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     • traditioneel schilderwerk
     binnen en buiten
     • wandafwerking
     • decoratief schilderwerk
     • Earthcote wandafwerkingen
     • kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel: 06 - 533 99 661

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

• flyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheids-

kaartjes
    Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel 

    M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

De ontmoetingsplaats voor Marsum en wijde omgeving.
Franjumboarsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Tel: 058 – 2541439
www.nijfranjum.nl

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252

gerrit@julianus.nl

vergadering – feest – buffet – receptie – cursus – tentoonstelling –                
uitvoering – workshop – koffietafel – teambijeenkomst – lezing – repetitie

zalen voor: 16 – 20 – 60 – 100 – 200 personen
geluidgeïsoleerde oefenruimte voor bands 45 m²

wifi – beamer – piano – geluidinstallatie
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COLOFON

NIEUWSKRUIER MEI 2013

Jaargang 39 | #9 

 Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ JUNI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 23 MEI

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

HUISARTSENPRAKTIJK MARSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00  Afspraak spreekuur en visites   058-2542255
tot 10.00  Inleveren lege flesjes en medicijnen
13.00-13.30  Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30  Medicijnen afhalen
Bij medisch spoedgeval praktijk telefonisch in gesprek? Bel dan  058-2542975
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl

DIETIST Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marsum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl   06-50449520

VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam 058-2542631
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK N.W. EN MIDDEN FRYSLAN
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker  Vijfhuizen 1 Dagelijks spreekuur 09.00-10.00  0517-397484
Menaam  Dienstencentrum.  Dinsdags spreekuur 09.00-10.00  0518-451547
Berltsum  Sportlaan 7 Dinsdags spreekuur 10.00-11.00  0518-461741

STICHTGING HULP EN WELZIJN
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Predikant Vacant      
Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

WWW.MARSUM.INFO

LET OP: 
laatste dorpskrant voor de zomerstop
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CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum  058-2541241

STICHTING DE KRObbE DER ÚT
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum  058-2133968

ANbO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris) De Terp 82, Dronryp  0517-234595
M. Bresser   Franjumbuorsterpaed 11, Marsum 058-2541526

PCOb Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris) Menaam  058-2531494

THUISZORG HET FRIESE LAND Telefoon 24 uur per dag  0900-8864
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

STICHTING WELZIJN MIDDELSEE - Menameradiel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
 Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening        t.flameling@welzijnmiddelsee.nl 
Ouderen / opbouwwerker  Sieta Kuipers
 Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
                             s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
 Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
 Sportleane 7, 9041 EC Berltsum  0518-460805

OMTINKERS MENAMERADIEL 
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.  0518-452346

KLACHTEN VLIEGTUIGHINDER VLIEGbASIS LEEUWARDEN  058-2346700 
GRATIS NUMMER DEN HAAG    0800-0226033

ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRYP
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp    0517-233053
www.paletgroep.nl    06-10015514

CHEMISCH AFVAL
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens     0900-2100215
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.

OUD PAPIER  29-5-2013, 26-6-2013, 31-7-2013     18.30u  06-43365003

SNOEIHOUT

VERENIGING DORPSbELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

PEUTERSPEELZAAL 
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website. www.middelsee.nl

GASTOUDERbURO 
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)  0517-391450

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein    058-2541241
Xandrijn de Jager    058-8795816

RAbObANK MENAAM 
Ma. 14-17 uur,  Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur  058 2445566

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313

LYTSE bIEb MARSUM 
OBS de Pôlle dinsdag 09.00u - 10.00u
  vrijdag 17.00u - 18.00u  Collectie voor jeugd en volwassenen

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) MIDDELSEE  www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda

24 mei Zomer event op het dorpsplein 16.30u NF >

26 mei Oars: Duinezathe groep 3 t/m 15 jaar   >

31 mei Oars: Levend tafelvoetbal + bbq 19.00u NF >

8 juni SSS ‘68: Gerlofsma toernooi  SCU >

9 juni SSS ‘68: Gerlofsma toernooi  SCU >

15 juni SSS ‘68 en DSVS: Stratenvolleybaltoernooi   >
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Kruierkes

Bêste lêzers en foaral ynstjoerders: as jim kopy of sokssawat nei 

de doarpskrante stjoere dan graach nei doarpskrantemarsum@

hwassenaar.nl. en net nei hans@hwassenaar.nl.

Marsumers it is wer safier; der strune ‘s nachts wer dieven troch 

it doarp. Sa is Mascha Noordermeer fan’e K.N. Kuperusstrjitte 

in TOMTOM en in sinnebril kwytrekke. Stellen út har auto dy’t sy spitigernôch 

net op slot dien hie. IT KIN dus NET, sa’t it skynt. It is te hoopjen dat it gjin 

folk út Marsum is. Wa sil it sizze. Dus as jim wat opfalt wannear’t jim de hûn 

útlitte, lit de hûn dan los. En alle oaren gewoanwei de plysje belje. 

Lieuwe Kuppens en syn freondinne Marijke strune sûnt oktober ek al oer de 

wrâld. Earst nei Thailân, en fia Java en Bali op nei Australië. Dêr ha ja in 

weintsje kocht en in rûntsje fan tûzenden kilometers makke. Efkes bykomme 

by de famylje en doe op nei Nij Seelân, wêrnei’t de Fuji-eilannen besocht 

waarden. Ta beslút fia Los Angeles, New York en Marsum werom nei Ljouwert 

wêr’t Lieuwe en Marijke wenje. 

Sa as jim witte stekt ús gemeente tegearre mei de provinsje in protte jild yn’e 

nije Haven. De provinsje hat jild genôch mar hoewol de gemeentefinânsjes fan 

Menameradiel der goed foarstean wol it jild wol op foaral mei de kommende 

besunigings fan it sintraal regear. Mar we hawwe heard dat alle huzen oan 

de Rypsterdyk en de Haven op’e nij taksearre wurde sille. Dat is logysk want 

it binne no allegearre: “ Landhuizen aan het water gelegen met vrij uitzicht 

op het weidse Friese land in een authentieke historische omgeving”. Dus dy 

bewenners kinne dat boatsje yn’e Haven de earste jierren wol ferjitte.

Der leit al in dik jier in saneamde cunet (in útgraaft diel op in net dragende 

ûnderlaach) yn it lân fanôf de Rypsterdyk op nei de pleats fan Steenstra oan’e 

Franjumbuorren. Sûnt in dikke wike leit der ynienen in betonreed. It frjemde 

is no dat der fan út Ingelum krekt sa’n reed oanlein is. Se moatte dizze twa 

stiken noch efkes ferbine en der leit in pracht fan in slûpwei nei Ingelum. Gjin 

maksimum snelheid en oare meneuvels. Mar mei in bytsje strak stjoeren kinne 

we aanst miskien wol mei 80 Kilometer yn’t oere nei Ingelum skuorre.
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Kruierkes

Ha we in sosjaal plein; binne der ynienen allegearre opsketten 

jongerein dy’t noch net begripe wat sosjaal einst besjut. 

Fansels hearre opsketten pubers de grinzen op te sykjen. Wa 

fan ús âlderein hat dat no net dien. Mar der binne grinzen 

wêr’t ek de gemiddelde puber mei leare moat om te gean. En 

dêr leit in taak foar ús, as âlderen. Wy sprekke harren der op 

oan en as dit net slagget dan moat it gesach der by helle wurde. Want hoe dan 

ek gjin ien sil ús sosjaal plein ferbalje.

Yn it algemien binne de Marsumers tige tûk. Dochs witte wy út ûnderfining dat 

hja efkes opmerksum makke wurde moatte dat dit de ien nei lêste doarpskrante 

foar de simmerfakânsje is. Dat besjut dat hawwe jimme meidielings of kopij 

foar juny, july en augustus dat jim dit de kommende moanne opstjoere moatte. 

Ja fansels nei doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl. Sa’t jim witte is de uterste 

kopij-inleverdatum njoggen dagen foar de earste sneon fan de nij moanne, 

behalve mei de kryst mar dat spilet no net. Net ferjitte.

De hiele redaksje sil by-oplied wurde as it noch mooglik is. Sa at jim witte 

rint boppe de fyftich it ûnthâld hurd werom. Sa kinne je soms bygelyks net de 

namme by in gesicht fine. Dy Fryske stavering liket ek wol dreger te wurden. 

By de Ljouwerter krante ha sy fêste staveringskontroleurs yn tsjinst. Wy ha dy 

al lang fuort besunige. Sadwaande is it soms goed raak, seker witte. Ien fan ús 

o sa tûke lêzers fûn wol 5 d en/of t flaters yn ien kruier. Jim snappe wol, der 

moat wer in profesjonele staveringshifker komme. No’t wy djip troch it stof 

geane wolle wy jim dochs freegje om it lêste gatsje yn ús begrutting ticht te 

meitsjen. Jeften binne dus wolkom. De ôfrûne moanne krigen we fan D.B.  € 

25.-, wêrfoar tank.
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Voor meer informatie:
www.rabobank.com

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank: partner 
van de Verenigde Naties

Samen bereik je meer 
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee

het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen

aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf

uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.

Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van

hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

VN-partner

Jaar van de

Coöperatie
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PEDICUREPRAKTIJK 

              Sonja de Haan 
    Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

    BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK 

       TEL.    058 - 254 29 03 
       B.G.G.  06 - 12 86 10 42 
       E-MAIL  info@pedicuremarsum.nl 

       KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

       www.pedicuremarsum.nl 

    PRAKTIJKADRES 
       Bitgumerdyk 15 
       Marsum 
       Behandeling bij u thuis mogelijk 
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
Op 24 april hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was goed. 
Fijn om te merken dat de dorpse zaken met belangstelling gevolgd worden. 
Niet alleen door onze leden, maar ook door de gemeente. Het College van B 
en W en de raadsfracties waren goed vertegenwoordigd. Hieronder treft u een 
deel van de vergadering aan. Zodra het verslag klaar is zullen we dat op www.
Marsum.info publiceren.

Marsum aan het water gaat door in de uitgebreide variant
Marsum komt aan open vaarwater te liggen. Hiermee wordt een lang 
gekoesterde wens vervult. De waterloop zoals deze tot 1935 liep wordt weer in 
ere hersteld. De Haven wordt bereikbaar via de waterloop aan de achterzijde 
van  bouwbedrijf Julianus en dus niet zoals aanvankelijk het plan was via de 
Rypsterdyk. Dit is mede mogelijk geworden door de bereidwillige medewerking 
van dhr. E. Tuijnman en de Dr. H. Poptastichting om grond te verkopen aan de 
gemeente. Hierdoor kan een sluis aangelegd worden naast het gemaal nabij Nij 
Andringastate en kan een verbreding in de Haven gemaakt worden, waar bootjes 
kunnen keren. De betonnen brug aan de Haven wordt verwijderd.  De genoemde 
sluis zal groot genoeg zijn om rondvaartboot Middelzee te laten passeren. Deze 
heeft dan de mogelijkheid om met gasten het Poptaslot te bezoeken. Via de 
sluis loopt het water onder de A 31 naar de Bokmasingel. Onder de A 31 komt 
een duiker met doorvaarthoogte van 2.50 meter. Aanvankelijk was deze op 
1.80 meter gesteld. Op verzoek van Dorpsbelang hebben de provincie en de 
gemeente bekeken of deze hoger kon worden zodat de “sloepenroute” tot 
“kruiserroute” opgewaardeerd kan worden. Gelukkig bleken de aanzienlijke 
meerkosten te vallen binnen de aanbesteding die medio april plaatsvond. Bij 
de Bokmasingel wordt een waterpartij gegraven en komt een aanlegplaats voor 
(rondvaart)boten. In de plannen van de gebiedsinrichting t.g.v. de aanleg van 
de Haak is een haventje gepland nabij Nij Andringastate. Nu de duiker op 
2.50 m. hoogte wordt aangehouden bestaat de mogelijkheid om het haventje 
ook aan te leggen aan de zuidkant van de Bokmasingel. In de Bokmasingel 
komt een duiker die 1.80 als doorvaarthoogte heeft. De Haven zal dus alleen 
bereikbaar zijn voor boten met een lagere kruiphoogte. Hogere doorvaart was 
niet mogelijk omdat hier een waterloop bij past die minimaal 10 meter breed 
is. Dat is op die plek niet te realiseren. De vaart zal tot en met de Rypsterdyk 
uitgebaggerd worden tot een diepgang van 1.20 m. Op de website ziet u een 
schets van de nieuwe situatie. Een historisch besluit voor Marsum, met grote 
dank aan de gemeente en de provincie. Auke Donga merkte op dat hij inspraak 
van de direct betrokkenen gemist had.
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bestuurlijke vernieuwing
Burgermeester Tom van Mourik gaf tijdens de ledenvergadering uitleg over 
de voorgenomen vorming van de nieuwe gemeente Noord West Friesland. 
Aanvankelijk zou deze plaatsvinden per 1 januari 2015, maar is nu op zijn vroegst 
te verwachten in 2016. In Harlingen vindt in juni een referendum plaats over 
de toekomst van die gemeente. Inmiddels is duidelijk dat Leeuwarderadeel 
kiest voor aansluiting bij Leeuwarden. Van Mourik schetste het historisch 
perspectief van Westergo en Oostergo, gescheiden door de vroegere Middelzee. 
Marsum lag aan de oostzijde van Westergo. De Hegedyk en Bitgumerdyk is het 
restant van de vroegere zeedijk. Na de fusie is het mogelijk dat een deel van 
de nieuwe gemeente alsnog bij de gemeente Leeuwarden aansluit. Voor een 
goede afweging is het moeilijk harde criteria te vinden. Van Mourik haalde aan 
dat de gemeentelijke lasten voor de burger elkaar niet zoveel ontlopen (tussen 
Leeuwarden en Menameradiel). We moeten de komende tijd helder krijgen 
wat voor ons dorp belangrijke punten zijn.

Openbaar groen project
Bestuurslid Koos van der Meulen gaf uitleg over het openbaar groen project. 
Het onderhoud van het groen aan de Bitgumerdyk door dorpsbewoners wordt 
zo gewaardeerd dat de gemeente bereid is om dit voor meer straten te 
gaan doen. Zes andere straten hebben hiervoor belangstelling getoond. De 
aanwonenden willen het onderhoud overnemen. De huidige situatie moet 
daarvoor eerst opgeknapt worden. Slechte grond is verwijderd inclusief oude 
beplanting. Gosse Muller en Jappie Hiemstra zijn drie dagen in de weer geweest 
om een kraanauto van de gemeente te begeleiden. Enkele omwonenden van de 
Andringastrjitte en Franjumbuorsterpaed hielpen later ook mee. Jan de Leeuw 
en zijn schoonzoon hebben belangeloos de 40 nieuwe bomen aangeplant in 
de Tramstrjitte, Uniastrjitte en Skoallestrjitte. Tuincentrum de Leeuw maakt 
nu een beplantingsplan op. Hierin worden de wensen van aanwonenden 
zoveel mogelijk meegenomen. Over enige tijd zal een Marsumer plantdag 
georganiseerd worden. Met de verschillende straten zal hier nog afstemming 
over plaatsvinden. Hier hebben we vrijwilligers voor nodig die ons een aantal 
uren mee willen helpen. Aanmeldingen zijn van harte welkom.    
 
Project jongeren
Bestuurslid Arend Jan Talens deed verslag van de acties om het contact met de 
jongeren te verbeteren. Doel is om de ervaren overlast te beperken; garanties 
dat dit altijd zal lukken zijn er niet. Vorig jaar werd op de ledenvergadering 
gevraagd of Dorpsbelang hier aandacht aan wil besteden vanwege de vele 
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vernielingen toen. Sinds de start van dit project zijn de vernielingen aanzienlijk 
afgenomen. Een klankbordgroep van ouders speelt een actieve rol. Eén van 
de ouders is samen met Dorpsbelang contactpersoon bij klachten. Elke klacht 
wordt onderzocht. Hans Wassenaar attendeerde erop dat een bepaalde overlast 
van jongeren sinds mensenheugenis voorkomt en ook in de toekomst erbij zal 
horen. Desalniettemin goed om hier blijvend aandacht aan te besteden. 
 
Geluidshinderzaken
Komend voorjaar zullen nieuwe geluidsmetingen plaatsvinden in Amerika. 
Dorpsbelang heeft via de COVM suggesties gedaan om de uitslagen van de 
metingen een meer betrouwbaarder uitkomst te laten zijn dan de metingen 
uit 2008. Het blijft de vraag wat hiermee gebeurt. Dorpsbelang vermoedt 
dat het decibelniveau van de zogenaamde low noise landingen (met 40% 
motorvermogen) gehanteerd gaan worden. In werkelijkheid zal er nooit met 
zo weinig motorvermogen gevlogen worden. Om uit deze moeilijke discussie 
te blijven is er maar één oplossing  en dat is het aanleggen van een permanent 
en transparant geluidsmeetnet, gekoppeld aan de bewaking van de huidige 
geluidscontouren. Op voordracht van Dorpsbelang heeft de COVM toegezegd 
dit te bevorderen. Dit jaar zal er m.u.v. de Frisian Flag weinig gevlogen worden 
vanaf de vliegbasis. In week 33 t/m 41 kan er niet gevlogen worden omdat 
de startbaan gerenoveerd wordt. Lieuwe Ypma heeft eerder later weten het 
te betreuren dat Dorpsbelang volgens hem pleit voor het openhouden van de 
vliegbasis en vroeg om een aparte ledenvergadering om hierover een uitspraak 
aan de leden te vragen. Voorzitter Geert Verf gaf aan dat het wel of niet 
open blijven van de vliegbasis geen zaak is voor Dorpsbelang en dat deze daar 
(na de afbraakdreiging in 1980) ook geen standpunt over ingenomen heeft. 
Primair doel blijft de geluidshinder te beperken zolang de vliegbasis er is. Dat 
is volgens Dorpsbelang ook het stadpunt van de Marsumers. Op voorstel van 
Geert zal er een aparte avond georganiseerd worden als er meer bekend is 
over de toekomst. Met name of de vliegbasis wel open blijft, het geluidsniveau 
bekend is van het vliegtuig dat de F-16 gaat opvolgen en of er wel of niet een 
permanent geluidsmeetnet komt. 

Woningbouw
Dit najaar kan, na het nemen van het nieuwe Luchthavenbesluit, gestart 
worden met de bouw van woningen op vier locaties in Marsum. Dit betreft 
twee woningen op de Tj van Eyssingawei (waarvan één bij voorkeur 
bedrijfsgebonden), één of twee woningen op de Uniastrjitte en één woning 
op hoek van de R. Veemanstrjitte en Franjumbuorren (naast de ijsbaan). 
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Die van de Uniastrjitte gaat uit van de woningstichting, de anderen van de 
gemeente. Recent heeft Dorpsbelang met de gemeente afgesproken dat er een 
belangstellingsregistratie gehouden zal worden via de gemeentelijke website 
en de Ynformaasje. Uit de belangstellenden zal de gemeente loten wie op de 
kavel mag bouwen. Dorpsbelang heeft een lijstje met circa 17 belangstellenden. 
Deze zullen door Dorpsbelang op de hoogte gebracht worden van de procedure. 
Verder zijn er een aantal locaties, in handen van particulieren, waar in het 
bestaande pand een woning gevestigd zou kunnen worden. Dorpsbelang zal de 
betrokken eigenaren op de hoogte stellen van de (ver)bouwmogelijkheden.        
En verder:
• Trok het bestuur het voorstel in om de zgn Nutsgelden te besteden aan 

het openbaar groenproject omdat vanuit de vergadering verzet kwam. Het 
project wordt te beperkt gezien, 6 straten, om de nutsgelden daarvoor in 
te zetten. Het Nut had vroeger een veel bredere doelstelling. Bovendien 
is er een procedure fout gemaakt door het voornemen niet op de agenda 
te plaatsen.

• Deed Jan Kuppens verslag van de overdracht van de kerkelijke gebouwen 
aan de Marsumer stichting “de Krobbe der ut”. Deze stichting heeft 
eerder laten zien dat door steun uit het dorp de kerk goed onderhouden 
kon worden. De kerkelijke gemeente wordt te klein om hiervoor garant 
te staan. Uit de voorlopige exploitatie blijkt dat er jaarlijks een tekort is 
van 2000 Euro. Er zal dus ook een beroep gedaan worden op bijdragen van 
(oud) Marsumers.

• Vertelde bestuurslid Anke de Boer over de activiteiten die zullen 
plaatsvinden op het dorpsplein. Nu de lange winter voorbij is kan dit vorm 
krijgen. Het is de bedoeling dat verenigingen, straten of andere gebruikers 
het plein kunnen reserveren. Wanneer het verzoek naar de redactie van de 
website gaat zetten zij het in de agenda die aan deze website is verbonden. 
En wordt de activiteit  ingepland en gereserveerd indien er nog geen 
andere activiteiten zijn. De bedoeling is dat dit straks via een speciale 
digitale agenda op de website gaat. Nadere informatie hierover volgt nog. 

• Vertelde bestuurslid Anke de Boer over het beleid ten aanzien van de 
bestrijding van overlast door hondenpoep. Samen met drie andere dorpen 
is hiervoor een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeente. Marianne 
Middelkoop van Ritsumasyl gaf aan dat zij dit hebben opgelost door 
hondenbezitters rechtstreeks aan te spreken op hun gedrag. En door goed 
gedrag te belonen met de uitreiking van de “gouden schep”. Een initiatief 
dat het probleem daar oploste.
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• Willen we een werkgroep installeren die gaat onderzoeken of er collectieve 
energie gewonnen kan worden en collectieve besparing kan komen (bv 
door hele dorp op draadloos internet aan te sluiten). Diegenen die hierover 
mee willen denken kunnen zich melden bij het bestuur.

• Meldde Tjeerd de Boer dat de lytse Bieb te weinig bezocht wordt. Hij doet 
een oproep aan de Marsumers om hier meer gebruik van te maken.  

• Zal op 1 juni Marsum bezocht worden door het historisch genootschap 
Ald Levwerd uit Leeuwarden. Dorpsbelang zal hier haar medewerking aan 
verlenen.

Het bestuur van Dorpsbelang

Uitnodiging.

Net als in voorgaande jaren hopen we ook dit jaar weer een openlucht-dienst te 
organiseren op Pinksterzondag, op het voorterrein van het Poptaslot, mits het 
weer het toelaat.

Het gaat om een informeel samenzijn dat begint met elkaar ontmoeten bij een 
kopje koffie, thee of ranja, en een stukje cake.
En waar we met elkaar het Pinksterfeest kunnen vieren.
De brassband  “Looft den Heer” verzorgt de muziek. 
Ook kinderen zijn van harte welkom, voor hen is er kindernevendienst.

U komt toch ook?

De ZWO-commissie.
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Nieuws van het kaatsfront:
Dorpsgenoten en Kaatsvrienden,
Het seizoen gaat weer beginnen.
We gaan het seizoen van start met 4 man bestuur en diverse commissies.
Er wordt vanaf dinsdagavond  weer volop gekaatst op de Tsiene. Dan gaan de 
heren en dames  weer van start. Op maandagavond en woensdagavond wordt 
er getraind door de jeugd. En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de 
Tsiene. Hier volgen de wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen
Zie ook onze website: www.kv-foarut.nl

Zondag
12 mei

Ledenpartij i.s.m. KV “Sla Raak” Engelum te Marsum voor Dames, Heren en 

jeugd met verliezersronde. Aanvang 12.00 uur.

Opgave t/m zaterdag 11 mei 19.00 uur.

jeugd opgave tot 5 mei via jeugdkvfoarut@hotmail.com

Zondag
26 mei

KNKB Jongens A en B d.e.l. Aanvang 10.00 uur

Zaterdag
1  juni

Federatie Menaldumadeel. Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag
7 juni

O.B.S. “De Pôlle” kaatspartij voor de groepen 5, 6, 7 en 8 i.s.m. de

jeugdcommissie. Aanvang 13.30 uur.

Zondag
16 juni

KNKB Heren 1e klas Senioren vrije formatie partij.

(sponsor: “Het Grauwe Paard”). Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag
21 juni

Kind/ouder kaatspartij in twee categorieën

Aanvang 18.00 uur. Opgave voor 16 juni via jeugdkvfoarut@hotmail.com

Zondag
23 juni

Kaatsen op het plein icm muurkaatsen.nadere info volgt.

Woensdag
26 juni

Diplomakaatsen beginners, welpen en pupillen

Aanvang trainingstijd.

Zondag
30 juni

Ledenpartij Dames en Heren vanaf 14 jaar met verliezersr.en jeugd

Aanvang 12.00 uur.Opgave t/m zaterdag 29 juni 19.00 uur.

jeugdopgave tot 23 juni via jeugdkvfoarut@hotmail.com

Zondag
7 juli

Ledenpartij jeugd i.s.m. Ingelum,Bitgum en Marsum.

Aanvang 13.00 uur.Opgave tot 30 juni via jeugdkvfoarut@hotmail.com

Kom gerust eens een kijkje nemen op de Tsiene!
 
Bestuur  K. V. Foarút
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Puzzel:  Doorloper
Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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Oplossing april-nummer

Winnaar: 
Tjikke Wijngaarden
Rypsterdyk 54

Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg

Collecte Simavi
De Simavi collecte gehouden in de week 17 t/m 23 maart 
j.l heeft opgebracht een bedrag van € 546,95.
Collectanten en gulle gevers hartelijk dank namens Simavi.

J de Jong

Gevonden
Gevonden: Dames horloge.
T.h.v. Jappie en Ytsje van Wier, Tramstrjitte 22. Tel. 058-2541794

Bêste minsken

Hartstikke bedankt foar al de kaartjes en blommen dy't wy krigen hawwe mei 
ús troudei op freed 26 april. Dat der sa folle minsken om ús tocht hawwe, 
geweldich!

It is foar ús in prachtige dei wurden om noait wer te ferjitten.....

Wyb van Wieren en Marijke Julianus
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND

ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op
0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!

HOOFDVESTIGING:
Het Want 4

8802 PV Franeker

DEPENDANCE:
Ljochtmisdyk 2 E

9036 VP Menaldum

DEPENDANCE:
Franekereind 30

8861 ED Harlingen
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Bakkerswinkel: 

“De Bôlekoer”
Voor al uw brood, banket,
cadeaumanden en ontbijtservice

Openingstijden:
Ma: Gesloten.
Di: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Wo: 8.30-12.00 uur
Do: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Vr: 8.30-12.00 en 16.00-17.30 uur
Za: 8.00-12.00 uur

Tel : 0648656736 (bestellingen)

Nu ook depot voor
FRL post en postzegels.

Open repetitie Noordijper 
Kamerkoor maandag 27 mei in 
“de Weme”

Wanneer u zin heeft om een uurtje mee 

te zingen met of te luisteren naar de 

4-stemmige koorzang van het Noordijper 

Kamerkoor bent u van harte welkom 

op maandag 27 mei a.s. in “de Weme”, 

Mieddyk 3 in Menaldum.

Vanaf 19.45 uur is er een gratis 

toegankelijke open repetitie, waar u 

kunt binnenlopen en vertrekken wanneer 

het u uitkomt.
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Deel 3 Brecht naar de top van de Kilimanjaro. 
Het lopen is zwaar, ik heb moeite om mijn ogen open te houden en ik voel 
mijn tenen bijna niet meer. Elke keer wanneer we bijna boven aan een 
heuvel zijn, hoop ik dat het de laatste is. Maar er verschijnt steeds weer een 
nieuwe berg vol met kleine bewegende lichtjes. Na ruim 6 uur lopen komen 
eindelijk de eerste zonnestalen en dat geeft me nieuwe kracht. We zijn bijna 
bij Stella Point, niet ver vanaf Uhuru Peak en ik moet en zal de zonsopgang 
zien vanaf de top. Ik begin harder te lopen en laat Bea en Stine achter me. 
Niet veel later kom ik bij Stella Point aan, bijna bij de top! Ik geniet van 
een prachtige zonsopgang. We zitten ver boven de wolken en het uizicht is 
fenomenaal. Alsof je uit het raampje van een vliegtuig kijkt. Maar ik ben er 
nog niet, nog drie kwartier naar top. Wanneer de anderen ook bij Stella Point 
aankomen, gaan we samen door. En dan eindelijk, om 7 uur s ochtends, kom 
ik helemaal gebroken, gesloopt en afgepeigerd aan bij Uhuru Peak, de top 
van de Kilimanjaro. 5896 meter boven zeeniveau. 
 
Ik word overspoeld door emoties en moet huilen van opluchting, uitputting, 
blijdschap en ongeloof. Ik juich, lach, huil en schreeuw tegelijk: IK HEB HET 
GEHAALD!!!! Ik heb het gewoon gedaan, hell yeah!! Het was echt loodzwaar, 
maar wanneer ik dan eindelijk op de top sta, weet ik dat het het allemaal 
waard is geweest. We maken maken gauw een paar foto”s bij het bekende 
bord en moeten dan alweer naar beneden. In verband met hoogteziekte en 
onderkoeling mogen we niet langer dan 20 minuten op de top blijven. Nog 
steeds genietend van deze geweldige ervaring, gaan we bijna rennend naar 
beneden. 
 
Ik dacht dat ik het zwaarste gedeelte nu toch wel gehad had, maar ik had 
het mis. Het dalen is nog veel zwaarder. Ik moet al mijn krachten inzetten 
om niet mijn evenwicht te verliezen. Een steile wand naar beneden, met 
losse kiezelstenen zorgen ervoor dat ik al gauw pijn krijg in mijn tenen en 
knieen. En ik ben zo moe! Mijn lichaam wil alleen nog maar slapen, wil niet 
meer, maar ik moet verder. Na twee uur komen we helemaal dood aan bij het 
kamp. Ik trek snel al mn kleren uit en weet niet hoe snel ik in mijn slaapzak 
moet kruipen. 10 seconden later slaap ik.  
De laatste dag is het alleen nog maar dalen. Mijn benen doen overal pijn 
en na zeven dagen lopen ben ik er wel klaar mee. Nog even…Als we dan 
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eindelijk bij de uitgang komen, kan ik alleen nog maar denken aan een bed 
en een warme douche. Uitgeput zit ik in de auto terug naar Arusha. Thuis 
aangekomen spring ik onder de douche, heerlijk. Ik spoel al het zweet en 
zand van me af en ik voel me als herboren. Ik plof op de bank neer en denk 
terug aan mijn avontuur. Ik kan het nog steeds niet geloven, maar ik heb het 
echt gedaan.

Brecht Wassenaar februari 2013

Gastgezinnen gezocht

Ook dit jaar is AFS (Internationale organisatie voor 
interculturele uitwisselingen) weer op zoek naar lieve 
gastgezinnen voor jongeren in de leeftijd van 15-18 
jaar. Deze jongeren komen eind augustus vanuit de 
gehele wereld 10 maanden naar Nederland om hier te 
ervaren hoe het is om in een andere cultuur te wonen. Deze jongeren gaan, net 
als hun Nederlandse leeftijdsgenoten, alle dagen (op de fiets) naar school en 
zullen proberen om het Nederlands zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. 
Gedurende deze 10 maanden zullen ze vrienden maken en vaak ontstaan er 
hechte banden met het gastgezin die een leven lang meegaan. 

Zo komen dit jaar o.a. de 17 jarige Thaise Deaw (jongen), de 15 jarige Rebecca 
uit China, naar Nederland, maar ook Odetta uit Nieuw Zeeland (17 jaar), Joao 
(17 jaar) uit Brazilië en Julia 15 jaar) uit de V.S. En met hun zijn er nog zo'n 
60 tal andere jongeren uit alle windstreken in afwachting van hun gastgezin, 
voor ze in augustus de reis naar Nederland kunnen maken. Lijkt 10 maanden te 
lang, dan zijn er ook een aantal jongeren die in juni aankomen en in december 
weer terug gaan. 

Ook in Fryslân is AFS Fryslân op zoek naar gastgezinnen voor een aantal van 
deze jongeren. Meer weten? www.afs.nl, afsfryslan@hotmail.nl of 0512-841750 
Antsje Schoenmakers.



22  Nieuwskruier Maaie 2013



23Doarpskrante fan Marsum

Maak uw hlrilllrilgll wllr llvlld 
ll zll zl lp CD, DVD ll Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10  Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll Dlcullll digilalillrll valal € 0,30

LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
 (S-)VHS(-C), Mili-dv ll HI8 laldll digilalillrll vllr € 8,50

Alll Alll llrlalll 8ll fill lp dvd  vllr € 0,85 plr liluul 
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur

Kijk vllr alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
ll lll lll lll 0518-452185

Maak uw herinneringen weer levend 
en zet ze op CD, DVD of blu-Ray

Dia scannen vanaf € 0,11  Negatieven scannen vanaf € 0,25
Foto of Document digitaliseren vanaf € 0,30

LP of Cassettebandjes digitaliseren voor € 6,50
 (S-)VHS(-C), Mini-dv of HI8 banden digitaliseren voor € 9,--

Alle formaten 8mm film op dvd  voor € 0,90 per minuut

16 mm film op dvd € 1,50 per minuut

In april en mei vhs/hi8/mini-dv banden overzetten voor:

€ 8,50 ipv € 9,00 per band
Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl

of bel met ons 0518-842326
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VOOR EEN NOFLIKE 
TOCHT DOOR NOORD 
W E S T F R I E S L A N D

RONDVAART MIDDELSEE
Fam. Middelkoop
Ri tsumasyl  13-15

9033 WB  Ri tsumasyl
te l / fax:  058-2541456

www.rondvaar t leeuwarden.n l

oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22

www.schoonheidssalonkallos.nl

April en mei aanbieding:
Hyaluronic day & night cream
               van € 59,00 voor € 48,50
De gezichtsbehandeling die hier goed bij 
past is de Hyaluronic behandeling met 
Glacier Mousse (€ 55,00). Een vederlichte
mousse als perfecte basis voor de massage en 
als vochtherstellend masker!
(De salon is gesloten van 29 april t/m 3 mei)

Huidverzorgingsstudio Brigitta
De Harke 3, 9033XX Deinum

058-2890054

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, 
zie website) voor € 37,50!!
Zoekt u nog een origineel 
geschenk? Maak iemand blij met 
een kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen, 
aanbiedingen en prijzen op:

www.huidverzorgingbrigitta.nl

Voor heerlijke huidverzorgende en 
huidverbeterende behandelingen.
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum  
(in het gebouw van OBS De Pôlle)

Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag 
hij of zij op maandag- en donderdagmorgen                                                                                                  

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site  www.welzijnmiddelsee.nl

Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf 
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.
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www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.

Je blijft jezelf met Palet. 
Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Wij zijn altijd in de buurt. Maak eens kennis met Palet. 
Bezoek ons woonzorgcentrum Nij Statelân, Nijlân 25 in 
Menaam, het zorgsteunpunt Berltsum, Hofsleane 30a, 
of het zorgsteunpunt Dronryp aan de Hearewei 83. 

“ Ik ga elke week naar 
het dagcentrum van Palet” 
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Richard Kienstra T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99

E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99

Alkimon A6 liggend advertentie  12-05-2010  16:24  Pagina 1



33Doarpskrante fan Marsum



34  Nieuwskruier Maaie 2013



35Doarpskrante fan Marsum

Opfriscursus Scootmobiel rijden 
Als scootmobielrijder veilig in het verkeer
 
Palet, Stichting Welzijn Middelsee, Stichting bevordering Verkeerseducatie 
(SbV) en Gemeente Menameradiel i.s.m. Lammert de Vries en Veilig Verkeer 
Nederland organiseren een opfriscursus voor scootmobielrijders. 
De cursus wordt gehouden in  berltsum en is opgedeeld in twee opvolgende 
middagen namelijk, dinsdagmiddag 11 en 18 juni .
De nieuwe verkeersregels en behendigheidsvaardigheden staan centraal 
om scootmobielrijders veiliger aan het verkeer te laten deelnemen.

Het verkeer wordt steeds drukker, verkeersdeelnemers ongeduldiger en 
verkeersregels wijzigen. Scootmobielrijders voelen zich hierdoor steeds minder 
veilig in het verkeer. Men besteedt tijdens de opfriscursus aandacht aan hoe 
scootmobielrijders veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. Praktijkdocenten 
van SVB analyseren samen met de scootmobielrijders ter plekke diverse 
verkeerssituaties en leggen uit hoe de deelnemers het veiligst kunnen rijden 
tijdens de rit door Berltsum en omstreken.

Rond het Dorpshuis it Heechhout te Berltsum wordt een behendigheidstest 
uitgezet zodat deelnemers met eigen scootmobiel kunnen oefenen of een 
ander model kunnen testen.

De middagen beginnen om 14.30 uur in dorpshuis It Heechhout te Berltsum, 
Sportleane 5.  De kosten voor de opfriscursus zijn € 3,00 per persoon.
Let op het gaat hierbij om twee opvolgende middagen.

Deelnemers kunnen zich opgeven voor 3 juni 2013  bij :
KlantAdviesCentrum van Palet tel 0900 - 321 321 3
Stichting Welzijn Middelsee,  Sieta Kuipers 0518-460805  of via e.mail: 
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:
Sport  voor alle leeftijden
Fitness  150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen  Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en 
 verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty, 
 streetdance, bodypump.
Gezondheid  fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning  sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel  fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl
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NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER 
50% MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN 
BBESPARING OP DE ENERGIEREKENING

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

  - Coniferen
  - Heesters
  - Vaste planten
  - Kruiden
  - Tuingrond
  - Tuinturf
  - Compost
  - Gedroogde koemest
  - Groentezaden
  - Bloemzaden
  - Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13
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KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K. bank:  31.32.04.195
 giro:  955.230
Diaconie MoW Bitgum e.o bank:  34.17.31.048
Restauratiefonds N.H.K. bank:  31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408

“Nooit Doen”!
Toen ik met een vriend door de binnenstad van Zwolle liep, hield hij ons aan. 

“Wilt u abonnee worden van het Nederlands Dagblad”vroeg  de student keurig. 

We keken elkaar aan en ik vertelde dat ik al 2 dagbladen las. Toen hij de namen 

van de kranten die ik geregeld doorneem, hoorde , reageerde hij als volgt. 

“U bent gelovig?”Ik antwoordde bevestigend. “Ja, dat kun je wel zo stellen”. 

Hij: Ïk ben een ongelovige, want ik geloof nergens in. “Dan ben jij toch ook 

gelovig? Je gelooft in het niets; wij geloven in Iets dat we God noemen. 

Ongelovigen bestaan niet”. Hij keek me aan en zei: “Vanuit die invalshoek heb 

ik het nog nooit bekeken, maar filosofisch gedacht hebt u gelijk”. “Je studeert 

aan de Hoge school Windesheim”, vroegen we vervolgens. Dat deed hij en hij 

studeerde journalistiek. “Maar dat is toch een Christelijke Hogeschool? gingen 

we verder. “Nooit iets van gemerkt”, merkte hij op. “Maar dat zou ook aan 

mezelf kunnen liggen”. Er kwam een leuk gesprek op gang. Hij vertelde dat hij 

niet gelovig opgevoed was en op school gehoord had dat de wereld ontstaan 

was door de “oerknal”. “ Maar dat ontslaat je nog niet van de gedachte daar 

zelf mee bezig te zijn. De oerknal inspireert niet, lekker makkelijk. Alles is 

toeval dan? In iets geloven waarvan jij zeker weet dat het niet bestaat. Hoe kan 

dat nou”. We redeneerden verder. “Meneer , zei hij , ik beloof dat ik me toch 

eens breder  ga oriënteren met betrekking tot de religie”. We wensten hem 

daar sterkte bij . En geduld. Ik antwoordde plagerig: Ik word geen abonnee, 

weet je waarom? “”Niet christelijk genoeg”? zei hij. “Nee”, antwoordde ik 

: “Die krant heeft een verkeerde naam: het ND. Weet je wat dat betekent? 

Nooit Doen!. Hij lachte hartelijk en bedankte ons voor het gesprek. Geweldig, 

wat een onverwachte gebeurtenis. Mijn vriend en ik liepen verder en die dag 

hadden we het regelmatig over zaken wat het geloof betreft. We kwamen tot 

de conclusie, hoe ouder je wordt, hoe minder dingen vanzelfsprekend zijn. 

Door de ervaring  zullen we maar zeggen.
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Yn   Memoriam

Ant Rienks
berne, 22 juny 1925 ferstoarn, 28 maart 2013

Op har eigen wize en tiid is rêstich weirekke ús leave eigensinnige mem, 

beppe en oerbeppe.

Sa lieten de bern oan de mienskip witte, dat Ant Rienks ús ûntfallen wie.

Ant is berne op “de Grine”in pleats oan de Trekwei by Deinum yn de 

húshâlding fan Rienk Rienks en Grietje Reitsma. Se wie it âldste bern. Nei har 

kamen noch 2 jonges, Bé en Bart. Se gie yn Deinum nei skoalle en moast dan 

elke dei de Harnzer feart oer. Of sels mei it roeiboatsje of mei “de oerhaal”.

Dêrom hie se faaks yn letter jierren ek gjin nocht om mei de boat nei de 

eilannen. Je wisten ommers net of de boat werom wol fear.

Letter ha alle bern it swimmen leart yn de Harnzer feart. Mem sette harren 

út de boat en swimme!

Nei skoalle folge se de oplieding ta coupeuse. Hjir hat se letter mei de bern 

in protte profyt fan hân, want se hat in protte foar de bern naaid. De klean 

waarden wer wat fermakke en skoden  troch nei de folgjende. Letter, doe’t 

de bern al lang it hûs út wiene en se der oan ta kaam om foar alle bern har 

eigen foto album te meitsjen, wie it dan ek in hiele toer om de bern, en 

foaral de jonges, út elkoar te hâlden, omdat se allegearre deselde klean 

droegen hiene.

Yn har famme jierren wie se ek al aktyf by de gehielûnthâlders. Dêr trof se 

ek har takomstige man, Harmen Julianus út Bitgum, dy’t fan hûs út ek tige 

read en blau wie. Ant is har hiele libben ûnthâlder bleaun en ek mear as 65 

jier lid west fan de ANDO. Ek song se yn Marsum mei yn it ûnthâlderskoar 

“Hâld Moed”.

Yn 1948 trouden se en kamen te wenjen yn in arkje yn Warten. Dêr is Gerrit 

berne. Yn 1950 binne se ferhuze nei Marsum, wêr’t de oare bern, Griet, 
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Rienk, Aukje, Eelke en Mets, allegearre berne binne. Hjir binne se begûn mei 

it boubedriuw.

Omdat har man in baan krige as keurmeester by de KOMO binne se yn 1974 

ferhuze nei Stjinwyk. Soan Gerrit hat doe de saak oernommen. Yn 1986 binne 

se werom kaam nei Marsum.

Yn de betinking op woansdei 3 april yn de tsjerke te Marsum fertelden alle 

bern oer harren mem. Yn de tiid fan it boubedriuw wie it sa, dat mem foar en 

heit efter de baas wie. Mem fitere de bern omraak oan (skerpst dy mar op), 

net te gau opjaan, net seure, trochpakke! Mets besluet mei de winsk, dat sy 

har soan krekt sa opfiede soe as mem har dien hie.

Ek de beppesizzers fertelden oer beppe. Rients sei, dat er yn syn 

bernejierren in hiele protte spultsje dien hie mei beppe , sa as Halma en 

Rummikub. As er it mei heit en mem thús net goed fine koe, gie hy nei beppe 

foar wat drinken en lekkers (eigenmakke ierdbei iis). Letter wie it dien mei 

de spultsjes en holp er har, op har oanwizingen, gauris yn de tún.

Jurjen wie bliid, dat beppe noch by syn ôfstudearjen west hie yn Grins en 

dat se dêr net mei de lift woe, mar beslist oer de grutte moaie trep fan de 

Academie.

Anita, in beppesizzer út Noorwegen, fertelde, dat se fan beppe Frysk praten 

en lêzen leard hie. Beppe ferbruts har net. Ek de bern har heit, in echte 

Noor, moast it Frysk mar ferstean. Sy sluet ôf mei de foardracht fan “Tutte 

mei de linten”.

Nei de oertinking, it tastopjen en it dôvjen fan de  kearsen hat de kremaasje 

fan Ant Rienks yn besletten rûnte plak fûn.

Foar no en de kommende tiid Gods seine tawinske foar alle neibesteanden.
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 21 mei bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
aanvang 9.30 uur.

5 mei Marsum drs.E Stellingwerf.   Earnewald.

9 mei Ingelum drs  O .Reitsma. Zwaag.  himelfeartsdei.

12 mei Bitgummole Ds.k. Visbeek De Westereen.   Fryske tsjinst

19 mei Marsum Ds. J. Kamerling.   Frentsjer. 1e pinksterdei, 
Iepenlofttsjinst op it Poptaslot plein. Oanfang  
10.00oere, de kofje stiet om 9.30 oere klear. Bij 
min waar is de tsjinst yn tsjerke.

26 mei Bitgum Ds.E.K.Zwerver.    Skettens.   Fryske tsjinst.

2juni Bitgummole Ds.v. Ruiten. Ofskiedstsjinst groep 8.

9juni Marsum drs O.Reitsma. Zwaag.
 
Bloemengroet
7 april
mevr.Vellinga.   Monique Dijkstra.  Anna de Vries-Venema
Bitgumerdyk 31  Skoallestrjitte 1  Skoallestrjitte 15

Uitnodiging.

Net als in voorgaande jaren hopen we 
ook dit jaar weer een openlucht-dienst 
te organiseren op Pinksterzondag, op het 
voorterrein van het Poptaslot, mits het 
weer het toelaat.

Het gaat om een informeel samenzijn dat 
begint met elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, thee of ranja, en een stukje 
cake.
En waar we met elkaar het Pinksterfeest kunnen vieren.
De brassband  “Looft den Heer” verzorgt de muziek. 
Ook kinderen zijn van harte welkom, voor hen is er kindernevendienst.

U komt toch ook?

De ZWO-commissie.
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www.keukencentrum-marssum.nl

Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters 
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.
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•  De beste kwaliteit 
•  De beste keus
•  De beste prijs



MARSSUM
IN - VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
SPUITERIJ EN HERSTEL / PLAATWERK
RDW ERKEND APK KEURINGSSTATION
BANDEN
PERIODIEK ONDERHOUD

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

MAAR OOK: 
VERHUUR VAN LIMOUSINES EN 
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.AALIMO.NL

MAAR OOK VOOR: 

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.TAXIHUMMER.NL

RYPSTERDYK 32  -   9034 HN   -   MARSSUM  -  058-254 14 91

(Ver)bouwen  
met karakter
Kwaliteit en ambachtelijkheid zijn zaken die tegenwoordig  

regelmatig het onderspit delven bij het (ver)bouwen van een pand, 
of dat nu een huis of een bedrijfsgebouw betreft. In het kader van de 

kostenbesparing wordt beknibbeld op materialen of constructie. 
Bij Bouwbedrijf Julianus zijn kwaliteit en ambachtelijkheid juist de instrumenten 

tot het leveren van een deugdelijk eindproduct. Vele tevreden klanten gingen u voor... 
Bel voor een offerte of kennismaking: 058-2541252.

• Renovatie (bedrijfs)gebouwen • Verbouw (bedrijfs)gebouwen • Woningen naar eigen ontwerp • Periodiek onderhoud •  
• Calamiteitenservice • Timmerwerkplaats • Groot onderhoud • Geluidsisolatie • Beglazing • Interieurbouw • 


