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Drukte bij uitverkoop Tichelaar

Door Jetze Genee

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Hemelvaartsdag 2013 leverde Makkum naast
prachtig weer ook een enorme toeloop van
publiek. Honderden mensen kozen de vrije
donderdag voor een bezoek aan Koninklijke
Tichelaar Makkum. Het oudste bedrijf van
Nederland startte afgelopen donderdag haar
finale uitverkoop. Met kortingen tot 70% lokte
dat als verwacht veel extra klanten maar zoveel
als de afgelopen week, daar had ook directeur
Jan Tichelaar niet op gerekend.
Even na zeven uur in de ochtend was Radio 1 al
present om deze bijzondere dag vast te leggen
voor het Radio-1 journaal. Vanaf half negen
stonden de eerste klanten voor de deur en rond
elf uur waren enkel mensen zichtbaar in en
rondom de winkel. In de winkel waren de
medewerkers volop in assistentie om de dames
van de verkoop te helpen. Extra leuk voor
kopers om geholpen te worden met de schilder
van het gekochte stuk aardewerk. Verzamelaars,

dagjesmensen maar ook veel Makkumers
bezochten de goedgevulde tafels met vazen,
potten en tegels. Van klein tot groot was aanwezig en van groot tot klein waren de aankopen
per klant. Ondanks de kortingen gingen er
complete vakantiebudgetten doorheen donderdag. Ook de dagen na Hemelvaart was de
winkel geopend en trok veel publiek.
‘Makkum in de uitverkoop’ was de spontane
actie opgezet door een werkgroep van de
Vereniging van Bedrijven. Een kleine markt
op de markt en de geopende winkels met diverse
aanbiedingen zorgden voor een zeer geslaagde
middag met veel publiek. Navraag bij diverse
middenstanders gaf aan dat het niet alleen drukker was maar dat er ook meer gekocht werd.
Jammer dat Tichelaar stopt met de verkoop
van ‘ouderwets’ handgemaakt aardewerk maar
goed dat de slotverkoop Makkum weer even
extra landelijke aandacht heeft kunnen bieden.

MAKKUM
It Gruthof
AAR

ESCHIKB

500 M² B

Huurprijs
€ 35,- per m²/jaar

Verschijning Makkumer Belboei nr. 1494
De Makkumer Belboei komt volgende week op
donderdag 23 mei uit. De advertenties en kopij
kunt U tot vrijdag 18.00 uur insturen en de

familieberichten kunt u tot dinsdagavond 19.00
uur mailen.
www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks 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
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Familieberichten
Underweis fier fan hús is hy no foar ivich Thús.

(JdH 523)

Alle Jelle de Boer
Berne op 6 maart 1974 te Gaast
Ferstoarn op 11 maaie 2013 te Ahmedabad

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

Leave papa fan:
Fleur

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

Libbenspartner fan:
Teng

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:
Pinksteren: Dentwork Lourens 0515-541345
- 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

“Veilig in Jezus’ armen”

Ferbjustere binne wy no’t, sa gau nei syn heit ek
by ús weinommen is, ús altyd meilibjende neef

Alle Jelle de Boer
Ús tinzen geane út nei syn nêsten.
Fam. De Boer
Gaast, 11 maaie 2013

Leave soan fan:
Rulie de Boer-AƩema
Thom de Boer yn leafdefolle neiƟns
Jongste broer fan:
Yde Anne en Marloes
JeƩy en Willem
Johanna en Sierd Henk
Bysûndere omke fan:
Yoram en Esmée, Yaël, Hannah, Leah,
Roeline, Tseard Sytse, Merije, Ruth,
Thom, Eke Jente
Hjir ha wy gjin wurden foar, wy binne ferslein.
It ôfskie sil yn besleƩen rûnte plakfine.
Skriuwadres: Buren 2, 8757 JX Gaast

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Unbegryplik
Yn it fleantúch op wei nei syn hûs yn Vietnam
is ûnferwacht ferstoarn op 39-jierrige leeftyd
ús omke- en tantesizzer en neef

Alle Jelle de Boer
5 wiken nei it ferstjerren fan syn heit
Thom de Boer.
Wy winskje Teng en ús suster Rulie en de bern
en syn dochter Fleur in protte sterkte en krêft ta.
Landsmeer: Jelle en Geeske
Eksmoarre: Liesje en Lammert
Ferwâlde: Willem en Uilkje
neven en nichten

Liefste Papa
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

Ik zoek een woord
Een heel nieuw woord
Een woord dat niemand kent
Ik zoek een woord
Dat zeggen wil dat jij de liefste bent
Papa schijn een wak in de wolken
Schijn een gat in de lucht
Een straaltje zon op mijn gezicht
Voel ik met mijn ogen dicht
Papa, ik hou zóóóóóóóveel van jou
Je allerliefste dochter Fleur
---------------------------------------------Mama en zusjes van Fleur
Pleuny, Summer † en Annabella
Na een bewogen en bereisd leven, is plotseling
overleden de papa van onze lieve kleindochter
en van ons lief nichtje,

Alle Jelle de Boer
Wij wensen Fleur, Teng en familie heel veel
sterkte toe.
Beppe Feikje en Pake Manno
Afke en Bas, Roos en Eef
Adela en Peter, Emma

Een innemend mens is heengegaan
Dat schreven wij bij zijn overlijden op de
rouwkaart van

Heert Visser
Dit werd bevestigd door alle mooie woorden,
fijne brieven, kaarten en de steun bij de rouwdienst.
Wij danken u voor het medeleven dat u heeft
getoond bij het overlijden van mijn man, onze
heit en pake. Het heeft ons goed gedaan.
Pleuntje Visser-Radsma
Andries en Tineke
Tina en Hylke
en kleinkinderen
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Makkumers steppen de Elfstedentocht

Adverteer in de
Makkumer Belboei

eigen foto

Maar liefst 17 Makkumers gaan pinkster-zondag
de elfstedentocht bedwingen op de step. De voorgaande jaren was er een groep van 4 tot 6 steppers
die naar Bolsward trokken met Pinksteren. Dit
jaar dus een forse groei! Veel jonge debutanten maar
ook een 65-plusser gaan het elfstedentraject
bedwingen. Steppen is voor mannen èn vrouwen
en is van alle leeftijden. Waarom de groei in het
aantal deelnemers juist dit jaar plaatsvindt is niet
helemaal duidelijk maar de drijfveer om sportief
actief te zijn en de zoektocht naar een grote uitdaging spelen vast mee. Een uitdaging is het
zeker, 230 km op een 12# step met een totale
duur van 17 to 19 uur aan een stuk.
Vanaf zaterdagnacht 0:00 uur start een recordaantal van ruim 160 steppers in Bolsward. Bij
het uitzwaaien op de Barchefenne zijn ieder jaar
enkele honderden mensen aanwezig. Bij het

binnenhalen op zondagmiddag zorgt een veelvoud aan publiek en een dweilorkest voor een
onvergetelijke finish voor de deelnemers.
Wilt u stepteam Makkum een hart onder de step
duwen? Dan kan dat. Een spoorboekje voor de
supporters met handige tijdstippen en plaatsen.
Bolsward, Barchefenne,
start zaterdagnacht vanaf 23.30 uur.
Leeuwarden, Europaplein, zondag 7.30 uur.
Bolsward Barchefenne,
doorkomst halverwege, 10.15 uur.
Spannenburg, 13.00 uur,
Oudemirdum, Dorpshuis, 14.00 uur.
Stavoren, Sluis of treinstation, vanaf 15.00.
Hindelopen, Zeedijk, vanaf 15.45,
Workum, Merk, vanaf 16.00
en tenslotte Bolsward, finish op de Barchefenne
vanaf 16.20 uur.

Duo Concert 17 mei a.s. CMV Hosanna en De Lytse Sudwesthoeke
Op vrijdagavond 17 mei a.s. houden muziekverenigingen Hosanna Wons o.l.v. Durk Lautenbach en De Lytse Sudwesthoeke o.l.v. Guus
Pieksma een gezamenlijk concert in de kerk van
Wons. Deze avond geldt voor de Sudwesthoeke
als een ´try out´ concert voor het Gouden Spiker
Festival, waar zij een week later aan meedoen.
Bijzonder aan dit alles is dat het verplichte werk
op het Spiker Festival ´Roll of Honour´ van
Jacob de Haan is. In 2011 is ´Roll of Honour´
speciaal geschreven voor muziekvereniging

* Fryslân * Team Iselmarkust

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.

Hosanna, een stuk waarin de geschiedenis van
Wons centraal staat. Het is destijds uitgebreid
uitgevoerd door Hosanna. Nu zal De Lytse
Sudwesthoeke het stuk ten gehore brengen. Voor
beide korpsen en publiek een unieke gebeurtenis. Hosanna heeft ook een aantal nieuwe werken die op het programma staan.
Het concert is op vrijdagavond 17 mei a.s. om
20.00 uur in de kerk van Wons. U bent van harte
welkom en na afloop is er koffie in het dorpshuis.
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Is leefbaar Makkum u wat waard? Stuur de ministers een kaart!
Protesteer tegen een grootschalig windturbinepark voor Makkum.
Haal een gratis kaart bij Jumbo Supermarkt of boekhandel Coufreur.

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
Als Makkumer zult u ongetwijfeld wel gehoord
of gelezen hebben dat het Rijk een gigagroot
windmolenpark in het IJsselmeer wil plaatsen.
Dit park is onderdeel van de landelijke milieudoelstelling om in 2020 16% van alle energie
moet duurzaam op te wekken. Het Comité Hou
Friesland Mooi heeft hierover de inwoners van
Makkum geïnformeerd tijdens een informatieavond in het MFC.
Het Rijk en de projectontwikkelaar van dit plan
(Ventolines uit Emmeloord) hebben de situering
van dit plan in het IJsselmeer inmiddels aangepast.
Het plan komt, zoals het er nu voor staat verder
van de kust van Friesland af te liggen (6.4 km.)
nabij Breezanddijk. Ook het nieuwe plan zal
ongetwijfeld een enorme invloed hebben op de
belevingswaarde van de watersporttoerist op het
(nu nog) weidse IJsselmeer. Bovendien heeft het
effect op het woon- en leefklimaat van ons als
inwoners van dit dorp. De Beoogde industriële
windturbines van 150 tot 200 meter hoog zijn
uitgerust met knipperlichten waardoor het IJsselmeer een nachtelijke kermis dreigt te worden.
Zou het Rijk hiermee een spetterend vakantiegevoel willen oproepen? De kans is reëel dat dit
plan schade gaat veroorzaken aan onze ecologie
én de toch al kwetsbare lokale economie. De
projectontwikkelaar Ventolines geeft dit in haar
eigen presentatie ook aan! Makkum is erg afhankelijk van de toeristische sector, juist daarom
moeten de diverse overheden uiterst voorzichtig
met dergelijke tegenstrijdige belangen omgaan.
Het Comité Hou Friesland Mooi is van mening
dat alle middelen ingezet moeten worden om het
plan te beïnvloeden.
Makkumers kunnen zelf iets aan de situatie doen,
namelijk een zienswijze insturen. Wij moeten
onze “stem” opnieuw laten horen ten aanzien
van het gewijzigde plan. Niets doen is het aller
slechtste! Hou Friesland Mooi heeft 500 ansicht-

kaarten laten drukken die dienen als zienswijze.
De twee belangrijke thema’s zijn: het ecologischeen het economische thema. De kaarten geven de
belangrijkste punten aan waarom u de kaart
(zienswijze) indient. Ook is het adres waar de
kaarten naar toe moeten al voorgedrukt. Op de
voorkant prijkt een cartoon onze toekomst: een
ernstig, door windmolens, verstoorde zons(ondergang) van Makkum. De cartoon is gemaakt
door Frâns Faber.
De ansichtkaarten zijn gratis. U kunt deze vanaf
woensdag afhalen bij de Jumbo Supermarkt en
boekhandel Coufreur. Het enige dat u hoeft te doen
is uw naam en adres in te vullen, een postzegel te
plakken en deze kaart te versturen vóór 28 mei.
Het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur&Milieu zal elke kaart in behandeling
moeten nemen. U ontvangt dus van het ministerie
een officiële ontvangstbevestiging. Uiteraard bent
u ook vrij om uw eigen zienswijze in te dienen.
Kijk op www.centrumpp.nl hoe u dit kunt doen.
Makkumers, laat uw stem horen. Het is een kleine
moeite maar van onschatbare betekenis. Samen
kunnen we er voor zorgen dat Den Haag inziet
dat dit plan te grootschalig en te nadelig is voor
ons mooie dorp en omgeving. Laten we er samen
voor zorgen dat minister Kamp en minister
Schultz van Haegen minimaal 500 kaarten uit
Makkum ontvangen. Wellicht kunt u hen naast
de zienswijze ook nog een mooie vakantiekaart
van Makkum sturen......
Met vriendelijke groet
namens comité Hou Friesland Mooi,
Arjen Doedel
www.houfrieslandmooi.nl;
www.facebook.com/houfrieslandmooi;
www.twitter.com/frieslandmooi

5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Nestkastjes timmeren in de Timmerfabriek de Houtmolen

Agenda
Vrijdag 17 mei:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Wons – Concert in kerk m.m.v. Hosanna en
De Lytse Súdwsethoeke aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 18 mei:
Makkum – Holle Poarte Pinkster Bingo
in piramide aanvang: 20.00 uur
Makkum – Kaatsveld De Seize K.N.K.B.
Gebr. Hoogeboom jongenspartij
aanvang: 10.00 uur

Zondag 19 mei:
Makkum – Holle Poarte Braderie
van 10.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag 21 mei:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
eigen foto

Vogelwacht Makkum zorgt ook voor de stadsvogels. Omdat onze woningen steeds beter
geïsoleerd worden en omdat de natuurlijke nestlocaties van deze vogels steeds meer verdwijnen
biedt de vogelwacht redding. Hoe kan dat beter
dan nestkastjes op te hangen door de jeugd van
Makkum en omgeving. Zaterdagmiddag om
14.00 uur kwamen de jonge timmerlieden bijeen
op de Houtmolen bij de Timmerfabriek van de
familie Oostenveld. In totaal waren er 19 kinderen aanwezig bij de Timmerfabriek de Houtmolen
om daar nestkasten te maken. In de Timmerfabriek
is van alles aanwezig zoals hamers, zagen en
werkbanken. De begeleiders en de medewerkers
van de Timmerfabriek hielpen de jeugd een handje.
Naast nestkastjes worden vooral kozijnen gemaakt
in de Timmerfabriek. Grote machines en overal
hout maken indruk. Voor de jeugd een leuke en
informatieve omgeving. Wie weet hebben we nog
een aantal enthousiast gemaakt voor een technisch beroep in houtbewerking! Het doel van de
dag is en was vogels dus gaf het bestuur van de
wacht uitleg over de nesten, kunstnesten en de
juiste plaats voor een kunstnest. De Friese Vogelwachten zorgen niet alleen voor nestkastjes maar
ook voor nest-stenen, nest-pannen en zelf nestvlotjes. U kunt meer informatie vinden op de

Makkum – Avondrust, Lezing over Jopie Huisman,
aanvang:15.00 uur in het restaurant

Als er kinderen zijn die zelf al een kastje beheren
in de eigen tuin of nestjes vinden in de natuur van
Makkum, stuur dan een foto of een verhaaltje
door naar Jelly en wie weet komen win je daarmee een gratis nestkast. Onder de inzenders deze
zomer verloten we 3 kasten. De foto’s zullen we
plaatsen op de website of op facebook.

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

Alle vrijwilligers en de gastvrijheid van Timmerfabriek de Houtmolen, hartelijk dank en graag
tot een volgende keer!
Vogelwacht Makkum eo.

Straatexpositie Wildwikkelen
Ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan van
‘Rinia Fietsen’ en ‘Hoeksema Kapper’ in de
maand mei, is het idee ontstaan om ter afsluiting
met de creatievellingen uit ons mooie dorp,
kunst te gaan maken in de winkelstraten van
Makkum, Piaam en Makkum strand. Winkels
stellen een bij de winkel passend object beschikbaar, welke door de schoolkinderen van Makkum
en enthousiaste volwassenen worden gewikkeld
met gekleurd wol, touw, vilt, repen zeildoek etc.
Daarom vragen wij u om wikkelmateriaal, welke

Woensdag 22 mei:

website www.bfvw.nl.
Na de theorie en het timmeren konden de kinderen
met hun trotse kast naar buiten. De kastjes zijn
opgehangen in bomen en struiken rondom de
Tennisbaan en Engwierderlaan en rondom de
dorpstuin bij Avondrust. Daarnaast in de bosjes
aan de rondweg. 1 juni gaat de Vogelwacht kijken
wie of welke vogels in de kastjes broeden. In het
najaar maken wij ze schoon. Wil je daar ook
eens bij zijn? Geef je naam dan door aan onze
coördinator Jelly Reitsma. Jelly.reitsma@planet.nl.
Zij zorgt ervoor dat jij en je ouders de volgende
keer een uitnodiging via de email krijgt!

u niet meer gebruikt in te leveren bij Rinia
Fietsen en Hoeksema Kapper. Op woensdag 22
mei van 10.45-12.00 uur zullen de 40 objecten
op straat worden gewikkeld. Dat wordt vast een
gezellige boel, want de winkeliers/ondernemers
zorgen voor een muziekje, een natje en een
droogje! Benieuwd hoe het er allemaal uit komt
te zien? Vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei en zondag 26 mei wordt het resultaat, tijdens de winkelopening aan u getoond. D.m.v. een zogenaamde
straat expositie!

Makkum – Wildwikkelen op straat
van 10.45 uur tot 12.00 uur

Kerkdiensten
Zondag 19 mei
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Witmarsum – R.K. Parochie,9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen
Witmarsum – De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
m.m.v. Tsjeard Gietema Trompet
Makkum Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Fransen
Organist: Dhr. J. Adema.
m.m.v. De Flevo Shangers.

Vrijdagmorgen a.s.
verkoop in Aylva State vanaf 9 uur:
Blouses, T-shirts
Dames Lange Broeken
Met elastiek in de taille
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Braderie Holle Poarte Makkum

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

eigen foto

Zondag 19 mei vanaf 10.00 uur is een ieder weer
welkom op de Braderie bij Recreatiecentrum De
Holle Poarte. Een hele gezellige markt wat als
hobbymarkt is begonnen en is uitgegroeid tot een
markt waar voor iedereen wel iets te koop is.
Ook aan de kinderen is gedacht en natuurlijk is
voor hun alles gratis, zoals een draaimolen en
een heuse verfcentrifuge waar je de mooiste

schilderijen mee maakt. Dus heb je nog geen
plannen kom gezellig naar het strand en ga onderweg even langs de markt waar je ook gezellig
een terrasje kunt pikken terwijl de kinderen zich
vermaken.
De marktkramen staan voor de receptie op het
plein en op de brug en achter de receptie op het
parkeerterrein en duurt tot 17.00 uur.

Nog even een zetje nodig?!
Lezen, spellen, schrijven en rekenen? De meeste
kinderen leren het zonder problemen. Maar voor
wie moeite heeft met leren, of wie last heeft van
bijvoorbeeld woordblindheid – dyslexie – is dat
allemaal niet vanzelfsprekend. Ondanks hun
intelligentie raken deze kinderen vaak achterop
en kost leren erg veel moeite.

en áltijd afgestemd op de behoefte van het kind.
Met deze totaalaanpak is de kans op succes en
persoonlijke groei vele malen groter!

Het schooljaar loopt al bijna ten einde en sommige
kinderen moeten er nog even flink aan trekken
om over te gaan naar de volgende groep. Of,
sommige kinderen zien erg op tegen de komende
Cito toetsen die in mei/juni weer in elke groep
worden afgenomen. Ook zijn er kinderen die al
jaren worstelen met spellen, lezen en rekenen
ondanks heel veel oefenen. Deze kinderen kunnen
vaak wel een zetje in de goede richting gebruiken.
Persoonlijke aandacht, een andere manier van uitleggen, werken met concreet materiaal, het kan
nét dat zetje in de goede richting zijn!

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Nieuw bij Praktijk Vlinderlicht is vanaf 15 mei
2013 de training -Ik Leer Leren-. Een speciaal
ontwikkeld programma voor kinderen vanaf
groep 7/8 die op de één of andere manier moeite
hebben met leren. De training is ook geschikt voor
pubers en jongeren op de middelbare school die
leren een uitdaging vinden en tegen problemen
aanlopen. De training is vooral een doe training
waarbij je met behulp van materialen en spelvormen leert te leren. Je krijgt inzicht in je eigen
leerstijl, leer strategieën, faalangst, concentratieproblemen, motivatie, plannen en organiseren.
Kortom: een zeer praktische training waarbij je
helemaal klaar bent voor de brugklas!

Praktijk Vlinderlicht werkt vanuit een meervoudige benadering van het probleem. We zijn gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van
kinderen en kijken nét even verder! Individueel

Wilt u weten wat Praktijk Vlinderlicht voor uw
kind kan betekenen? Neem vrijblijvend contact
met ons op!

Kijk voor meer info op: www.praktijkvlinderlicht.nl
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Overlast vanuit een huurwoning
Woningcorporatie Elkien krijgt regelmatig vragen
of meldingen van huurders die betrekking hebben
op overlast. Elkien is als verhuurder, naar haar
huurders toe, verantwoordelijk voor de aanpak
van aantoonbare en aanhoudende, ernstige overlast vanuit een huurwoning. Het gaat hierbij
meestal om geluidsoverlast (harde muziek, slaan
met deuren, schreeuwen, geblaf van honden,
enzovoorts). Vaak wordt de overlast in onderling
overleg tussen buren opgelost. Het kan helaas
ook voorkomen dat de overlastgever zich niet
wil aanpassen of dat deze van mening is dat het
allemaal wel meevalt. Een schriftelijke waarschuwing van Elkien geeft dan vaak het laatste
zetje richting het stoppen van de overlast.
Helaas kan de aanpak van ernstige overlast in
uitzonderijke gevallen leiden tot een langdurig
traject. Meestal is dit een gevolg van de angst
voor het doen van een melding, of treiterend
gedrag van de overlastgever. Als u een melding
wilt doen van overlast dan moet deze in ieder
geval schriftelijk worden gedaan en bij voorkeur
door meerdere omwonenden. Een anonieme
melding of een verklaring met handtekeningen
van een buurt is juridisch niet wenselijk.
Daarnaast is constatering van ernstige overlast
door de politie wel een meerwaarde.
Als een zaak voor de rechter wordt gebracht dan
zal de rechter ook de belangen van de overlastgever ernstig laten meewegen. De rechter beoordeelt of de meldingen aantoonbaar ernstig van
aard zijn en of er sprake is van herhaaldelijk
onverbeterlijk gedrag. De rechter zal ook bekijken
of de overlastgever voldoende in de gelegenheid
is gesteld om zijn gedrag te verbeteren. Een mislukte procedure kan een overlastgever sterken in
zijn gedrag. Een zorgvuldig onderbouwd dossier
is dan ook heel belangrijk.

Tips en weetjes:
- Een van de belangrijkste oorzaken van burenruzies is de moeizame onderlinge communicatie
rond overlast. Soms zijn mensen zich er niet van
bewust dat ze overlast veroorzaken. Een gesprek
op vriendelijke toon doet vaak wonderen.
- Begin een gesprek niet als u zelf boos bent.
Tel eerst tot tien en probeer een geschikt tijdstip voor het gesprek te vinden.
- Vertel wat de overlast met uw gemoedstoestand
doet. Hiermee krijgt u sneller begrip.
- Luister goed naar het verhaal van uw buren.
Soms zit er een andere boodschap in verweven.
- Houd zelf ook rekening met uw buren bij het
draaien van muziek, het gedrag van uw huisdieren of geschreeuw in huis.
- Als de overlastgever niet voor rede vatbaar is
dan adviseren wij u direct melding te doen bij
de politie en dit schriftelijk te melden bij Elkien.
- Elkien kan niemand uit zijn woning zetten.
Dit kan alleen op last van de rechter na een
juridisch traject. Hiervoor zijn schriftelijke
meldingen van direct omwonenden heel
belangrijk.
- Na een schriftelijke melding zal Elkien op uw
verzoek eerst contact met u opnemen.
Vervolgens wordt met u besproken hoe de
overlast kan worden beëindigd en of u vervolgstappen van Elkien wenst.
- Bij herhaaldelijke overlast is het aan te raden
een dagboek bij te houden waarin u de tijdstippen en aard van de overlast vastlegt.

Het Boerenfeest!

“Leve Boerenliefde”, de nieuwste film van Steven
de Jong, draait vanaf 16 mei in de bioscoop,
maar op zaterdag 1 juni speelt de regisseur,
producent en scenarioschrijver zelf de hoofdrol
in het Boerenfeest dat door het NUT departement
Makkum wordt georganiseerd. En zijn entree zal
een scene op zich zijn. Op de sulky van Jelle
Attema zal hij in gezwinde draf acte de presence
geven. Vervolgens zal hij een lezing geven over
zijn werk, en over hoe zijn legendarische film
‘De Gouden Swipe” tot stand is gekomen. Daarna

zal de film in de grote schuur van de
boerderij vertoond worden, waarbij
het gevaar van mogelijk-uit-de-luchtvallende-mest-van-de-boerenzwaluwen een extra dimensie aan het geheel
zal geven. Het feest wordt omlijst
door hapjes en drankjes en uiteraard
muziek voorafgaand aan de film, in de
pauze, en na afloop ervan. Dit alles
vindt plaats op de plaets ‘Lyts
Haytsma’ van de familie Visser aan de
Engwierderlaan 3 in Makkum. Het
zou leuk zijn als alle gasten gekleed
gaan in de stijl van een boerenfeest.
Denk daarbij aan een klompen, een boerenpet of
een mooie rode zakdoek als accessoire. Om op
dit feest aanwezig te zijn kan men zich opgeven
via de website van het NUT Makkum: www.
nutmakkum.nl
Datum: zaterdag 1 juni, Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Plaets ‘Lyts Haytsma’, Engwierderlaan
3 Makkum. De kosten zijn voor leden €7,50 en
voor niet leden €10,-

Geef je op voor de
Pieremachocheltocht!
Op vrijdag 23 augustus vormen de Makkumer
wateren weer het decor voor de gezellige bonte
Pieremachochel stoet. Hier zie je de uiterst creatieve, grappigste, vreemdste en mooiste vaartuigen
voorbijkomen begeleid door feestelijke muziek.
Wil je dit jaar ook meedoen aan deze vrolijke
parade? Deelname is gratis en kan individueel of
in groepsverband. Opgeven kan via onze website www.visserijdagen-makkum.nl.
De regels zijn simpel, de pieremachochel is een
(zelfgebouwd) bootje en kan in elke vorm die je
zelf kunt bedenken en maken. Daarbij moet het
vaartuig enigszins blijven drijven en vooruit
komen op het water. Het thema van de Makkumer
Visserijdagen is ‘Makkum Oeral Yn Thus’, dit
thema zouden we graag terug willen zien in de
versiering en aankleding van de scheepjes. Hoe
origineler en creatiever hoe beter! We rekenen
op veel toeschouwers en een hoop plezier! Er
zijn weer mooie prijzen te winnen. Een vakbekwame jury zal, met het behulp van het publiek,
de pieremachochels beoordelen op originaliteit en
‘pieremachocheligheid’. De prijzen worden na de
tocht uitgereikt in ons gezellige feestpaviljoen.
Dus lijkt het je wat om in je (zelfgemaakte) bootje,
in een bonte stoet, door de Makkumer wateren,
langs het gezellige visserijdagen publiek te varen?
Ga dan zelf of met een groep aan de slag en
maak een mooi vaartuig! Meld je aan op onze
website www.visserijdagen-makkum.nl. Groeten
en tot ziens op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus!
Bestuur Makkumer Visserijdagen

Kerk en recreatie
Holle Poarte Makkum
Zondag 19 mei, 1ste pinksterdag, starten wij weer
met onze campingdiensten in de piramide op
de Holle Poarte. Voorganger in deze dienst is
Dhr. H. Fransen uit Lioessens. Medewerking
wordt verleend door het plaatselijk mannenkoor
"De Flevo Shangers" o.l.v. Dhr. L. Viersema.
De organist is Dhr. J. Adema.
Daarna is er iedere zondag weer een dienst tot
en met 25 augustus. De diensten beginnen om
9.30 uur. De diensten hebben een oecumenisch
karakter met predikanten of sprekers van verschillende richtingen. Iedereen is van harte
welkom. Na de diensten is er gelegenheid om
met elkaar koffie te drinken. We hopen op een
mooie zomerperiode en een fijn vakantietijd.
Commissie Kerk en recreatie
Holle Poarte Makkum.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Wist u dat...
- Gevraagd , heeft u/je materiaal om te wikkelen,
te denken aan gekleurde wol, vilt, touw, repen
zeildoek, repen stofjes?
- Dit gebruiken we bij het wild-wikkelen voor
kunstobjecten in het centrum van Makkum, in
Piaam en op het strand.
- Wild-wikkelen op woensdag 22 mei 10.4512.00 uur
- Straatexpositie op 24, 25, 26 mei in het centrum
van Makkum, in Piaam en Makkum strand bij
de ondernemers van OVM.
- Lever het in bij ‘Funsport’, ‘Nynke Pleats’,
‘Rinia Fietsen’ of ‘Hoeksema Kapper’.
- er vandaag woensdag 15 mei weer een papier
container staat bij O.B.S. It Iepen Stee aan de
Klipperstraat
- wist u dat er dit jaar 17 Makkumers de step 11
stedentocht gaan bedwingen?
- zij al maanden trainen voor de 230 km langs de
Friese 11-steden.
- u hen zaterdagavond vanaf 23.30 uur uit kan
zwaaien op de Barchefenne te Bolsward.
- vanaf zondagmiddag 16.00 uur dezelfde
Barchefenne de finishlocatie is en u samen met
600 anderen alle steppers feestelijk binnen kan
halen.
- in het artikel in deze belboei u een spoorboekje
vindt voor tijden en diverse plaatsen waar de
steppers langskomen.

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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K.V. MAKKUM ORGANISEERT
DE GEBR. HOGEBOOM PARTIJ

Wedstrijdverslag Dames 1e klasse Vrije formatie VF + verl.r

Zaterdag 18 mei a.s. wordt deze Off. K.N.K.B.
partij voor Jongenspupillen Del. A/B + Verl.r.
gehouden. Het begint om 10.00 uur
op “Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit eretekens en medailles
en worden aangeboden door
Gebr. Hogeboom Staalconstructiebedrijf.
Keurmeesters graag 15 min. vóór aanvang
v.d. wedstrijd aanwezig !
Kaatsvereniging Makkum.
Kantinedienst:
v.a. 9.00 uur: Fonny Smink, Hilde Lutgendorf
v.a. 15.00 uur: Geartsje Haijtema, Grietje Amels

eigen foto

Zaterdag 4 mei de partij dames eerste klas te
Cornwerd. Er lagen 4 perken en er gingen om
11.00 uur 8 partuur los onder leiding van scheids
Age Tichelaar. De finale ging tussen partuur 4:
Louise Krol uit EE, Sjanet Wijnia uit Wommels
en Sandra Hofstra uit Wjelsryp tegen partuur 2
Evelien Westra uit Bitgummole, Hermine Sytema
uit Deinum en Janneke Terpstra uit Wolsum.
Louise Krol en haar partuur wisten dit de winnen
met 5/3 6/6 en de eerste prijs op.
1e Louise Krol uit EE,
Sjanet Wijnia uit Wommels en
Sandra Hofstra uit Wjelsryp.

2e Evelien Westra uit Bitgummole,
Hermine Sytema uit Deinum en
Janneke Terpstra uit Wolsum
3e Nynke Sinnema uit Grou,
Esther Wagenaar uit St. Annaparochie en
Annelien Broersma uit Easterlittens.
Verliezersronde:
1e Nicole Hempenius uit Franeker,
Marte Altenburg uit Grou en
Renske Terwischa van Scheltinga uit Wiuwert.
2e Sietske Okkema uit Easterein,
Anke Winkel uit Hijum en
Jelien Pompstra uit Easterein

Hemelvaart ledenpartij KV Jan Reitsma, prachtig begin
nieuw kaatsseizoen
Traditiegetrouw is voor de leden van KV Jan
Reitsma op Hemelvaartsdag de opening van het
kaatsseizoen met de eerste ledenpartij. Een heerlijk zonnetje begroette in Pingjum de kaatsers.
Jong en oud zette de (soms nog stramme) armen
en benen weer in beweging na een koude, lange
winter. In 5 klassen werd er deelgenomen;
sponsors deze dag waren 'de anonieme kransensponsor', eetcafé de Hollandse Kus en Pizzeria
Pingjum.

Dames:
1e Matty Noordmans, Miranda Graafsma
Geartsje Stegenga
2e Ytsje Reitsma, Sam Dil en Marielle Postma

uitslagen donderdag 9 mei in Pingjum:
jongste jeugd:
1e Willem Arensman en Rikst Odinga
2e Gosse Pieter Reitsma en Nourya Molendijk

Heren B:
1e Tim Bartels, Hidde Folkertsma
en Martinus vd Meer
2e Henk Nesse, Michel Dil
en Johannes Oudendag
3e Johan Visser, Theun Folkertsma
en Piet Bouwhuijsen

oudste jeugd:
1e Rinze Bauke Reitsma en Alie Visser
2e prijs Joel Kuipers en Isa Siemensma

Heren A:
1e Johan Kwast, Justin van Dijk
en Hendrik Brandsma
2e Michel Nesse, Sjoerd Atze de Jong
en Gosse Reitsma
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uitslagen van
de Waardruiters

Elfstedenwandeltocht

Franeker Jumping and Dressage 9 t/m 12
mei:
Donderdag 9 mei:
Dressuur paarden: Klasse B - Annet Bruinsma
met Vardau: 186 punten/6e prijs.
Springen paarden: Klasse B - Ellen Reekers met
Varna, 1e parcours 71 punten en 2e parcours 66
punten beide goed voor een 3e prijs. Ook Annet
Bruinsma startte met Vardau bij het springen:
61/59 punten.
Vrijdag 10 mei:
Springen paarden: Klasse B - SophiePostma met
Golden Whisper, 68,5 punten /8e prijs.
Zaterdag 11 mei:
Dressuur pony's: Klasse Z2 D/E - Gerbrig Bosma
met Sky Dancer: een 1e prijs met 258 punten en
een 2e prijs met 245 punten.
Klasse M2 D/E- Simone Dijkstra met Lizzy, 188
punten.
Klasse B A/B: Silke de Boer met Amarins Synthia,
een 3e prijs met 177 punten.

Stoeterij Beijemastate
Arum

eigen foto

V.l.n.r. Linda van der Wal, Marlisa Groen, Rosa Buskermolen (Skuzum), Luutske Galema (Exmorra)
en Ankie van der Ent.
Afgelopen week was weer de wandelelfstedentocht. In deze wandeltocht van 5 dagen en ruim
205 kilometer liepen ook vele Makkumers mee.
De tocht kan in zijn geheel gelopen worden,
maar ook kun je per dag dag meelopen om je
vrienden te steunen onderweg. Bij de finish in
Leeuwarden zagen wij deze vijf dames die nat

moe en voldaan over de streep kwamen. De drie
dames in het midden met de mooie kransen hebben de hele tocht gelopen en de dames aan de
buitenkant doen hem in etappes.
Wij feliciteren natuurlijk ook alle andere deelnemers die niet op deze foto staan.

Jeu de Boules Witmarsum

Franeker 9 Mei
L2 Dressuur - Tim Kruyt met Celle Vie SK 199
punten 1ste prijs en 186 punten 3de prijs
Hanneke Hiemstra met Blinker 183 punten
M1 Dressuur - Tim Kruyt met Universe 196
punten 2de prijs en 190 punten 2de prijs
Anja Oudendag met Zwarte Willem fan e
Beijemastate 184 punten
Z1 Dressuur - Pauline Wielsma met Mindert v/d
Terpen 218 punten 2de prijs en 208 3de prijs.
Anna Goinga met Whisper 209 punten 4de prijs
en 206 punten 4de prijs
Franeker 10 Mei
B Dressuur - Yvette Altena met Dynou fan e
Beijemastate 180 punten en 184 punten
L2 Dressuur - Tim Kruyt met Celle Vie SK 200
punten 1ste prijs en 191 punten 1ste prijs
eigen foto

M1 Dressuur - Tim Kruyt met Universe 184
punten 5de prijs en 198 punten 2de prijs
Bobbie Ijdema met Dimanche Luciene 189 punten 2de prijs. Bobbie Ijdema met Cellebration
186 punten 3de prijs en 186 punten. Anja
Oudendag met Zwarte Willem fan e Beijemastate
181 punten
Z2 Dressuur - Louise Nieuwenhuis met Sieuwke
fan lutke Peinjum 213 punten 2de prijs mag nu
ZZL Starten

Op zaterdag 11mei jl. werd op de jeu de boulesbanen in Witmarsum het eerste toernooi van het
nieuwe seizoen gehouden. Met 38 deelnemers
een goede start van het seizoen en ook het weer
was redelijk goed. Op een buitje na was het droog
en later op de middag kwam zelfs het zonnetje er
nog even bij. Na de drie gespeelde partijen was
het (na enig rekenwerk) tijd om de prijzen uit te
delen. De eerste prijswinnaar sprong bijna een gat
in het plafond omdat het al een hele tijd geleden
was dat hij een prijs had gewonnen.

De uitslag:
1e prijs Klaas Haitsma
2e prijs Melle v.d. Witte
3e prijs Wiebe Stallinga
4e prijs Sjoerd Elgersma
5e prijs Bert van Meggelen
6e prijs Dieuwke de Boer
7e prijs Geertje de Haan-Smink
8e prijs Hieke Keuning
Tot slot ging de poedelprijs naar Anno de Roos
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TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Middenstraat 9, MAKKUM
In prijs verlaagd!
woning in het centrum van Makkum
met patio en berging.

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

Voetbalprogramma
Zaterdag 18 mei
Tonego 1 - Makkum 1
Makkum 3 - ONS Boso Sneek 6
Makkum A1 - Lewenborg A1
Makkum A2 - FVC A2
Makkum C1 - Frisia C3
QVC C1G - Makkum C2
Makkum D1 - Balk D1
Makkum D2 - SDS D3
SDS E3 - Makkum E2
Makkum E3 - IJVC E3
Makkum E4 - GAVC E5
Makkum F1 - Nijland F1
IJVC F3 - Makkum F2
Makkum VR1 - SDS VR2
Makkum MC1 - Olde Veste'54 MC1

14:30
12:30
17.00
19:00
10:45
11:00
10:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:10
10:15
14:30
11:15

Kantinedienst zaterdag 18 mei
Gjalt roorda/greetje rinia
Karin bruinsma/karin haan
Herman nota/angela vrooman/
wiepkje fennema

9.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.30
15.00-18.30

Uitslagen vv Makkum
Makkum 1 - Nagele 1
Rood Geel 2 - Makkum 2
Bolswardia 3 - Makkum 3
Heerenveense Boys A2 - Makkum A2
Makkum A2 - Irnsum A1
RES C1 - Makkum C1
Makkum C2 - ST IJVC C3
Makkum D1 - CVVO D2G
Makkum D2 - Oosterlittens D2
Heerenveen E11 - Makkum E2
NOK E2G - Makkum E3
SWZ E8 - Makkum E4
Makkum F1 - Oosterlittens F1
Makkum F2 - SDS F4

0-0
6-1
2-2
10 - 1
0-3
2-2
4-1
1-2
3 - 10
4-1
5-0
2-8
11 - 5
0-7

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-verenigingsadvertenties, 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: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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
TE KOOP

kaatswand rechts middelmaat 50 euro 0515-232272
1 st. wastobbe gegalv. (groot), 2 st. gegalv. stalen
emmers, 1 st. emmer emaillen, 1 st. teil Ø 40cm
diep 40cm, 1 st. wasteil Ø 27cm diep 17cm, 1st
wasteil groot 65cm emaille,1 st. wasteil Ø 37cm
diep 35cm alluminium,1 st. kolenkit zwart
emaillen, 1 st. melktjems met zeef aluminium.
Prijs in een koop € 75.00. 1 st. antieke houten
bankschroef € 15.00. Tel: 06-36563503
2-pits kooktoestel voor butagas, merk Atag, ziet
er nog goed uit, € 12,50, tel. 06-588 434 02.

* De muzikale klanken van het blaasensemble EDG uit Ermelo op Hemelvaartsdag bij “Makkum in
de aanbieding”.

GEZOCHT

Tegels 30x30, gratis, tel:0643015090
(Duitse?) koopman met perkamenten rol. Hemelvaartsdag, pleintje Cornwerd. tel.: 06 1395 8022

Makkum F1 voorjaarskampioen

GEVONDEN

Gaast, 4 mei, Buren: Grote bruine hond, kruising
Dog. Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid
West Friesland, tel. 088-0064692

Familiebericht
eigen foto

Vlnr de kampioenen: Sander, Milan, Jari, Stan, Viggo, Arjen, Ruben. Liggend: Luca
Oosterlittens - Al weken speculeerden de jongens
van Makkum F1 over het naderende kampioenschap. Eigenlijk was de grote vraag niet óf ze
kampioen werden, maar wanneer. Met 18 punten
uit 6 wedstrijden én de concurrent op grote
afstand, stevenden de jongens op de titel af.
Vorige week zaterdag was het zover. Mocht F1
drie punten uit Oosterlittens meenemen, dan zou
de nummer 2 ze niet meer in kunnen halen.
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’s Ochtends vertrokken zo’n vijftien auto’s vol
voetballers, familie en supporters uit Makkum,
waarna de paniek in de kantine van Oosterlittens
uitbrak. Zo veel mensen hadden ze nog nooit bij
een F-wedstrijd gezien. Er moest dan ook snel
koffie worden bijgezet. De Makkumer jongens
– helaas zonder Thomas en Jesse – voelden de
druk en begonnen gespannen. De spits van
Oosterlittens maakte daar gretig gebruik van en
sprintte over het veld met de bal aan zijn voeten
en tikte de 1-0 binnen enkele minuten binnen.
Hij liet keeper Milan kansloos. Makkum werd
daardoor gelukkig wel wakker geschud en gooide
de schroom van zich af. Stan maakte de gelijkmaker en Ruben schoot Makkum op voorsprong.
Hierna vielen de doelpunten als rijpe appels uit
de boom. Zowel Ruben als Stan maakten nog 2

doelpunten waarna Sander de 1-7 ruststand op
het scorebord zette. Direct na rust leek
Oosterlittens te zijn opgeleefd, want na enkele
seconden tikten ze de bal langs keeper Luca,
waardoor het 2-7 werd. Echt bang werd Makkum
er niet van; het kampioenschap kon ze toch echt
niet meer ontgaan. Jari en Milan gaven achterin
niets meer weg en het was Ruben die na een
mooie solo Stan vrij voor de goal zag staan en zo
kon scoren. Daarna scoorden Viggo en Arjen
beide met een knappe goal. Nooit geweten dat
sommige vaders zo hoog de lucht in konden
springen van blijdschap. Makkum liet hierna
nog twee keer het net bollen en zo kwam de
eindstand van 2-12 op het scorebord.
De scheidsrechter floot af en Makkum was echt
kampioen. Wat prachtig! Alle kinderen kregen
een gouden medaille omgehangen en in tenue en al
toeterend werd direct naar Makkum doorgereden.
Op De Braak stond Siepie Attema al met de kar
klaar, waarna een ereronde door het dorp
gemaakt werd. Daarna nog lekker met elkaar aan
de patat en frikandel om het feest af te sluiten en
weer vooruit te kijken. Deze week staat
Oosterlittens namelijk weer op het programma.
Dan wordt er thuis gespeeld om 10.40 uur.

