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No. 1686 - 6 maart 2019
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.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

M a k k u m e r B e l b o ei

‘Kom, we gaan even naar het Sopkafee’

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

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

SNEEK

Na ruim 50 jaar in de horeca van Makkum
te hebben gewerkt, gaat Theodorus Adema
per 1 maart 2019 met pensioen!
Na verschillende zaken in Makkum te hebben gehad, opende op 9 mei 2004 Sopkafee Badhûs de Flevo haar deuren. Op deze
prachtige locatie aan het strand van Makkum was ‘voor elck wat wils’. Er was altijd
een geruime keuze uit gerechten, welke
met zorg werden klaargemaakt. Theo wilde
graag anders zijn dan de anderen, waardoor
het Sopkafee geen broodjes kroketten verkocht, maar broodjes bitterballen. En zo was
er geen patat, maar waren er pommes noissettes en voor de kleintjes waren er smileys.
Beroemd op de kaart waren ook de broodjes
Teetske, wat stond voor Theo, en Renske,
wat voor Rennie stond. Daarnaast kwamen
gasten graag terug voor de IJsselmeersoep,
de beroemde mosterdsoep met vis of de
IJsselmeertosti, een lekkere tosti met oude
kaas en mosterd. Waar de meeste restaurants een belletje in de keuken hebben als
gerechten klaar zijn, kwam er bij het Sopkafee altijd een ‘JOOO!’ uit de keuken als een

gerecht klaar was.
Nu het zover is en Theo dus met pensioen
gaat, betekent dit niet dat hij achter de geraniums gaat zitten. De plannen zijn al uitvoerig besproken, rondjes fietsen en wandelen,
hardlopen, alle cadeaubonnen die Theo en
Rennie hebben gekregen bij verjaardagen
opmaken en vooral lekker genieten van de
vrije tijd. Rennie gaat nog niet met pensioen,
zij moet nog even aan het werk in Groningen
bij de verkeersborden!
Lees verder op pagina 3

WOLSUM
Fiifhus 4
Vraagprijs
€ 288.000,- k.k.

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

Familieberichten
Draach inoars lêsten en sa dwaande sille
jimme de wet fan kristus folbringe.
			Gal. 6:2

Op snein is ús bysûndere heit, skoanheit,
pake en oerpake yn syn sliep ferstoarn.
Oan ’e ein ta hat hy sels de rezjy yn
hannen hân.

Pieter Terpstra
* Tsjummearum, 27 febrewaris 1922
† Makkum, 24 febrewaris 2019
Sûnt 31 jannewaris 2016 widner fan
Hiltje van Wigcheren.
Grou:
Hoorn:
Nes (Am.):
Makkum:
Makkum:
Makkum:
Enkhuizen:
Boalsert:
Almelo:
		

Maaike en Rein
Meinte en Henny
Jeltje en Jan
Gerrit en Wiepie
Libbe en Mattie
Johannes en Gonny
Tineke en Jan
Gaele en Nynke
Peter en Lisette
pake-en oerpakesizzers

De tanktsjinst foar syn libben en
de begraffenis hawwe op sneon 2 maart
plakfûn te Makkum.
Us grutte tank giet út nei dokter Dierick
en nei it personiel fan Avondrust.
Skriuwadres:
Ds.L. Touwenlaan 48,
8754 BT Makkum.

De buorkerij wie syn libben.
Ik wol sa graach, mar ik kin net mear...
Na een tijd van afnemende gezondheid
is toch nog plotseling van ons
heengegaan, myn leave man, ús heit en
grutske pake

Auke Lootsma
* Gaast, 6 juli 1939
† Makkum, 3 maart 2019
10 augustus 1963
Makkum: Wiepie Lootsma-van der Weerdt
Makkum: Sible en Minke
Yu Wei
Xia
Gaast:
Jacob en Hetty
Lize
Wybrig
Auke
Ds. L. Touwenlaan 23
8754 BP Makkum
De afscheidsdienst zal worden gehouden
op zaterdag 9 maart om 10.30 uur in
crematorium Sneek, Harinxmalaan 1 te
Sneek.
Na afloop van de dienst is er in de aula
gelegenheid tot condoleren, waarna u de
familie en elkaar kunt ontmoeten in de
lounge.
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Uitnodiging
Jaarvergadering
21 maart 2019
va 20.00 uur | mFC | Klipperstraat 21a | maKKum

Plaatselijk Belang Makkum

Het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum is, samen met een

Agenda

groot aantal vrijwilligers, in 2018 gestart met de 1e aanzet om een
nieuwe dorpsvisie te ontwikkelen. De vorige dorpsvisie dateert uit
2008 en was op vele punten achterhaald.
Door een nieuwe dorpsvisie kunnen wij onze focus weer scherp stellen
op de zaken die belangrijk zijn voor ons mooie dorp. Vorig jaar is de
aanzet gedaan en zijn er werkgroepen samengesteld met vrijwilligers
die zich willen inzetten voor deze visie.
We zijn inmiddels zover dat we een eerste concept kunnen laten zien,
welke verder uitgewerkt gaat worden. Op deze manier hebben we
weer een stip op de horizon waar we (in dit maritieme dorp) op kunnen
navigeren.

Omdat de toekomst van Makkum ook jouw toekomst is!

- Opening door de voorzitter
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Verslag 109e jaarvergadering 2018
- Financieel verslag 2018
- Verslag kascommissie
- Samenstelling kascommissie 2019
- Begroting 2019
- Bestuursverkiezing; Aftredend en niet herkiesbaar,
Martin de Jong en Peter Lieverdink;
Aantredend bestuur, is nog niet definitief
- Gastspreker:
Arnold Walinga VVB, Omgevingsfonds Windpark
- Presentatie Concept Dorpsvisie 2019 - 2030
- Plaatselijk Belang Makkum 2018-2019
- Rondvraag
- Sluiting

Natuurspeelplaats werkgroep van MAD doet
NLDOET verplaatst naar zaterdag 23 maart
Natuurspeelplaats werkgroep van MAD
doet NLDOET niet op 15 en 16 maart, maar
op zaterdag 23 maart.
De Natuurspeelplaats werkgroep van Makkum
Duurzaam (MAD) steekt zaterdag 23 maart in
het kader van NLDOET de handen uit de mouwen. Hierbij kunnen we natuurlijk nog wel wat
handen gebruiken.
De Natuurspeelplaats is een plek voor jong en
oud, waar leuke dingen plaats kunnen vinden.
In mei staat er bijvoorbeeld een buitenbios op
stapel, georganiseerd door Cultureel Podium
Makkum. Wij hopen dat er meer leuke initiatieven komen, zodat dit buitengebiedje een soort
Happening gebied wordt. Een landje waar leu-

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

ke dingen gebeuren; muziek, toneel, film, of
wat je maar kan bedenken.
Daarnaast blijft het natuurlijk een plek waar
kinderen kunnen spelen, jongeren niet hoeven
te bromme(re)n, maar lekker kunnen hangen
en ouderen ook kunnen verpozen.
Je kunt meehelpen van dit landje iets leuks te
maken. Kom zaterdag 23 maart om een uur
of tien die kant op. We heten je warm welkom
met thee, koffie en wat lekkers. Gedurende
de dag zal je ook niet van de honger of dorst
omkomen. Info: Michèle van Braam mobielnr.:
0624544052.
De natuurspeelplaats is te vinden in de buurt
van het Kaatsveld en de Tennisvereniging en
naast Us Stek.

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering,
zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?
Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs?
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

pbmakkum.nl

‘Kom, we gaan
even naar
het Sopkafee’
Vervolg van voorpagina
Theo en Rennie waren meer dan alleen werkgevers, ze stonden altijd voor iedereen open
en wilden iedereen een kans geven. Ze deden
ook graag iets extra’s en het was altijd ontzettend gezellig met elkaar, er werd veel gelachen en aan humor ontbrak het zeker niet.
Hierdoor kwamen er ook veel vaste gasten
naar het Sopkafee. Wij als medewerkers willen jullie bedanken voor het nuttigen van een
hapje en drankje bij ons en hopen jullie zeker
weer terug te zien!
Het Sopkafee wordt overgenomen door Evelyn en Elke Oosterhaven. Zij gaan beginnen
per 1 maart. Zij hopen op 1 april 2019 open te
kunnen gaan.
Namens alle Sopkafee Runners willen wij Theo
en Rennie ontzettend bedanken voor alles wat
zij voor ons gedaan hebben en de ontzettend
leuke tijd die wij met z’n allen hebben gehad
bij het Sopkafee!
Evelyn en Elke, via deze weg willen wij jullie
heel veel succes wensen met jullie nieuwe bedrijf!
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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.
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

Nix 18: Passanten, ouders maar vooral ook
jongeren toon je verantwoordelijkheid!
Dat jongeren en uitproberen van drank en
drugs van alle tijden is, is duidelijk. Dat drank
in Makkum algemeen geaccepteerd is, is ook
duidelijk. Vervelende bijwerking van het Nix 18
is dat jongeren niet meer in de horeca terecht
kunnen en dus eigen plekken zoeken.
We gunnen jongeren hun plekken en we hebben ook verschillende keren in gesprekken
met jongeren aangegeven, dat ze wat ons
betreft welkom zijn om in de schuilhut in de
dorpstuin of buiten op de natuurspeelplaats
bij elkaar te komen.

lopen met rollators en rolstoelen op de plekken waar het glas kapot wordt gegooid.
Dit is een oproep om je verantwoordelijkheid
te nemen, ruim je rotzooi op, hou op met vernielen, zorg dat anderen ook zonder gevaar
van het terrein kunnen genieten. Ouders ga
eens na waar je zoon of dochter 's avonds is
en bekijk de volgende dag wat er achter blijft.
MADuurzaam van de dorpstuin, de boomgaard en de natuurspeelplaats. MADuurzaam@makkum.nl

Zolang er nog niet teveel drank in zit lijkt het
allemaal ook goed te gaan. Maar.....bijna elk
weekend wordt er later op de avond snoep en
plastic afval gewoon neergegooid en nog vervelender ; er worden flessen kapot gegooid en
er worden dingen vernield.Voor ons betekent
dit naast het onderhoud van de terreinen elk
weekend opruim en schoonmaakwerk en ook
kosten om de vernielingen te repareren.
Er spelen kinderen op de terreinen en lopen
honden op de natuurspeelplaats en bejaarden

It Posthûs organiseert benefietavond
met een walking diner
Door Judith van Lavieren
Alwin Kalt en Maartje van der Velde organiseren op 5 april een benefietavond met een walking diner. De opbrengst van deze avond komt
ten geheel ten goede aan de Support Casper
Stichting. Deze stichting doet onderzoek naar
alvleesklierkanker. Iedere dag sterven er in Nederland acht mensen aan alvleesklierkanker.
Naar deze vorm van kanker is nog veel onderzoek nodig, momenteel wordt alvleesklierkanker vaak pas ontdekt als het al te laat is. In de
directe omgeving van Alwin en Maartje overleden twee mensen aan de ziekte. Het motiveerde hen om in actie te komen. “Niet op een
zware manier, maar door een leuke en gezellige avond te organiseren. Uiteraard wél met als
doel zoveel mogelijk geld op te halen. We zijn
er trots op dat ons team zich direct achter ons
plan schaarde”, aldus Alwin en Maartje.
Het walking diner bestaat uit vijf gangen en begint om 19.00 uur. Het kost 39,50 per persoon.
GAIVS verzorgt de muzikale begeleiding. Er is
een loterij waarbij verrassende prijzen te winnen zijn. Verrassend zijn ook de prijzen die via
Facebook geveild worden. Er zijn al biedingen
op het gesigneerde Feyenoordshirt dat er bij
is en er zal vast ook belangstelling zijn om Alwin zelf te winnen. Als je de gelukkige bent,
komt chef-kok Alwin een diner voor twee bij
jou thuis koken!
Wie niet kan komen, maar toch wat wil geven
voor dit goede doel, kan gebruikmaken van
de doneerknop op de Facebookpagina van It

Posthûs. Het geld dat hierop gegeven wordt
gaat rechtstreeks naar de Support Casper
Stichting. “Door te doneren help je mee om
deze rotziekte de wereld uit te krijgen”, aldus
Alwin en Maartje.

Gemeente
Groei Groep
Na een tijd van afwezigheid is weer gestart met de Gemeente Groei Groep;
het boekje ‘Sterk en moedig als Jozua'
is de leidraad en bestaat uit programma's waarin belangrijke thema's aan
de orde komen uit het leven van Jozua.
Hij gaat het volk voor. Jozua is in feite
een voorloper van Jezus. Het is daarom fascinerend om hem op de voet te
volgen, zijn aarzelingen te proeven en
te ontdekken dat er alle reden is om de
Heer te gehoorzamen en te vertrouwen. Sterk en moedig zet Jozua zijn
voet op het land van de belofte.
De avonden zijn om de week op donderdag avond van 19.30 tot 21.30u.
U / je bent van harte welkom op deze
avond. Meer informatie en/of opgave
bij Linda Miedema
tel. 336543 / mail: goed@planet.nl
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Non-fictie of Fictie
De stralen van de vroege lentezon lokte de
oude man naar buiten om een wandeling
te maken met behulp van zijn rollator. Het
rondje om de prachtige Van Doniakerk,
gelegen op de Sint Maartensterp, was ook
met zijn vrouw het favoriete rondje. Na haar
overlijden heeft hij ook nog een reden deze
wandeling te maken namelijk het graf van
zijn geliefde te bezoeken. Vermoeid van
de wandeling en het bezoek aan het kerkhof, zocht hij een beschut plekje achter de
grote haag en nam zittende op zijn rollator
even pauze. Genietend van de warmte op
zijn oude botten overdacht hij het verleden
en zijn verbintenis met het statige kerkgebouw. Diverse functies heeft hij in die kerk
vervuld, met zijn vrouw negen kinderen
ter doop aangeboden en uiteindelijk vanuit deze kerk zijn vrouw ten grave moeten
brengen.
Vanaf de Engwierderlaan kwam een grote
forse man op hem toegelopen en de vriendelijk ogende man stelde zich voor als mister Bonno uit Vancouver. De man met een
Canadees accent vertelde dat hij een verre verwant van Jonkheer Bonne van Donia
is en op zoek is naar de historische grond
waar zijn verre familielid heeft gewoond en
gewerkt. Hij wist dat Bonne van Donia dijkgraaf was en Groot Haytsmastate had geërfd. Haytsmastate stond iets ten noorden
van Makkum en de landerijen worden de
Jonkers genoemd.

het betreden van de kerk raakte hij onder
de indruk van de overweldigende schoonheid van het interieur van de Van Doniakerk. De prachtige hoge ramen toverden,
nu de zon scheen, prachtige lichtbanen op
de plavuizen vloer en de aanwezige organist toverde prachtige klanken uit het oude
orgel daterend uit 1848. Hij speelde het
toepasselijke lied ‘Wat de toekomst brenge moge’. Heeft deze mooie kerk nog een
toekomst, vroeg mister Bonno aan de oude
man en wordt hierin nog volop gekerkt?
Nu moet de oude man even slikken voor
hij verder gaat. Door ontkerkelijking kan
de ontstane PKN gemeente Makkum geen
twee gebouwen meer onderhouden. Men
heeft gekozen haar diensten te houden in
het kerkelijk centrum Het Anker en de Van
Doniakerk onder te brengen in een Stichting. De Stichting gaat de oudste kerk van
Makkum commercieel exploiteren.
De kerk wordt nog gebruikt voor begrafenisdiensten, trouwerijen en culturele
doeleinden. De oude man had het liever
andersom gezien. Zo’n mooie kerk laat je
toch op zondagen niet leeg staan?

De oude man kent de geschiedenis en
weet te vertellen dat Jonkheer Bonne van
Donia samen met de toenmalige predikant
van Makkum zich bijzonder heeft ingespannen voor de bouw van de kerk. De Van
Doniakerk werd in 1660 gebouwd en verving de eerder afgebroken katholieke Sint
Maartenskerk op deze plaats. De zuidgevel werd in Gotische stijl opgetrokken met
hoge ramen voor lichtinval en de zijbeuk
aan de noordgevel in Romaanse stijl met
kleine raampartijen. De eerste steen werd
gelegd door Jonkheer Bonne van Donia en
de tekst op de trekbalk in de kerk herinnert hieraan: ‘Jonker Bonne van Donia den
eersten steen hyer leyde met Godes hulp
Gods kerk hij eernstich dee beryde(n) de
23 Marty 1660’.

Mister Bonno begreep het sentiment van
de oude man en kon zich heel goed voorstellen dat zo’n beslissing verdriet kan doen
voor een oude man met een geschiedenis
die zo lang verweven was met deze Van
Doniakerk. Hij was ergens ook een beetje
verbaasd toen hij dit verhaal hoorde uit de
mond van de oude man. Hij vertelde dat er
van ontkerkelijking in Vancouver helemaal
geen sprake was….. integendeel! De kerkdiensten gehouden op Vancouver Island
waren altijd druk bezocht. En helemaal
prachtig vond hij de erediensten waarbij de
organist werd vergezeld door een oudere
man die op zijn trompet de lofzangen nog
mooier deden klinken. Deze trompettist is
een emigrant die hier oorspronkelijk uit de
buurt komt, ene Fetze Rusticus uit Wons.
De oude man die inmiddels rode konen had
van al het praten en luisteren, antwoordde
enthousiast dat Fetze Rusticus meer dan
bekend voor hem was. Hij had vroeger in
het schildersbedrijf voor hem gewerkt. Hij
was altijd een vriend gebleven en nam nog
altijd in zijn oude hart een grote plek in.
Toeval….????
Wat een bijzondere ontmoeting was dit
toch. Beide mannen namen elkaar even in
de armen, gaven elkaar een stevige hand,
bedankten elkaar voor de prachtige verhalen en gingen na het verlaten van de prachtige Van Doniakerk ieder hun eigen weg.
Doe je wel de groeten aan Fetze Rusticus,
riep de 96- jarige oude man mister Bonno nog na. Van wie eigenlijk, vroeg Mister
Bonno: Oh, sorry van Piet Terpstra 27 februari 1922.

Deze tekst wilde mister Bonno zien en bij

Pieter Terpstra is 24 februari jl. overleden.

Dat klopt, zei de oude man en vertelde dat
er nog steeds een ‘Jonkerstreppe’ is. Uit
de overlevering gaat het verhaal dat de
jonkheer - die dus ook dijkgraaf was - via
deze ‘treppe’ de dijk opging voor zijn inspectieronde.
Mister Bonno nam het gesprek weer over
en vroeg aan de oude man of die ook wist
of zijn voorvader betrokken is geweest bij
de bouw van de grote kerk die voor hun
staat.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 9 maart
15:00 Creil 1-Makkum 1
15:00 Workum 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Tzum 1
12:30 Makkum 4-Scharnegoutum’70 3
12:00 SDS/Nijland JO19-1-Makkum JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-Workum JO17-2G
10:30 ST IJVC JO15-1-Makkum JO15-1
10:30 SC Bolsward JO13-4Makkum JO13-1
12:30 Makkum JO12-1-ST IJVC JO12-2
10:10 Zeerobben JO11-2-Makkum JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-Terschelling JO11-1
9:00 Makkum JO10-1-Mulier JO10-1
9:00 Blauwhuis JO9-1-Makkum JO9-1
11:00 Makkum JO9-2-Workum JO9-2G
10.00 Makkumjo8-1-S F Deinum jo8-1
12.30 L’der Zwaluwen vr3-Makkum vr 1
10.30 QVCj07-1-Makkumjo7-1
Kantinediensten
8.15-12.00 Francis Koornstra/
		
Kees de Vries
12.00-15.00 Monique Nauta/Djoke Altena
15.00-19.00 Merel de Vries/
		
Willemijn Hengst/
		
Luka Dol/Elma Groen
Zaterdag 9 maart
15:00 Makkum 1-Delfstrahuizen 1
12:30 Makkum 2-VVI 2
14:30 Leovardia 5-Makkum 3
14:30 Oudega 2-Makkum 4
10:00 Makkum JO19-1-AnnaparochieJO19-1
12:45 Franeker SC JO17-3-Makkum JO17-1
10:45 SWZ Sneek JO15-2-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-Harlingen JO13-2
11:55 SC Bolsward JO12-4-Makkum JO12-1
10:00 Makkum JO11-1-SWZ Sneek JO11-2
9:00 ST IJVC JO11-1-Makkum JO11-2
11:15 SC Bolsward JO10-4-Makkum JO10-1
8:45 LSC 1890 JO9-4-Makkum JO9-1
11:15 Makkum JO9-2-Mulier JO9-1G
9:00 SC Bolsward JO8-3-Makkum JO8-1
14.30 MakkumVR1-ONB VR1
Kantinediensten
8.15-12.00 Annelies Bootsma/
		
Yme de Jong
12.00-15.00 Greetje Hiemstra/Richard Dol
15.00-19.00 Wiepie Adema/Siepie Attema/
		
Ronnie Bruinsma
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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

Danielle Jaspers geniet van
wensdag Femke Foundation

Zoekertjes
Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag
van de maand bij u opgehaald.
Gezocht door Tennisvereniging Makkum:
Hardhouten spoorbiels van ongeveer
300 cm lang. Kan worden gehaald.
Reacties: tel. 06-51242573.
Ik ben woningzoekende en wil graag iets in
deze buurt huren. Een of 2 slaapkamers en
comfortabel. Als het enigszins kan gemeubileerd. Kom net over vanuit de VS en heb
dringend iets nodig. Ik ben te bereiken op
abrahamtol@gmail.com of +1 8657424564.
Te koop gevraagd: Nog werkende Iphone 4,
tel. 06-15968679.

Kerkdiensten
Makkum
Zondag 10-03 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastor J. van Beek.
Zondag 17-03 uitgenodigd bij andere
locaties.
Witmarsum
Zondag 10-03 09.30 uur,Pastoor A. Bultsma.
Zondag 17-03 09.30 uur, Pastor N. ten Wolde.
Makkum (PKN)
10 maart 9.30 uur K.C. Het Anker
1e zondag 40-dagentijd ds. L. Westra
13 maart 19.30 uur K.C. Het Anker
bidstond ds. D.M. Hasper

De Makkumer Belboei
zoekt een

2e bezorg(er)ster voor
WITMARSUM
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Albert van der Woude.
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
of 06-53784057

Door Judith van Lavieren
De stichting ‘Femke Foundation’ besteedt
aandacht aan kinderen en jongeren met een
onbekende/onbegrepen ziekte. Jaarlijks organiseren zij 'The ride for you', een rit met 50
sportwagens waarin 50 jongeren met een onbekend ziektebeeld mee gaan als bijrijder.
Daarnaast vervult de Femke Foundation individuele wensen van jongeren met een onbekend ziektebeeld. Vrijdag 15 februari 2019
was de wensdag van Daniëlle Jaspers uit Skuzum. Deze was geheel verzorgd door Helma
Stiekema.
Danielle werd ‘s ochtends verrast door haar
moeder met de mededeling : “Het is jouw
wensdag vandaag”. Een meer dan verbaasde
Danielle reageerde emotioneel, ze kon bijna
niet geloven dat er speciaal voor haar iets georganiseerd was.
Danielle gunt ieder ziek kind altijd alles, is blij
voor een ander als die iets moois krijgt of gaat
doen, maar cijfert zichzelf altijd weg.
Lang tijd om na te denken over wat er stond
te gebeuren had ze niet, enkele ogenblikken
daarna kwam er een prachtige Maserati de
oprit oprijden. Het ging nu echt gebeuren!
Danielle houdt erg van mode, make-up en
volgt diverse influencers online om op de
hoogte te blijven van de laatste trends. Aan de
hand van deze interesses is ze meegenomen
naar Nelleke Mulder van Nelleke Mulder Ima-

go Group. Nelleke geeft advies over kleuren
die je goed kunt dragen (of juist niet), kleding
die het beste bij je figuur past, make-up tips
en legt uit wat belangrijk is wanneer je iets
wilt uitstralen. Voor Danielle betekende dit
een ware metamorfose. Aan de hand van de
adviezen, stelde Nelleke een boek voor haar
samen. Hierin staan allerlei tips en adviezen,
speciaal afgestemd op Danielle.
Met het boek op zak, stond onze chauffeur alweer op haar te wachten. De volgende halte
bleek Kapsalon Thérèse. Gedurende een uur
werden hoofd en haren verwend. In laagjes
geknipt en de midden scheiding verplaatst
naar een zijscheiding. Een prachtig resultaat!
Onze trouwe chauffeur, bracht haar vervolgens
naar De Duif Mode. Gemeente en handhavers
hebben een ontheffing verleend om voor de
Duif te mogen uitstappen! Een personal shopper stond gereed om, aan de hand van de
adviezen van Nelleke, Danielle te kleden. Een
prachtige set is uitgezocht. Dit maakte het geheel compleet.
Tot slot was er nog een diner geregeld bij Restaurant Onder de Linden. De kers op de taart
van een fijne verwendag.
Met dank aan: Nelleke Mulder Imago Groep;
Kapsalon Therese, Man & Haar, De Barbier,
De Knipperij; De Duif Mode Sneek; Restaurant
Onder de Linden.
Kijk voor meer informatie over de Femke
Foundation op hun Facebookpagina.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Agenda
Donderdag 14 maart
14:30 uur Bibliotheek Makkum.
Creatief Café: Je kunt er terecht om te haken,
breien, tekenen of maar net waar je op dat
moment zin in hebt.
Neem je eigen materialen mee.

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

Toneelvereniging Pingjum speelt Alles Ut naar
de film The Full Monty. In het weekend van
22, 23 en 24 maart wordt in het dorpshuis in
Pingjum het stuk Alles Ut gespeeld.
Een bijzonder (in het Fries gespeeld) stuk dat
nog maar 2 keer in Friesland is opgevoerd.
Het stuk speelt zich af tijdens de laatste
economische crisis. Kaarten verkrijgbaar via:
www.ticketkantoor.nl/shop/pingjum

1 kg ribkarbonade..................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,50
1 kg hamlappen........................................ € 6,75
1 kg speklappen....................................... € 6,00
1 kg shoarmavlees................................... € 6,00
1 kg verse worst....................................... € 5,25
1 kg fricandeau......................................... € 7,75
1 kg schnitzel............................................ € 8,25
1 kg varkenshaas................................... € 11,75
1 kg krabbetjes.................. € 4,50 / 3 kg € 12,75
5 stuks droge worst.................................. € 4,75
1 kg rundvlees.......................................... € 6,75
1 kg bieflappen.................. € 7,50 / 3 kg € 21,00
1 kg ossenstaart....................................... € 5,25
1 kg biefstuk............................................. € 8,25
1 kg kipfilet............................................... € 7,50
hamburgers
5 stuks...................... € 4,75
boomstammetjes 5 stuks...................... € 4,75
kipschnitzel
5 stuks...................... € 4,75
zigeunerschnitzel 5 stuks...................... € 4,75
kip cordonblue
5 stuks...................... € 4,75
slavink
5 stuks...................... € 4,75
1 kg gehakt........................ € 4,75 / 5 kg € 22,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

samen
€ 45,00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u korte 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

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorzaken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop
en wordt erkend door alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen
naar 0514 521574 of 0515 541967. Zie ook www.podologiedouma.nl.

