotheek 13.00-14.30 uur beleef de
avonturen van Woeste Willem, Floddertje en nog
veel meer! Spellenmiddag in de Bieb. Voor kinderen vanaf 5 jaar (vooraf opgeven in de bieb tel.
0515-231385)
Makkum – MFC Maggenheim 14.30 uur
Sander’s Variëté – show, buikspreken – spektakel
– jongleren – goochelen - comedy
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Sjoelen in het restaurant
Makkum – Sterrenwandeling 20.00 uur
verzamelen voor de start parkeerplaats rotonde
Suderseewei/Workumerdijk

zaterdag 26 februari
Makkum – K.C. “Het Anker” (buren 17) 20.00 uur
Bingo-avond Buurtver. ‘Trye yn ien’ voor leden en
niet-leden
Workum – Locatie Stedspôle Septemberpop Goes
Aspres-Ski

dinsdag 1 maart
Makkum – Zorgcentrum Avondrust Klaverjassen
14.00 uur in het restaurant

Uit eigen regio
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Vw polo TDI
2002, Km 186000, Kleur zwart, Nap, Airco,
Elektrische ramen, Centrale deurvergrendeling
cruise control, enz enz, Nieuwe apk

Nu aanbieding € 4950,-

info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke Dijkstra
uit Makkum van pentekeningen en schilderijen.
Jousterpermolen – Tussen Parrega en Tjerkwerd
geopend elke woensdag van 13.00-15.00 uur. Bij
wind malend te zien
Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden,
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel. 0515-579323
www.gerritwijngaarden.nl
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Eerste belastingaanslag gemeente
Súdwest Fryslân op de mat

pen
p
i
n
k
r
e
Kind aar  10,-

Sneek - “De herindeling heeft een positief effect
op de portemonnee van de inwoners van Súdwest
Fryslân”, vertelt Maarten Offinga, wethouder
Financiën van de gemeente Súdwest Fryslân. De
eerste aanslag voor de gemeentelijke belastingen
ligt binnenkort bij inwoners en ondernemers van
Súdwest Fryslân op de mat. Het grootste deel
van de inwoners van de gemeente gaat minder
betalen voor de belastingen in vergelijking met
vorig jaar.

j
t/m 12

Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl

25 euro korting
Iedereen die vanaf 1 januari van dit jaar afvalstoffenheffing betaalt, krijgt een korting van 25
euro. De kosten die de voormalige gemeenten
hebben gemaakt voor het ophalen en storten van
huishoudelijke afvalstoffen waren lager dan
geraamd. “Inwoners hebben hier een belangrijke
rol in gespeeld door hun afval goed te scheiden en
worden daar nu voor beloond”, licht Offinga toe.

Medewerkers Belastingen
ook ’s avonds aanwezig
Mensen kunnen overdag tussen 9.00 en 16.00
uur telefonisch vragen stellen over hun aanslag.
De 14 medewerkers van het team Backoffice
Belastingen kunnen precies uitleggen hoe de
waarde en de hoogte van de aanslag tot stand
zijn gekomen. Voor vragen over de WOZwaarde is er het telefoonnummer 0515 489777,
vragen over de belastingen kunnen gesteld worden via nummer 0515 489888.
’s Avonds kunnen mensen met vragen terecht bij
de gemeenteloketten in Bolsward, Sneek en
Workum. De eerste drie weken nadat de aanslag
bij op de mat is gevallen zijn er tijdens de
avondopenstelling medewerkers van het team
Backoffice Belastingen aanwezig bij de verschillende gemeenteloketten.
Maandag
18.00 tot 20.00 uur Bolsward
Dinsdag
18.00 tot 20.00 uur Workum
Donderdag 18.00 tot 20.00 uur Sneek
Deze service wordt in eerste instantie tot en met
17 maart verleend. Mocht blijken dat er behoeft
aan is, dan kan deze periode verlengd worden

Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

a

Vijf belastingstelsels
Er zaten grote verschillen tussen de belastingstelsels en tarieven van de vijf gemeenten die
vanaf 1 januari samen Súdwest Fryslân vormen.
“Gemiddeld betalen de inwoners niet meer dan
voor de fusie”, aldus Offinga. Voor de een pakt
dit gunstig uit en is de aanslag lager dan die van
vorig jaar. Voor de ander zal de aanslag van 2011
hoger zijn dan die van 2010. De woonlasten van
Súdwest Fryslân behoren tot de laagste in de
provincie Fryslân.

Kapsalon
Nynke
dames en heren

Als het net
ev
en

Geen hondenbelasting meer
Hondenbezitters betalen in de gemeente Súdwest
Fryslân geen hondenbelasting. Het heffen van
hondenbelasting bracht hoge kosten met zich
mee. In de voormalige gemeente Wûnseradiel
betaalden inwoners al langer geen hondenbelasting meer.

ag

agmidd

woensd
Nu op

25 euro korting voor alle belastingbetalers
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 26 februari
14.30 uur
12.45 uur
12.15 uur
12.15 uur

ONT 1 - Makkum 1
Makkum 2 - VHK 2
TOP’63 2 - Makkum 3
AVC 3 - Makkum 4

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
9.00 uur
12.30 uur

Oosterlittens A1 - Makkum A1
Makkum C1 - Akkrum C1
Franeker SC D1 - Makkum D1
AVC E1 - Makkum E1
Makkum DA1 - Zeerobben DA1

Wist u dat...
* heeft u spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt
in k.c. “Het Anker”op 14 mei, u kunt nu al
doorgeven aan Titia van der Heide, De Pôlle 15,
tel. 0515 23 28 34

TE KOOP

* De nieuwe outfit van de ‘Zware Jongens’ waar
wij vorige week over berichten gemaakt is
door Fokje Lutgendorff

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
Pruikmakershoek 16
MAKKUM
Keurig onderhouden,
monumentaal grachtenpand
met zonnig terras.

Vraagprijs:
€ 379.000,00 k.k.

bel 0515 - 23 16 48
of 0515 - 23 16 87

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Adidas voetbalschoenen, maat 32 € 7,50; Kleine
scheenbeschermers (voor ong. 5/6 jaar) merk:
pro touch € 5.-, tel. 0515-233381
Professioneel ‘MIG’ lasapparaat merk Krupp
€ 250.-, tel. 06-22496095
Linker heren kaatswant kleur blauw, tel.
06-36291715
Kattenbench € 10.-; Titan trapnaaimachine werkt
prima! € 30.-; Seniorenbed met matras en verstelbare lattenbodem € 50.-; Wasmachine + centrifuge
samen € 50.-; 4-pitsgasstel z.g.a.n. € 25.-;
Twijfelaar-ledikant met spiraalbodem € 10.-, tel.
0517-579213
Racefiets € 100.- merk Jan Jansen; 2 delig motorpak € 100.- kleur zwart, tel. 06-22496095
AANGEBODEN

Wilt u privéles op een prachtig fries paard? bij ons
kan het! Van recreatie tot sportpaarden (privéles),
vraag nu meer informatie aan! tel. 06-14967484
VERLOREN

Wie heeft zaterdag 12 februari na het kaatsen in
sprothal Maggenheim per ongeluk een zwart sportbroekje (mt 164?) meegenomen? Het broekje
heeft een logo van Profile Tirecentre. tel. 0515233381

Familiebericht

Al draaft de noch sa hurd 26 febewaris
is dochs wier de dei dat se 60 wurd.
Fan herte lokwinske
Klaas
Geeske, Gjalt
Jesse Inge
Haitske, Michele

Makkum zet zichzelf te kijk in Creil
Creil - Al vele jaren heeft het eerste elftal van de
voetbalvereniging Makkum een trouwe supportersschare die ook alle uitwedstrijden van de ploeg bezoekt.
Zelden of nooit zullen deze loyale supporters een
slechtere wedstrijd van hun team hebben aanschouwd dan afgelopen zaterdag in Creil. Vorige
week kon u op deze plaats lezen dat als Makkum zo
zou spelen als de eerste helft tegen Oudehaske het
zich de reis naar de polder beter kon besparen. Na
het zien van de wedstrijd in Creil kan in ieder geval
gesteld worden dat Makkum niet zo slecht speelde
als die eerste 45 minuten tegen Oudehaske. Het
speelde nog vele malen slechter. Ditmaal niet een
helft maar de volle 90 minuten. Uiteindelijk verloor
Makkum, na een wedstrijd die bij tijd en wijle pijn
deed aan de ogen en waarvoor een gemiddelde
vijfdeklasser zich diep zou schamen, kansloos met
3-1. En die uitslag was nog geflatteerd ook. Waren
de spitsen van Creil zaterdag iets beter met de kansen
omgesprongen dan had de ploeg in 1 klap de 9-1
nederlaag die het een week eerder leed tegen
Bolswardia weggepoetst. Dankzij het om zeep
brengen van vele kansen en niet in de laatste plaats
het scherpe vlaggen van grensrechter Verbiest van
de bezoekers bleef de schade voor Makkum uiteindelijk nog beperkt tot ‘slechts’ 3 tegendoelpunten.
Vrijwel alle kansen van de thuisclub kwamen op
identieke wijze tot stand. Creil liet Makkum een
beetje aanmodderen –een term die goed aansloot
bij zowel de kwaliteit van de grasmat als het spel
van de bezoekers– en bij balverlies volgde er een
lange haal naar voren over de verdediging van
Makkum. Die stond de hele wedstrijd op de middellijn gepositioneerd. Een kamikazetactiek die ook in
de eerste helft tegen CVVO werd gehanteerd.
Destijds werd de spelwijze in de rust gecorrigeerd.
Dat gebeurde zaterdag niet waardoor de rappe
voorwaartsen van de thuisclub zowel voor- als na
rust keer op keer in de diepte konden worden aangespeeld. De supporters van Makkum raakten halverwege de tweede helft de tel kwijt. Was het nu de
11e of 12e keer dat een speler van Creil vrije doortocht had richting Makkumer goal? Gelukkig voor
Makkum was het in veel gevallen Brian Donk van
de thuisclub die alleen op keeper Theo Nota mocht
afgaan. De wijze waarop de watervlugge spits kans
op kans om zeep hielp werkte regelmatig op de

lachspieren. Tussen alle kansen en de 3 doelpunten
van Creil door deed Makkum amechtige pogingen
zich in de wedstrijd te knokken. Dat lukte van geen
kanten. Zeker, er waren enkele excuses. Zo ontbraken
wegens vakantie en ziekte 2 basisspelers terwijl
aanvoerder Piter Genee om (jawel) disciplinaire
redenen op de bank begon. Noodgedwongen moest
trainer Hylke Schrale zijn team derhalve flink aanpassen. De jarige Teake Elgersma mocht weer eens
opdraven terwijl ook Willem van der Velde net als
tegen Oudehaske weer in de basis mocht starten.
Meest opzienbarend was echter de keuze van Schrale
om de voor het eerst in tijden weer beschikbare
voorstopper Johan Boonstra in de spits op te stellen.
Geen van de meegereisde supporters verbaasde
zich erover dat deze onbegrijpelijke tactische zet
faliekant verkeerd uitpakte.
Ondanks het erbarmelijke spel slaagde Makkum er
toch nog in te scoren. Halverwege de tweede helft
was het Daniël Kleiterp die zichzelf de hele wedstrijd voorbij liep en nauwelijks oog had voor zijn
medespelers maar desondanks op werkelijk prachtige
wijze keeper Koeslag van Creil wist te verschalken.
Wat is er toch aan de hand met Makkum? Het voert
te ver en past ook niet om in dit verslag te uit te
weiden over alle ins en outs. Duidelijk is evenwel
dat het zowel binnen als buiten de witte lijnen op
dit moment flink ‘rommelt’ binnen de selectie. Het
is te hopen dat de technische leiding er deze week in
slaagt alle koppen weer de zelfde kant op te krijgen
en dat met de wedstrijd tegen Creil het absolute
dieptepunt van het seizoen is bereikt. Lukt dat niet
dan zou Makkum nog wel eens een heel vervelend
slot van de competitie tegemoet kunnen gaan.
Was er voor de trouwe aanhang van Makkum dan
helemaal niets te vieren? Toch wel! Alle hoofdprijzen
in de verloting gingen zaterdag naar supporters van
de bezoekers. Het was een schrale troost na een in
alle opzichten trieste middag. Aanstaande zaterdag
speelt Makkum in de tweede ronde van de beker in
Opeinde tegen ONT. Speciaal voor de wedstrijd is
een supportersbus geregeld waarvoor de supporters
van Makkum kunnen intekenen. Het is voor de
vereniging te hopen dat de meesten dat al voor de
wedstrijd tegen Creil hebben gedaan.

