
Grondsanering 
in de 
Slotmakersstraat Smid Vloeren

Door een computerstoring hebben we helaas 
deze week niet alle copij kunnen plaatsen. 
Onze excuses. Graag uw begrip hiervoor.
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

ZOMERAVOND OPEN HUIS

vrijdag 21 juni
19.00 – 21.00 uur
Deelnemers zie:

www.kingmawalinga.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Speeltuin Oude Nieuwbuurt feestelijk geopend    
Door Judith van Lavieren

Makkum - Op woensdagmiddag 12 juni is de 
nieuwe speeltuin in de Doniastraat feestelijk 
geopend. Tegen tweeën lieten tientallen kinderen 
hun ballon voorzien van een kaartje de lucht in 
gaan. De naam van de speeltuin werd daarmee 
zichtbaar gemaakt: Speeltuin Oude Nieuwbuurt. 
Het naambord werd beschikbaar gesteld door 
timmerfabriek de Houtmolen. In 2009 werden de 
eerste stappen gezet om deze speeltuin te realise-
ren. Nadat de buurt gerenoveerd was kwamen er 
steeds meer jonge gezinnen wonen. De wens om 
voor de kinderen uit die gezinnen speelruimte in 
de buurt te creëren vormde het eerste begin. 
Francis Koornstra nam het initiatief, het bestuur 
werd later aangevuld met Klaasjan Veslinga en 
Margriet Bosma. Zij zetten de schouders eronder 
en kregen met steun van Plaatselijk Belang 
Makkum, gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie, 
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Rabobank en 
Elkien voor elkaar dat er nu een fraaie speeltuin 
is in de Doniastraat. De gemeente onderhoudt de 
speeltuin en maait het gras. Het bestuur houdt, 
samen met andere ouders en vrijwilligers, toe-
zicht, leegt de prullenbak en geeft eventuele 
mankementen aan de gemeente door.

Tijdens de opening, die heel toepasselijk gehouden 
werd op nationale buitenspeeldag, kon de jeugd 
zich vermaken op de kabelbaan, wip, schommel 
of glijbaan, zich laten schminken bij de pick-

nicktafel (een geschenk van Willem Hoekstra) of 
sjoelen. Iets lekkers te eten en te drinken was er 
ook dankzij Jumbo Supermarkten. Op het veldje 
aan de Gedempte Putten was buurtsportcoach 
Aggie Walsma van Súdwest-Fryslan aanwezig. 
De kinderen konden onder haar leiding hockeyen. 
Aggie Walstra is buurtsportcoach voor Makkum 
en omstreken. Scholen en verenigingen kunnen 
bij haar terecht met al hun vragen op het gebied 
van sport en beweging. Ze kan activiteiten 
ondersteunen, zoals op deze middag, maar bij-
voorbeeld ook via de uitleen van de gemeente 
zorgen voor materialen. Bij de gratis koffie was 
een busje geplaatst voor giften. Deze giften wil 
men besteden aan betonverf. Met deze verf kan 
dan een twisterbord en een hinkelbaan op de 
tegels in de speeltuin aangebracht worden. Was 
u niet bij de opening aanwezig maar wilt u toch 
nog iets geven aan dit sympathieke initiatief, dan 
kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnum-
mer 128086130 van de Rabobank, t.n.v. Stichting 
Ter Wille Makkum. 
 
De uitslag van de ballonnenwedstrijd wordt 
volgende week in de Makkumer Belboei bekend 
gemaakt. Voor de eigenaren van de drie ballonnen 
die het verste gekomen zijn, heeft Speelsgoed 
prijzen beschikbaar gesteld. Ook wordt dan 
bekend gemaakt wie gewonnen heeft met het 
sjoelen.

Verschijning Makkumer Belboei nr. 1499
De Makkumer Belboei komt volgende week op 
donderdag 27 juni uit. De advertenties en kopij 
kunt U tot vrijdag 18.00 uur insturen en de 

familieberichten kunt u tot dinsdagavond 19.00 
uur mailen. De drukkerij is gesloten van 20 t/m 
25 juni. 
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: 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 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Mondzorg Makkum - 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk 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, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten
Waar goedheid heerst in ons bestaan

is God niet ver bij ons vandaan.

Na een gevecht van negen maanden is er een 
einde gekomen aan het leven van mijn lieve
vrouw, mijn maatje, onze al  jd zorgzame mem 
en onze lieve opgewekte beppe

Baukje Attema - Ouderkerken
In de lee  ijd van 64 jaar, 

na een gelukkig huwelijk van ruim 47 jaar.

* 30 december 1948  14 juni 2013
   Hieslum    Utrecht

 Makkum: Sybolt A  ema

 Makkum: Theuny en Henk

 Makkum: Tineke en Thom

 Harlingen: Paula en Jeroen

 Makkum: Rein en Linda

  en kleinkinderen

De Wij  ng 13, 8754 AE Makkum

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 
20 juni om 11.00 uur in de Van Doniakerk aan de 
Kerkeburen te Makkum, waarna de begrafenis 
plaatsvindt.

Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid 
tot condoleren in bovengenoemde kerk.

Heden overleed onze schoonzus,

Baukje Attema - Ouderkerken
de vrouw van onze broer Sybold Attema.

30-12-1948                        14-06-2013

We zullen haar missen.
 
 Bolsward J. de Lange - Attema   
  F. de Lange †
 Rotterdam W. Idzenga - Attema
  H. Idzenga †
 Renkum J. Werkhoven - Attema
  C. Werkhoven
 Makkum C. Attema †    
  N. Attema - van der Meer 

”Je draagt wie je lief is
voortaan altijd bij je“

  
Veel te vroeg en toch nog onverwacht is          
overleden

Baukje Attema-Ouderkerken
Wij wensen Sybolt, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe met dit grote verlies.

                      Tom, Harmina, Kim en Noa

Haar ijverige handen heeft hij stilgelegd. 
Haar moede lichaam rust gegeven.       

Maar wat God in zijn Woord 
ons heeft toegezegd, is nu haar deel: 

het eeuwig leven
   
We zijn bedroefd om haar heengaan, maar 
heel dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend. Wij moeten afscheid nemen van

Baukje Attema
Wij wensen Sybolt, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe

De Sânkop Commissie,
Kerk en recreatie.

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van 
onze dappere buurvrouw
 

Baukje Attema
 
Wij wensen Sijbolt, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte voor nu en in de toekomst.
 
               Jan en Jannie
               Jan Willem en Patty
               Seb, Mika, Ravi,Kik
               Sijtze en Klaske
               Hennie en Truus
               Piet en Hiltje
               Dries en Ina
               Hans en Gezien
               Johan en Lida
               Douwe en Hannie

Als het lichaam niet meer wil 
en het leven wordt een lijden 

kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Na een periode van spanning en zorg is overleden

Baukje Attema-Ouderkerken
Lieve moeder/schoonmoeder van Rein en Linda.

Wij wensen Rein en Linda en de verdere familie-
leden veel sterkte toe voor de komende periode.

Bert en Titia Stellingwerff
Jackelien en Jasper
Karin en Kees, Tigo

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, 
als men de herinnering bewaart.

Baukje Attema-Ouderkerken
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar 
onze vrienden Rein en Linda en naar de verdere 
familie.

 Jan, Ietsje en Lisanne



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 19 juni 2013

Familieberichten
Als het leven niet meer gaat
zoals je had gehoopt
en het leven niet meer 'leven' is,
dan komt de  jd dat je er in berust
dat het eind gekomen is.

Dankbaar voor de fi jne herinneringen hebben wij 
in een liefdevol samenzijn afscheid genomen van 
mijn lieve zorgzame man, onze pa, schoonvader 
en pake

Sijbren van Loon
* 27 mei 1935  11 juni 2013
   Harlingen    Makkum

23 juli 1960

 Makkum: Willie van Loon - van der Weerdt

 Leeuwarden: Sjoerie en Rinie
     Lena

 Makkum: Anneke en Jacob
     Stefan

 Makkum: Alex en Janny
     Lieke

Kerkeburen 66G, 8754 EB Makkum

De crema  eplech  gheid hee   inmiddels 
plaatsgevonden.

Verdrietig dat wij nu al afscheid moeten 
nemen van onze  lieve vriend en buurtgenoot

Johan Coosemans
Wij wensen Trudy, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe 

             Joop en Dinah Rinia
             Anjo en Joke Idzinga
             Jaap  en Alie Laan
             Rob en Ida Genee
             Tjeerd en Janny Lutgendorff
             Jan Venema
             Abe van der Zee
             Jan en Marja Lieverdink
             Sietze en Aukje Genee
             Jacob  en Sonja Nota
             Jan en Jikkie van der Meer
             Fimme en Hinke Bootsma
                                 
Makkum,  juni 2013

‘Bij ieder afscheid wordt een  
herinnering geboren’

Op 14 juni is overleden onze bewoonster

Mevr. T.R. Broersma-Sieswerda

Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
                        
Witmarsum,  juni 2013

De horizon voorbij gegaan…

Mijn lieve man, onze vader, opa en goede vriend

Johan Alfons Rosa Coosemans
toegewijd vaatchirurg

Mechelen, 15 maart 1942
Makkum, 15 juni 2013

 Makkum Trudi Coosemans Dijkstra
 Santpoort-Zuid Bas & Letty
  Rozemarijn, Sebastiaan, Valentijn

 Haarlem Wouter & Claudia
  Jens

 Riccione Nan & Florian
  Alex & Luca Martelli

 Spaarndam Frenkel Cohen

De crematie plechtigheid zal worden gehouden
op donderdag 20 juni a.s om 15.00 uur in het 

crematorium te Sneek,
Harinxsmalaan 1, 8602 CN Sneek.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

Heel veel dank aan Dokter B. Dierick &
Thuiszorg Súdwest-Fryslân

Vallaat 36, 8754 EW Makkum

Agenda
Donderdag 20 juni:
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 22 juni:
Makkum – Kaatsveld  “de Seize” 
Gebr. Smink partij Fed. Heren en dames   
aanvang: 11.00 uur

Zondag 23 juni:
Witmarsum – Camping Mounewetter     
concert Nij Libben aanvang: 15.00 uur

Maandag 24 juni:
Makkum – Avondrust, Hallelujah concert 
in koffiebar aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 25 juni:
Makkum – MFC  Maggenheim Informatie- 
bijeenkomst Windpark Friesland 
aanvang: 19.00 uur

Makkum – Avondrust, Klaverjassen,   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Makkum – Café Rest. De Zwaan        
Jaarvergadering Koninginnever. Makkum  
aanvang: 20.00 uur

Kerkdiensten

Wist u dat...

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst

Nijhuizum – Minniste Mienskip en Omkriten, 
10.00 uur Tjinst oer it wetter

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Makkum - Holle Poarte, 9. 30 uur
Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. Mevr. E. van Wijk
Organist: Mevr. K. Reitsma.

Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Makkum. 
“Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke 
voordeur kunnen aanbellen. Ook zoeken we nog 
naar een organisator in Makkum.“ Aanmelden kan 
bij Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of 
via 010-5919839

de potgrond van Hallelujah nog steeds te koop is bij 
Aaltje Hendriksma van Blomynien?

er een uniek project midden op de Afsluitdijk wordt 
gehouden en wel van 11 tot en met 22 september. 
Iedere voorstelling is er plaats is voor 250 auto’s. 
Op de website is nog van alles aan informatie te 
vinden. We zoeken ook nog spelers en vrijwilligers 
zoals: publieksbegeleiders, naaisters, bouwers etc. 
BUOG, Productie, Ruth ter Voort, tel.06 22 95 93 
35, www.buog.nl; e-mail: info@buog.nl

zondagmiddag 23 juni vindt er een veelbelovend 
try-out concert plaats in mfc De Mande te Nylan, 
vanaf 14.00 uur. Deelnemende orkesten en bands 
zijn: Excelsior Schraard, Brassband Wirdum, De 
Jouster fanfare, Wilhelmina Easterein en Looft den 
Heer Bitgummole. Dit zijn allen deelnemers aan 
het WMC, het grote muziekfeest in Kerkrade deze 
zomer. Aanwezig zal zijn jury-lid Luuk Tuinstra, 
die voor alle deelnemers een kritisch juryverslag 
zal schrijven.  Toegang gratis, collecte voor de 
onkosten bij de uitgang.

de Koninginnever. Makkum haar jaarvergadering 
houd op dinsdag 25 juni om 20.00 uur in Café Rest. 
De Zwaan

Baukje Albersen-Cuperus bezig is met de stam-
boom van de fam. van der Laan, die vroeger op de 
boerderij Groot Hof woonden. Dat waren haar 
overgrootouders Lubbert en Aukje van der Laan. 
Haar pake Lubbert, die later in Gaast woonde, is 
daar opgegroeid. Haar moeder Akke van der Laan 
wandelde vroeger vaak via de zeedijk naar haar 
pake en beppe op het Groot Hof. Is er nog iemand, 
die daar foto's of informatie over heeft? Ze zou daar 
heel blij mee zijn. E-mailadres tegearre-under-
weis@kpnmail.nl tel. 0515-785048
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Appartement
Te Huur

gemeubileerd
Centrum Makkum

Inl: 06 226 226 77

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Muzikaal cadeau
Makkum - Ergens in de loop van 2012 kwam 
het ter sprake. Durkje Hoeksema vertelde aan 
een korpslid van Hallelujah dat haar bedrijf, 
evenals Rinia Fietsen, in 2013 120 jaar zou 
bestaan.” Volgens mij bestaat Hallelujah dan ook 
120 jaar”, veronderstelde Durkje. Dat bleek net 
niet te kloppen. Hallelujah bestaat namelijk in 
2014 120 jaar. Maar toch, de net-niet-leeftijds-
genoten hielden contact en bleven spelen met de 
gedachte om hier “iets mee te doen”. Dat leidde 
tot het organiseren van een Kerkstraatconcert, 
zoals u weet de straat waarin beide jubilarissen 
hun zaak hebben. 
Na enige bureaucratische inspanningen in ver-
gunningenland is het op 27 juni zover: Muziek-
vereniging Hallelujah biedt als bijna 120-jarige 
een muzikaal cadeau aan aan de 120 jaar 
bestaande Kapper Hoeksema en Rinia Fietsen. 
Het cadeau bestaat uit een openluchtconcert van 
Hallelujah, onder leiding van Nynke Jaarsma. 
Het orkest neemt plaats tegenover Rinia Fietsen, 
voor bloemenzaak BlomYnien. Het begint om 
half acht ’s avonds. De eregasten zijn natuurlijk 
Durkje Hoeksema, Theo Rinia, Yvon de Roode 
en Timen Rinia. Maar de (bijna) 120 jarigen 
hopen dat alle Makkumers dit honderd procent 
Makkumer feestje met hen mee komen vieren. 
Hierbij bent u dan ook van harte uitgenodigd!

Diggelgoed Marfamke
Door de enorme drukte bij de Grote Uitverkoop 
op 9 mei j.l. moesten wij een héél eind van de 
Tichelaarwinkel in Makkum parkeren. Dat loop-
je hadden wij er graag voor over. De lange rij 
mensen voor de winkel, overigens allemaal aar-
dige personen, was toch stukken korter dan die 
van de Efteling en Walibi. Even werd het kritiek, 
maar wij wonnen het grandioos toen liefhebbers 
aan de andere kant van de tafel aan hetzelfde 
bord stonden te trekken. Ook bij het vazengraai-
en werden wij kampioen. Mijn vrouw Kleike 
vertrouwde het mij niet toe en wilde zelf de TT 
tas met aardewerk dragen.
Thuisgekomen struikelde zij over de knikkers 
van onze kleinkinderen. Zij maakte een beste 
smak, de aankopen vlogen door de lucht en het 
aardewerk was, ondanks de uitmuntende verpak-
king, goed aan diggelen. Mooie klap trouwens. 
Maar al zijn Goike en Bontje er zèlf de oorzaak 
van, pake en beppe zullen er toch voor zorgen 
dat zij het antiek van de toekomst erven. 
Kleike’s arm is nu uit het gips en gelukkig is de 
winkel nog tot september open. Dus deze week 
gaan wij weer naar Tichelaar voor laatste-kans-
aardewerk voor de berns-bern.

Sjochjo yn Makkum
Aerde en Kleike uit Leeuwarden.

Oproep
De afgelopen week hingen ook in Makkum en 
omstreken verscheidene schooltassen aan een 
vlaggenmast. Voor een artikel in de Makkumer 
Belboei is de redactie op zoek naar geslaagden!
Ben jij geslaagd en vind je het leuk om in de 
Makkumer Belboei te komen? Stuur dan een mail 
met je naam naar: judithvanlavieren@live.nl. 
Deelname kost je ongeveer tien minuten

Adverteer 
in de 
Makkumer 
Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Grondsanering in de Slotmakersstraat  Door Judith van Lavieren

Makkum - Op maandag 17 juni is gestart met het 
afgraven van drie tuinen in de Slotmakersstraat. 
In de tuinen achter de Slotmakersstraat 32,34 en 
36 ligt asbest onder de grond. Dit blokje bejaarden-
woningen kwam eind jaren 80 in de plaats van 
de zogenaamde Mabo woningen. Dit waren 
noodwoningen van asbest, die enkele tientallen 
jaren hebben bestaan. De verontreiniging kwam 
aan het licht toen een van de bewoners twee jaar 

geleden een moestuintje aan wou leggen. Bij het 
omspitten van de grond kwam asbest tevoorschijn. 
Aanvankelijk werd gedacht aan één plaat. Maar 
bij nader onderzoek bleek de asbest verspreid 
over alle drie de tuinen. De tuinen zijn tevens 
onderzocht op aanwezigheid van kolen en lood. 
Verontreiniging door kolen werd niet aangetroffen, 
wel moet er lood uit de tuinen opgegraven worden. 
Tot de sanering mochten de bewoners niet gra-
ven in hun tuin of planten uittrekken, alleen 
grasmaaien en snoeien was nog toegestaan.

In verband met de graafwerkzaamheden is het 
stuk van de Slotmakersstraat ter hoogte van de 
nummers 32 tot en met 36 van 7.00 tot 16.30 uur 
afgezet voor het verkeer. Eerst worden alle planten, 
struiken en bomen uit de tuinen verwijderd. Daar-
na worden de tuinen afgegraven. De bewoners 
van de omliggende panden moeten ramen en 
deuren gesloten houden. De werkzaamheden 
zullen naar verwachting 26 juni zijn afgerond.

Afgelopen weken had DA Fizel Makkum een speciale actie met producten van A.Vogel. Bij aankoop 
van twee producten kon men een kaartje invullen met de kans een Beachcruiser te winnen. Dinsdag 
12 Juni is de gelukkige winnaar getrokken: Ria Oostenveld uit Makkum. Op de foto overhandigt 
Hilda van Wigcheren, bedrijfsleidster van DA Fizel, de fiets aan Ria Oostenveld.  
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KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT

DE GEBR. SMINK SCHILDERS-EN 
AFWERKINGSBEDRIJFSPARTIJ

Zaterdag 22 juni a.s. worden deze 
Fed.wedstrijden voor Heren- en Dames 

Vrije Formatie met verl. ronde gehouden.
De wedstrijden beginnen om 11.00 uur 

op “Keatslân De Seize” 
aan de Klipperstraat te Makkum.

De prijzen bestaan uit levensmiddelen pakketten 
en eretekens aangeb. door  Gebr. Smink

Schilders- en afwerkingsbedrijf.
De kransen worden aangeb. door

Jochem’s Schilderwerken te Lemmer.

Opgave via www.knkb.nl of secretariaat KVM: 
0515-231377 uiterlijk donderdagavond 20 juni !

Kantinedienst v.a. 10.00 uur: 
Betsie Koornstra – Alinda Kolk 

v.a. 15.00 uur: 
Greetje Twijnstra – Johanna Kooistra – Annet Meina

Smid Vloeren

Makkum - Hij is “ien fan Jelle en Dieuwke”: tot 
zijn negentiende woonde Sido Smid “yn ús lytse 
doarpke”, tegenwoordig is hij Makkumer om 
útens in Bolsward. Voor zijn werk is hij nog 
regelmatig in Makkum te vinden. Sido is werk-
zaam in de project- en woningstoffering onder 
de naam Smid Vloeren. Hij volgde de stoffeer-
opleiding in Heerenveen. De keuze voor die 
opleiding kwam destijds vrij toevallig tot stand, 
maar inmiddels is hij zoals hij het zelf zegt een 
echte vloerenlegger geworden. Sido deed ervaring 
op bij Lippelap en bij De Boer in Workum en 
begon 8 jaar geleden voor zichzelf.

Wie een rondje door Makkum maakt kan inmiddels 
de nodige vloeren bewonderen die door Sido 
gelegd zijn. Tijdens een bezoekje aan de Zwaan 
en fietsenwinkel Rinia staat u letterlijk bovenop 
zijn werk. Ook in fysiotherapiepraktijk “De Fûke” 
is dat het geval. Tijdens deze laatste klus kreeg 
hij veel vrijheid om ontwerpen en ideeën voor 
materiaalgebruik aan te dragen.. Dat resulteerde 
in het toepassen van PVC houtstrookjes in de hal 
en het gebruik van antraciet marmoleum in de 
behandelkamers. Het adviseren over kleur en 
materiaal en het maken van ontwerpen vindt 

Sido ontzettend leuk om te doen. Een mooie 
vloer begint met uitvlakken en egaliseren. Bij 
grote oppervlakken kan gebruik worden gemaakt 
van een egalinepomp. Met zo’n egalinepomp is 
het mogelijk om 2400 vierkante meter per dag te 
egaliseren. Voordat hij aan het werk gaat komt 
Sido voor een vakkundig advies bij de klant. 
Wanneer je de situatie ter plekke bekijkt kun je 
een beter en gerichter advies geven. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de wensen van de 
klant. Om de klant te helpen bij de keuze voor 
een vloer heeft Sido stalenboeken waarin bekeken 
kan worden wat er mogelijk is. De materialen 
variëren van tapijt, tot vinyl en PVC, en van mar-
moleum tot laminaat en hout. Ook het opknappen 
van een oude parketvloer is mogelijk. De trend 
is tegenwoordig dat vrijwel iedereen een gladde 
vloer kiest. Sido legt steeds minder vaak tapijt. 
Voor het vakkundig monteren van raambekleding, 
zoals vitrage en horren kunt u ook bij hem 
terecht. Ook hier weer vele mogelijkheden, 
waarbij Sido u graag helpt met kiezen.

Meer informatie vindt u op zijn site: www.smid-
vloeren.nl. Sido is te bereiken op tel 06-22719138 
of via een mailtje naar info@smidvloeren.nl. 

Al voor de achtste keer op rij, komt ook dit jaar 
het orkest van Muziekvereninging Hallelujah, op 
verzoek van de ‘KoffieBar’ de avondvrijwilligers 
‘club’ van Zorgcentrum Avondrust, de zomer-
vakantie inluiden. Om deze avond nóg aange-
namer te maken voor de bewoners van ons 
zorgcentrum, nodigen we graag familie en andere 
belangstellenden uit Makkum en omgeving uit 
om dit concert bij te wonen. We hopen dat ook 

u, met de bewoners van Avondrust samen aan-
wezig zult zijn, op deze avond vol muziek, ont-
moetingen en gezelligheid. Het concert wordt 
gegeven op Maandag 24 juni a.s. om 19.30 uur 
in het restaurant van Avondrust.

Namens de vrijwilligers van de ‘KoffieBar’, 
met vriendelijke groet.

Uitnodiging Concert Hallelujah in Avondrust
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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 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, tips, 
redactionele artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag 
uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: 
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

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

Dit alles tegen een actie prijs 
van € 84.95 incl btw 

Airco controle is zelfs Gratis

we zijn nu ook gespecialiseerd in airco systemen 
van auto's en beschikken over de modernste 

apparatuur op gebied van airco systemen
De airco onderhoudsbeurt bestaat uit:
- Legen systeem - Vacumeren
- Lektest - Controle interieurfi lter(s)
- Druktest - Diagnose stellen
- Vullen met koudemiddel - Toevoegen olie
- Toevoegen Fluor 
  (om kleine lekkages te kunnen vinden)
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1 set Thule dakdragers voor auto met dakrailing. 
Geschikt voor meerdere auto typen o.a. VW Touran. 
Vr.pr € 75,- 0515 232392

Rode Massey Ferguson looptractor met toeter en 
trekhaak. Zo goed als nieuw. € 15,- tel. 06-22458906

Electrische eierkoker, nieuw, 5 euro. Fondue 
stel, nieuw, 5 euro. Tel. 0515232577

Kinder Quilt voor een  persoons bed.  met beren 
.160 bij 200. prijs 20 euro. Hardhouten deur met 
mat glas en beslag 82 bij 211 prijs 100 euro. 
Marantie deur met glas en beslag maten 78 bij 
201. prijs 75 euro. Tel. 0517 531824

Kunststof rieten stoeltje (antraciet grijs) voor 
peuters en kleuters van PR design met bijpassend 
kussentje. Voor buiten, als nieuw. Op te halen 
voor  € 20,- Polisport bubbly maxi fietszitje voor 
achterop. Met driepuntsgordel en stevige voet-
steunen. Voor 1-6 jaar (9-22 kilo). Ziet er netjes 
uit. € 25,-. 06-22458906.

Gratis koelkast gezocht telefoonnummer 
06-46602218 bellen na 5 uur

Schraard, Dorpsstraat: Zwarte, tengere poes met 
lichtgroen-blauwe ogen, 1,5 jaar oud. Arum, De 
Tille: Cypersrood gemarmerde ex-kater, kruising 
met Maine Coon. Grote kat, 1 jaar oud. Heeft 
een chip en draagt een blauw bandje met strass-
steentjes en een blauw belletje. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, 
tel. 088-064692.

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

email: belboei@makkum.nl

VERMIST

GEZOCHT

Zoekertje

Vruchten van windpark tijdig in beeld brengen   

Het verhaal van Len Collins                            Door Judith van Lavieren

Makkum maakt zich zorgen. Er komen windmolens 
in het IJsselmeer. De zorgen zijn begrijpelijk. 
Makkum kiest niet zelf voor een windpark voor 
haar fraaie voordeur. Het is iets wat haar in het 
nationaal belang lijkt te overkomen. Maar 
Makkum hoeft geen slachtoffer te worden van 
dat nationaal belang. Ze kan er ook de vruchten 
van plukken. Drie belangrijke vragen spelen er 
nationaal: is windenergie nodig, waar kan wind-
energie opgewekt worden en hoe richten we dat 
het beste in voor iedereen? De vraag of wind-
energie nodig is, is door de politiek vrijwel 
unaniem met ja beantwoord. De regering heeft 
inmiddels ook al elf geschikte gebieden voor 
grote windparken aangewezen. Een daarvan is 
IJsselmeer Noord. Zeg maar: voor de kust bij 
Makkum. Blijft over de derde vraag: hoe richten 
we dat het beste voor iedereen in?

Als directeur en adviseur van windpark Fryslân 
voeren wij al vele jaren gesprekken met nationale, 
provinciale en lokale bestuurders en politici. We 
zitten ook regelmatig aan tafel met maatschap-
pelijke organisaties, zoals de Friese Milieu-
federatie, Waddenvereniging, Stichting Het 
Blauwe Hart, Houd Friesland Mooi, Plaatselijk 
belang Makkum en de Makkumer middenstand. 
Die gesprekken zijn zinvol en verhelderend. Ze 
hebben onder andere geleid tot bijstelling van de 
oorspronkelijke plannen ten gunste van Makkum. 

Toch blijven er nog genoeg vragen over. Hoe 
zichtbaar is het nu verlegde Windpark Fryslân 
vanaf de kust? Hoe kan het windpark de econo-
mie van Makkum dienen? Kunnen inwoners van 
Makkum meeprofiteren door financieel deel te 
nemen in het windpark? Kunnen bestaande 
molens op land opgaan in een windpark in het 
water, zodat het land ontlast wordt? Willen we 
een toeristisch windmuseum in Makkum? 

Inwoners van Makkum hebben op grote schaal 
zienswijzen ingediend op de nu voorliggende 
plannen. Die zienswijzen krijgen alle mogelijke 
bestuurlijke aandacht. Op 25 juni willen wij de 
inwoners van Makkum en andere geïnteresseerden 
graag informeren over het verloop van het 
onderzoek naar het park tot nu toe. Daarnaast 
moedigen wij Makkum graag aan tijdig met ons 
na te denken welke kansen Windpark Fryslân 
Makkum en Súdwest Fryslân allemaal kan bie-
den. Als het zover komt, moeten zij er ook de 
vruchten van kunnen plukken. Graag ontmoeten 
wij u dinsdagavond 25 juni tijdens de informa-
tiebijeenkomst in het MFC Maggenheim in 
Makkum. 

Anne de Groot (Ventolines) 
– directeur Windpark Fryslân 
Hans Rijntalder (Pondera Consult) 
– adviseur Windpark Fryslân 

Vorige week stond in de Makkumer Belboei het 
verhaal over de bedankbrief van Bruce Barnes. De 
vader van Bruce,William Barnes, kwam in 1942 om 
het leven toen zijn vliegtuig bij Makkum neerstortte. 
Slechts een bemanningslid, Len Collins, overleefde 
de crash. Het verhaal van Collins verscheen in een 
boek in Canada. Dit verhaal heeft Bruce Barnes 
naar de Makkumer Belboei gestuurd. Helaas is de 
titel van het Canadese boek niet bekend. De vertaling 
is gemaakt door Berend Lammers.

Enkele reis Lamsdorf
MIJN LAATSTE MISSIE         door Len Collins
Hoewel ik dit verslag 50 jaar na de gebeurtenis 
opschrijf, kan ik me ieder detail herinneren. Toen ik 
mijn laatste missie had afgerond, werd ik gestatio-
neerd bij een EFTS voor een pilotenopleiding. 
Deze laatste missie was mijn 33ste. Ik had me 
vrijwillig gemeld om in te vallen voor een midden-
voor schutter die ziek was. Anders dan de tweede 
piloot Alexander -op zijn eerste vlucht om ervaring 
op te doen- was het voor de rest van de bemanning 
de 30ste keer. De gezagvoerder was Bill Barnes, de 
waarnemer CW Dellow , operatieleider DS Hichley, 
voorschutter L Wiltshire, achterschutter R Gallagher 
en mecanicien L Shearer. Ze waren allemaal van de 
RAF. Ik was de enige Australiër.
Ons Squadron (149 RAF) gestationeerd op Mildenhal 
was uitgerust met 4 Sterlingmotoren. Het was in de 
nacht van de 29ste juni 1942. Toen we ons buiten 
de kantine hadden verzameld terwijl we wachtten 
op de bus die ons naar de vliegtuigen zou brengen, 
zagen we verscheidene zwarte limousines naar de 
vliegtuigen rijden. Bij het vertrek werd ons verteld 
dat er een aanpassing was gemaakt op elk IFF systeem 
van de vliegtuigen. [opm. IFF= Identification 
Friend or Foe: Identificatie Vriend of vijand is een 
speciaal apparaat dat een signaal afgeeft, zodat de 
Britse radar hen kon herkennen als Britse vliegtuigen, 
die terug kwamen van een missie boven Duitsland.] 

Deze verandering was ontwikkeld om de Duitse 
radar onjuiste informatie te leveren die doorgegeven 
werd aan het luchtdoel afweergeschut. De reis naar 
Bremen verliep rustig. Tijdens het gesprek met 
Alexander merkte ik dat hij heel geïnteresseerd was 
in de vuurwerkshow van het luchtdoel afweerge-
schut en de kleuren van de zoeklichten, toen we de 
vijandelijke kust passeerden. Ik voorspelde dat we 
in moeilijkheden zouden komen als een blauw-
spoor een stuk van de vleugel zou afslaan.

Hoe dan ook, of onze veranderde IFF werkte niet, 
of de Duitsers waren getipt. Boven Bremen kregen 
we een directe inslag van het afweergeschut op de 
binnenste motor. De tweede piloot en de waarnemer 
werden gedood en Hichley raakte gewond. De 
bommen werden losgelaten, een foto genomen en 
we gingen op 3 motoren op weg naar huis. Boven 
de Zuiderzee werden we aangevallen door een 
nachtjager. Terwijl ik met de achterschutter sprak 
werd hij zijn geschutkoepel uitgeblazen. Ik werd 
omringd door afgevuurde granaten en kogels en 
verwondde mijn been door een granaatscherf. 
Vanwege de stroomuitval was ik niet in staat op de 
nachtjager te schieten die ons aanviel. Gelukkig 
blokkeerde de geschutkoepel in de achterpositie, 
zodat ik daar weg kon komen. Voorin brandde het 
vliegtuig als een fakkel. Ik kon met geen enkel 
bemanningslid in contact komen. De positie was 
hopeloos. Ik had geen andere optie dan het vlieg-
tuig te verlaten. Mijn parachute lag niet in de 
opslag ruimte. Ik vond het met een granaat er in 
gebrand onder de benen van de boven schutter. Ik 
ontgrendelde het achterste ontsnappingsluik, trok 
aan het trekkoord en tuimelde naar buiten. De para-
chute met gaten erin van de granaat ging als een 
gedraaide kaars naar beneden en ik landde in een 
kanaal. Terwijl ik mijn parachuteharnas en het red-
dingvest uitdeed liep ik een afstand onder water, 
waarschijnlijk nog steeds in shock

Door een computerstoring hebben we helaas 
deze week niet alle copij kunnen plaatsen. 
Onze excuses. Graag uw begrip hiervoor.

Nij Libben in concert
Traditiegetrouw sluit fanfare Nij Libben uit 
Witmarsum het winterseizoen af met een open-
luchtconcert voor de inwoners van Witmarsum 
en andere belangstellenden. Dit jaar gaan we op 
bezoek bij camping ‘’Mounewetter’’ op zondag 
23 juni. Al meer dan 10 jaar zijn de wekelijkse 
repetities in de kantine van deze camping en dan 
is het de hoogste tijd de campinggasten, samen 
met de dorpsbewoners,  te verrassen met een uur 
mooie muziek. Het programma bestaat uit eigen-
tijdse muziek met een beetje nostalgie. De alge-
hele muzikale leiding is in handen van dirigent 
Andries de Haan. Om ook de campinggasten 
volop mee te laten genieten begint het concert 
om 15.00 uur.


