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Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
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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

N.H. KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Dominee  d.s. J.F. Kroon     058-2532652 
Contactadres Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer 
 Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marsum   058-2542041 

WWW.MARSUM.INFO

Volgende Nieuwskruier: September!
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CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum  058-2541241

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 27-06-2012, 25-07-2012, 29-08-2012 18.30u  06-43365003

VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum  058-2542321
Voorz. G. Verf   Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

PEUTERSPEELZAAL 
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Ilona Middelkoop  06-22552380
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KINDERDAGVERBLIJF RINGELING 
It Heech 9 Dronryp (kinderen 0-4 jr)   0517-232328

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

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein   058-2541241

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 
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen www.cjgmiddelsee.nl

Agenda

2 jun Jeugdhonk Oars as Oars

9-10 jun Gerlofsmatoernooi SSS ‘68 09.30u SCU >

10 juni Concert Ons Genoegen (op binnenterein Poptaslot) 15.00u PS >

16 jun Jeugdhonk Oars as Oars (Laatste keer dit seizoen) 

21 jun Menaldumer Molendag   >

23 jun Stratenvolleybaltoernooi SSS’68 / DSVS

30 jun Toernooi + Midzomerfeest Tennisvereniging 15.00u TVM >

5 sept Uitvoering toneelvereniging OKK  TS >

6 sept Uitvoering toneelvereniging OKK  TS >

29 sept Rommelmarkt Ons Genoegen  NF >

5 t/m 10 september:
Marsum Merke

Floralia
Marsumers bedankt!!!!!! 
Dankzij jullie is onze bloemenactie een groot succes geworden.
Voor onze vereniging is er een bedrag van €312,00 overgebleven.
Met dit bedrag kunnen we weer een aantal leuke workshops organiseren en op 
school blijven bloemschikken. Iedereen heel erg bedankt,
Bloemenvereniging Floralia Marsum



6  Nieuwskruier Juny 2012

Kruierkes

Hoe sil it komme ... en dan tinke wy net oan goedkeape 
fakânsjes in Grikelân. Al is dit wol in tip want dan krije jim 
noch wat foar jim jild werom. Nee, wy ha it oer de kânsen 
fan’e Marsumer side  (marsum.info) as nijmoaderich medium 
dat de maatskiplike  funksje fan ús doarpskrante oernimme 
kin. Alles stiet of falt mei in duorsume kontinuïteit. Hoe lang 

ha websites as passyf medium noch in takomst. Aktive media sa as Twitter en 
Facebook walse no al oer alles hinne. Der wurdt troch de jongerein sels minder 
televyzje sjoen. Sa sil aanst al dy nije media lykas Facebook en Twitter ek wer 
passearre wurde.  De gemiddelde libbens duorsumens is no 11 jier. 

Dit  tinken komt net samar út de loft fallen. Ús doarpskrante  wurdt no al 
trou 38 jier ynmekoar setten en rûnbrocht. Faaks leit der yn in hoekje fan’e 
keamer. Net passyf en ek net aktyf, hy is der gewoan. Sels wurdt der noch 
aardich lêzen. Eins tinke wy as redaksje wol ris dat de doarpskrante syn tiid 
hân hat mar echt witte dogge we dat net. Derom wolle wy graach reaksjes fan 
jimme. Hoe sjogge jim der tsjin oan. Al dizze reaksjes fan jim as lêzers geane 
wy dan besjen en wy hoopje dat we dêr konklúzjes út opmeitsje kinne. Wy 
hearre fan jim! Dan hearre jim fan ús.

Dizze ûndernimmer pakt syn kânsen. Mar 
sa begûn it net. It wie in grapke dat wat út 
de han rûn is. Mar doe der nei ien nacht al 
fiif ôffallen wienen tocht ús kroechbaas 
sa fan “en no sil ik trochsette”. Hy hie ien 
grutte troef sjoend nei syn konkurrint. 
Klaas Kuperus wie it went nachten oer te 
slaan en dat kin net elts sizze. Sa waard 
ús kroechbaas fan in grapkemakker in 
fechter, lykas syn maat dy’t in keuken 
foar syn suster byinoar sitte woe. It wie 
trouwens sneontenacht beare gesellich. 
It personiel fan it Keukensintrum moast 
oeroeren meitsje. Mar it fenyn sit him 
yn de hiele lytse oerkes wannear je tsjin 
je sels fechtsje moatte. Úteinlik moast 
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Kruierkes

Klaas de slach ferlizze. Miskien hat de edele motivaasje fan 
syn konkurrint mei holpen hearder te stoppen. Mar hoe dan 
ek, ús kroechbaas hat karakter en oare Marsumers moatte 
dat noch mar ris bewize. De folgjende kear moat de peal 
yn’e feart stean want sa heart dat. Binne  je dan efkes yn 
ûnbalâns dan wurde je grif wekker en ha je de slach ferlern. 
Dus ûndernimmers yn Marsum, de Haven is in gaadlik plakje foar nochris sa’n 
spektakel. Wat iten en drinken e.d fersoarge troch ús kroechbaas yn’e garaazje 
fan Rienk of de wurkpleats fan Gerrit, moat kinne.

Jeften : G.K.W. € 20,-. Tige tank, ús tekoart is no noch € 148,-. .................

Ien fan ús redaksje is mear as oars echt grutsk. En terjochte want de âldste soan 
fan Rienk en Baukje is slagge foar syn bul. Cum Laude slagge oan’e universiteit 
fan Grins foar de stúdzje Business & ICT (Bedriuwskunde). Syn ôfstudear 
skripsje gie oer de rol fan de nijmoadrige sosjale media yn de sûnensoarch. 
Jurjen felisitearre my dizze bysûndere prestaasje. Net dat Jurjen no neist 
syn skuon rinnen giet. Want hy is de man dy’t Marsum net los litte wol en 
sadwaande eltse moanne de lay-out fan de Nieuwskruier docht en dat foldocht 
ús tige goed. It sit trouwens yn’e famylje want Ant de beppe fan Jurjen is 
slagge foar it Skootmobiel eksamen op har 86ste.

2012 is in spesjaal jier foar Marsum, 15 jier Keukensintrum, 25 jier Jan de 
Leeuw Túnsintrum, 300 jier Popta-stichting, it safolste skoalfeest en boppedat  
0 jier Doarsplein. En dat lêste sil ek syn stimpel op Marsum drukke. In plein wat 
him noch bewize moat, dêr ha we alle betrouwen yn.  In sosjaal plein dat syn 
funksje ear oan dwaan sil. 

Ta beslút fan dit seizoen winskje wy jim allegear in noflike fakânsje (yn Grikelân 
ta) foaral om fol fjoer en kreativiteit en moed jim ta riden op it oankommende 
skoalfeest.
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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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Vereniging Voor Dorpsbelang MarssuM
De afgelopen maand vroegen verschillende dorpse zaken weer onze aandacht. 
Onderstaand de belangrijkste op een rijtje:

Gemeenteraad ziet perspectief toekomst basisschool Marsum
In de commissievergadering van de gemeenteraad van Menameradiel stelden 
afgelopen donderdag nagenoeg alle politieke partijen dat de Marsumer 
school niet voor sluiting in aanmerking moet komen. Vanwege de krimp, het 
teruglopend aantal leerlingen en de beperkte financiën zal in het werkgebied 
van scholenorganisatie Fier het aantal scholen teruggebracht moeten worden 
van 20 naar 12. De toekomstvisie basisonderwijs Menameradiel beschreef een 
mogelijk scenario daarvoor met een optie voor sluiting over 5 tot 8 jaar van 
de Pôlle. Directeur Albert Helder van Fier, die insprak, zei toe dat hij eerst wil 
inzetten op samenvoeging van verschillende scholen (christelijk en openbaar 
onderwijs). In elk dorp moet zo lang mogelijk een school open blijven. Pas over 
een jaar of drie kunnen we beoordelen hoe de eerste stap uitpakt en dan pas 
kunnen we goed de 2e stap bepalen. 

Geert Verf die namens Dorpsbelang Marsum insprak wees erop dat het 
krimpscenario niet voor Marsum geldt. Door de 35 jarige bouwstop vanwege 
vliegtuiglawaai heeft ons dorp deze al gehad. Bovendien wordt de bouwstop 
dit jaar opgeheven en er zal weer gebouwd worden. Marsum zal op termijn 
dus iets groeien. De prognostische daling van het leerlingenaantal van 30% 
zal daarom niet voor Marsum gaan gelden. Op de peuterspeelplaats is een 
wachtlijst. Ook werd gewezen op de mogelijkheid van sluiting van één van 
de militaire bases. Als dat Leeuwarden wordt dan is Marsum in één keer een 
groeidorp. De voorspelde krimp geldt namelijk niet voor Leeuwarden en 
directe omgeving. De Marsumer school heeft de laatste jaren, vanwege het 
predicaat zwakke school, leerlingen verloren. Dat geldt nu niet meer. Het 
plan van aanpak en de invoering van het drietalige onderwijs geeft de school 
inhoudelijk een stimulans. De Engelstalige klas van de Piter Jelles (Havo/
VWO niveau) bij Westeinde in Leeuwarden heeft vanuit heel Leeuwarden e.o. 
19 leerlingen toegelaten. Maar liefst drie daarvan komen van de Marsumer 
basisschool. Een mooi voorteken. Dorpsbelang Marsum is bereid om het Multi 
functionele gebruik van de school te stimuleren en mee te werken aan een 
scherpere exploitatie.

Johan Harms van Groen Links, Tjeerd Kuperus van de PvdA en Sinnema van 
de FNP kondigden aan om in de raadsvergadering over 14 dagen, met een 
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amendement te komen. De optie van sluiting van de Marsumer school moet 
uit het rapport gehaald worden. Johan Harms wil er pas in 2015/2016 opnieuw 
naar kijken. Tjeerd Kuperus refereerde aan het “veldwerk” van dorpsbelang 
Marsum waaruit bleek dat al vier jaar achtereen 12 kinderen per jaar geboren 
werden. Voldoende om de school open te houden en positiever dan de 
prognostische cijfers van het College. Hij vroeg het College hier samen met 
Dorpsbelang opnieuw naar te kijken. Wethouder Arend Dijkstra beloofde het 
binnen het College te bespreken. Terpstra van de VVD en Jantsje Lolkema van 
het CDA vonden ook dat dit punt niet te star toegepast moest worden. Terpstra 
vond de optie van sluiting over 8 jaar koffiedikkijkerei, waar hij niet aan mee 
wilde doen. Mast, van Gemeentebelangen, pleitte ervoor dat de grote scholen 
mee moeten bijdragen aan het openhouden van kleinere scholen. 

Een zichtbaar opgeluchte leerkracht formuleerde het kernachtig: “De dreigende 
sluiting van de Marsumer basisschool is gelukkig in de kiem gesmoord”. En nu 
samen er tegenaan voor een nog betere toekomst.

In gesprek met Ouders over voorkomen van “ongewenst jongeren gedrag”
Een flink aantal ouders zijn uitgenodigd om zowel met elkaar als met ons 
in gesprek te gaan over hoe we ongewenst gedrag van jongeren in ons dorp 
kunnen tegengaan. We waren verheugd dat alle ouders op onze uitnodiging zijn 
ingegaan. Kort werd teruggekeken op de inhoudelijke klachten van de laatste 
tijd, maar veel meer is gesproken over de achtergronden en hoe het voorkomen 
kan worden. Een uiterst constructief gesprek met vele aanknopingspunten. 
Duidelijk kwam naar voren dat het gedrag op straat, bij alle ouders thuis, 
een regelmatig gespreksonderwerp is. Ook werd besproken dat er een redelijk 
negatieve houding in het dorp is ontstaan ten opzichte van jongeren. Tijd om 
die neerwaartse spiraal om te keren vindt iedereen. Geruststellend is dan de 
constatering dat het de laatste tijd goed gaat in het dorp. Geen overlast en 
geen vernielingen meer. Met een aantal ouders en op termijn de jongeren zelf, 
gaan we verder plannen uitwerken om deze positieve lijn vast te houden. We 
komen hier zeker op terug.

Weer nieuwe geluidscijfers JSF uit Amerika
Vorige maand is weer een nieuw milieurapport uitgekomen in Amerika met 
alweer nieuwe geluidcijfers van de JSF. Gelukkig deze keer ook in LAmax, 
de geluidsmaat die in Nederland gebruikt wordt. Andermaal blijkt dat het 
verschil veel groter is dan wat het NLR en Defensie aangeven. Gemiddeld is de 
F-25, 21 decibel luider dan de Nederlandse F-16. En dan moet dit verschil ook 
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nog omgerekend worden naar Nederlandse maatstaven. Omdat de lucht hier 
vochtiger is zal het verschil groter worden. Dat betekent dat we onverminderd 
doorgaan om Defensie en politici er op te wijzen, dat dit vliegtuig te lawaaiig 
is voor de Nederlandse geluidsruimte. Meer nieuws vindt u op http://www.
jsfnieuws.nl/?p=792. Later meer informatie hierover op de Marsumer website.

Huizen verkoop in Marsum:
Jammer dat momenteel zoveel huizen in Marsum leegstaan. Dat komt 
mede doordat Wonen NW Friesland verplicht is om een groot deel van haar 
woningbestand te verkopen. Doodzonde, want verkoop duurt lang en de 
huurwoningen in Marsum zijn gewild. Zelfs 25 reacties per woning. Dat is 
ongekend veel. De volgende adressen staan momenteel leeg:
K.N. Kuperusstrjitte 23 – keuzewoning  - wordt de prijs voor bepaald
Andringastraat 4 – keuzewoning – staat te koop
Andringstraat 6 – keuzewoning - wordt de prijs voor bepaald
Franjumbuorsterpaed 21 – keuzewoning - wordt de prijs voor bepaald
Uniastrjitte 5 – huurwoning – wordt binnenkort weer voor verhuur aangeboden
De keuzewoningen worden te koop aangeboden met het product koopgarant en 
koopcomfort. Met het product koopgarant bestaat er afhankelijk van de hoogte 
van het inkomen de mogelijkheid om de woning aan te kopen met maximaal 
25% korting op de marktwaarde. Voor starters op de woningmarkt biedt dit 
mogelijkheden om een woning te kunnen kopen. De woningen staan langer leeg 
omdat de verkoopprocedure meer tijd in beslag neemt dan wanneer de woning 
voor reguliere verhuur wordt aangeboden, zo berichte Wonen NW Friesland 
ons. We hopen dat de lege woningen snel een nieuwe eigenaar vinden. En 
starters uit Marsum: Sla je slag. Het is een mogelijkheid om relatief goedkoop 
te kunnen kopen. 

Haak
Samen met Ritsumasyl hebben we een overleg gehad met de provincie en 
gemeente. Hierin zijn alle detailplannen rondom ons dorp besproken. We weten 
dat ons ambitieniveau hoog is. Marsum aan het water is een lang gekoesterde 
wens. En daar liggen nu de kansen voor. Later kunnen we het wel vergeten. 
Gemeente en provincie pakken het slim aan. Door maximale koppeling van 
werkzaamheden willen ze zoveel mogelijk binnen het beschikbare budget 
gerealiseerd krijgen. Dat verplicht ons ook maximaal mee te denken over 
mogelijke bezuinigingen. Zo is aangegeven dat de afwaardering van de 
Bokmasingel (smaller maken) op een andere manier aangepakt kan worden. 
Dit scheelt enkele tonnen, waarmee de kans op realisering van onze andere 



13Doarpskrante fan Marsum

wensen groter wordt. Prima samenwerking met gemeente en provincie. We 
houden u op de hoogte. 

Informatieavond over toekomst gemeente Menameradiel
Dinsdag 15 mei werd in Nij Franjum een informatieavond over de toekomst 
van gemeente Menameradiel gehouden. In totaal waren er ruim 50 personen 
aanwezig, waarvan een deel ambtshalve (raadsleden, ambtenaren, College). 
Er werd gediscussieerd aan de hand van drie stellingen. 
Niets doen is geen optie (ja of nee, want……..)
De gemeente moet de fusie met Noordwest Fryslân onderzoeken (ja of nee, 
want ……
Welke zaken/tips wilt u de gemeente meegeven bij mogelijke fusiebespreking?

Een enkeling wilde de gemeente zelfstandig houden. De meerderheid vond dat 
schaalvergroting noodzakelijk was om alle nieuwe taken die op de gemeente 
afkomen en de kwaliteit het hoofd te kunnen bieden. Niets doen is dus geen 
optie. Maar over hoe het dan wel zou moeten, bestaan veel verschillende 
meningen. Een aantal aanwezigen wilden van de gemeente een overzicht 
van de voor en nadelen van de verschillende varianten, zodat er een gedegen 
afweging/besluit genomen kan worden. Wethouder Pen en burgemeester 
Tom van Mourik legden uit dat dit niet te geven is omdat de gemeentelijke 
taken zeer veel omvattend zijn. Duidelijke boodschap vanuit de zaal was wel 
dat herindeling of zelfs fusie met gemeente Leeuwarden niet op voorhand 
uitgesloten moet worden. De meerderheid van de inwoners zijn immers het 
meest georiënteerd op Leeuwarden. “We zijn dan veel sneller op het stadhuis 
in Leeuwarden, dan op het gemeentehuis in bv. Franeker”. “Hoe vaak kom je 
daar nu”, relativeerde een ander. Burgemeester van Mourik liet weten dat in 
alle modellen de dienstverlening aan de burger goed bereikbaar moet blijven 
en dat dit ook kan door bv. kleinere steunpunten van het gemeentehuis, in welk 
scenario dan ook. Een ander pleitte ervoor om juist niet richting Leeuwarden 
te kijken, omdat die financieel zwaar belast zou zijn met veel afschrijving op 
onbenutte bouwgrond. Er kunnen nog wel eens “lijken uit de kast” komen. 
“Maar dat kan ook bij de Noordwest gemeenten, omdat de krimp daar juist 
toeslaat en niet in de stad”, opperde een ander. Kortom het is nog lang niet 
duidelijk wat het beste is voor de gemeente en wat het beste is voor de 
verschillende dorpen. De meningen/belangen per dorp kunnen ook nog van 
elkaar verschillen, werd gesteld. De provincie laat de mogelijkheid open om na 
een evt fusie grenscorrecties toe te passen. Dit kan tot maximaal 10% van de 
gemeentegrootte van de nieuwe gemeente. Gesteld werd dat het ondoenlijk 
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is om nu te kunnen zeggen welk scenario het beste is. Pas achteraf kan dat 
en dan nog is het relatief. Daarom pleitte spreker er voor om het proces van 
bestuurlijke vernieuwing stap voor stap te gaan doen. Niet te grote besluiten 
nemen, waarvan je de reikwijdte toch niet kan overzien. Eerste stap zou kunnen 
zijn om de bestuurlijke samenwerking met de Noordwest gemeenten op te 
zoeken. Het feit dat samenwerking in Middelseeverband niet tot een voldragen 
succes is gekomen, wil niet zeggen dat het niet met andere gemeenten wel 
kans van slagen heeft. Deze stap wordt in het proces overgeslagen.  Mocht 
blijken dat deze samenwerking naar tevredenheid loopt dan kan deze steeds 
meer geïntensiveerd worden. Fusie kan dan een logisch vervolg zijn. Je laat de 
tijd dan het werk doen in een meer naturel proces. Dorpen hebben dan ook veel 
meer tijd om na te denken over de voor en nadelen van evt grenscorrecties. 
Het College beloofde deze zomer met een advies te komen. De gemeenteraad 
zal dan een besluit nemen over de eerste nieuwe stap.

Dorpsplein
De plannen voor het Dorpsplein komen in een afrondende fase. Het gaat nu zo 
snel dat je met enige fantasie de contouren van het geheel al ziet liggen.
De plannen voor de verlichting liggen nu ook vast en zijn door de gemeente 
opgenomen
De eerste bijeenkomst met de verenigingen is geweest en de opkomst was 
goed. Er is positief gereageerd ook op het aanmelden van activiteiten op de 
agenda van de site. Zo worden dubbelingen voorkomen en is er een win-win 
situatie. De aanwezige verenigingen zullen allen binnen hun bestuur bespreken 
hoe er een bijdrage kan worden geleverd aan activiteiten op het plein. De 
verenigingen die verstek lieten gaan zullen persoonlijk benaderd worden en de 
volgende bijeenkomst staat gepland voor 19 juni.

En verder:
• Komt de volgende dorpskrant begin september uit. Maar zolang hoeft u 

niet te wachten op nieuws. We houden u geregeld via www.Marsum.info 
op de hoogte.

• Zijn we bezig om nieuwe bestuursleden te werven. We hebben veel mooie 
dorpse zaken bij de kop. Dat vraagt om iets meer menskracht dan we 
hebben. We hebben enkele veelbelovende kontakten lopen. 

• Wensen we u veel energie en creativiteit toe om het dorpsfeest voor te 
bereiden. Direct na de zomervakantie is het al weer zover.

• Uiteraard wensen we u allen een hele mooie zomer en een goede vakantie 
toe.

Bestuur van Dorpsbelang Marsum
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De collecte voor het astmafonds (7-12 mei 2012) heeft in 
Marsum e.o.
 
€ 943,- opgebracht

De collectanten worden nogmaals heel hartelijk bedankt en 
alle gevers voor hun bijdrage.

VerhuisD
7 mei ben ik verhuisd van Tramstrjitte 34 in Marsum naar Drenningahof Hearewei 
89 in Dronrijp. Bij deze bedank ik voor alle lidmaatschappen en donaties.
Vrienden en bekenden iedereen is welkom voor een bezoekje.
Hartelijke groeten van 
H. Bijlsma Donia.

De MenalDuMer MolenDag 2012 worDt gehouDen op 21 juni
 
Dan zal 's avonds om 18.00 uur de Marsumermolen open zijn en bij voldoende 
wind malen tot de volgende ochtend 06.00 uur.
De kortste nacht van het jaar willen de vrijwilligers van de Stichting Molens 
in Menaldumadeel aangrijpen voor een ludieke molennacht op de Marsummer 
molen.
 Met muziek en verhalen zullen de vrijwilligers van de Stichting Molens in 
Menaldumadeel om beurten bezoekers vermaken tot het opgaan van de zon.
Ook in Friesland een zonnecultus verwezenlijken, zoals in de Angelsaksische 
landen is niet de bedoeling, maar met een knipoog erop inhaken is het thema van 
onze Molennacht.
 
Iedereen van harte welkom met of zonder sterke verhalen en/of drank, muziek 
en zang om de molen in zon-, maan- en kunstlicht te zetten.
Tot ziens op 21 juni.
 
Stichting Molens in Menaldumadeel
Marsumermolen
Riemer Veemanstrjitte 1 b, 9034 HC Marsum
 
www.molensmenaldumadeel.nl
info@molensmenaldumadeel.nl
06 49838136
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bent u goeD Met cijFers?
Wij zoeken een vrijwilliger die  vanwege de verbouw van het dorpshuis Skingen/

Slappeterp de financiële administratie kan beheren. Wat zijn de taken van 

financiële man/vrouw binnen het bouwproject?

• het opzetten van een financiële projectadministratie waarin projectbudget in 

onderdelen is opgenomen.

• in samenspraak met bouwcoördinator bewaken van de begroting die door het 

bestuur is geaccordeerd en waarvoor de middelen beschikbaar zijn.

• eventuele wijzigingen zoals die in de bouwvergadering zijn overeengekomen 

omzetten in mogelijke gevolgen voor de financiën Van het project en 

daarover tijdig rapporteren aan het bestuur

• Controleren van de binnengekomen facturen en akkoordverklaring om 

betaling door de penningmeester te laten plaatsvinden. 

• Bijwonen van de bouwvergaderingen

buurthulp;
Voor het project Buurthulp is Vrijwilligerscentrale Middelsee  in alle Middelsee 

gemeenten op zoek naar inwoners die klusjes willen doen voor andere inwoners 

die het (tijdelijk) niet zelf kunnen doen. Op dit moment zijn we met spoed op 

zoek naar iemand die het leuk vind om te gaan fietsen met een oudere meneer 

uit Boksum. Daarnaast zoeken we altijd mensen die een maatje willen zijn 

voor mensen die veel alleen zijn. U kunt hierbij denken aan het doen van een 

spelletje, een kopje koffie drinken of even naar de markt gaan. 
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projectonDersteuners Vrijwilligerscentrale MiDDelsee gezocht
Om deze projecten, en andere projecten  goed uit te voeren, zoeken wij 

vrijwilligers die ons op kantoor in Berltsum willen helpen. Naast het bemiddelen 

van vrijwilligers naar een vacature, is het ondersteunen bij het organiseren en 

uitvoeren van activiteiten binnen een project een uitdagende taak. 

Vind je het leuk om ons enthousiaste team te versterken, kun je goed met 

mensen omgaan en ben je goed in organiseren? Neem dan snel contact met ons 

op.

Voor meer informatie over deze, of onze andere vacatures, kunt u op onze 

website kijken: www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale

Heeft u belangstelling voor een van deze vacatures? Neem dan contact op met 

Willy de Vries, Vrijwilligerscentrale Middelsee 

0518 462363, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl
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uitVaartVereniging MarssuM

De vereniging heeft tot doel het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van 

leden, waarbij geen winstoogmerk wordt nagestreefd.

De vereniging is aangesloten bij De Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland welk een overkoepelend orgaan is voor haar aangesloten leden. De 

aangesloten verenigingen verzorgen bijna 50% van alle uitvaarten in Fryslân. Het 

kenmerk van deze verenigingen is dat zij door stads- of dorpsgenoten bestuurd 

worden. Zij verzorgen al vele tientallen jaren de uitvaarten voor hun leden en 

dorpsgenoten conform de wensen van de overledene en zonder winstoogmerk. 

Dat willen zij ook voor u en uw naasten doen. Zo ook Uitvaartvereniging 

Marssum.

Spreekt dit u aan dan zult u lid moeten zijn van de Uitvaartvereniging Marssum.

Het doel en de grondslag van de vereniging is: om op basis van vrijwilligheid, 

onderlinge solidariteit en nabuurschap onderlinge hulp te verlenen op het gebied 

van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig 

zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te 

voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een 

voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter. 

De Uitvaartvereniging Marssum tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;

b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur 

dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart;

c. met andere, op niet-commerciële basis werkzame, verenigingen of stichtingen, 

het uitvaartwezen behartigende, samen te werken;

d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;

e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de 
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vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk 

voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten 

binnen de door het bestuur te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het 

bestuur anders beslist.

Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting gaat de vereniging met haar 

leden geen contractuele verbintenissen aan. De overige tussen de vereniging 

en haar leden bestaande verhoudingen worden - over en weer - gezien en 

aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van 

moraal en fatsoen. De leden van de vereniging hebben inspraak bij bepaling 

van het te voeren beleid, de te betalen contributie en de vergoeding die 

op de nota in mindering wordt gebracht. De uitvaartvereniging is dus geen 

verzekeringsmaatschappij.

Uitvaartvereniging Marssum werkt al vele jaren samen met Faber Uitvaartzorg in 

Wommels. Faber Uitvaartzorg heeft gedurende deze jarenlange, professionele, 

samenwerking bewezen aan de doelstelling van Uitvaartvereniging Marssum te 

voldoen. Faber Uitvaartzorg is lid van de Branchevereniging Gecertificeerde 

Nederlandse Uitvaartondernemingen BGNU. Indien de nabestaanden er de 

voorkeur aangeven de zorg van de uitvaart door een andere uitvaart onderneming 

te laten plaats vinden dan dient men dit rechtstreeks kenbaar te maken aan 

Uitvaartvereniging Marssum te bereiken op de hieronder staande nummers.

Wie lid wil worden van de vereniging of meer informatie wil hebben kan zich 

wenden tot de secretaresse Mw. Z.Hiemstra-Smit 058-2452326 of per e-mail 

uitvaartver.marsum@live.nl of tot de voorzitter Mw. T.vd. Ploeg-Wagenaar 058 

2542121.
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zaterdag  9 juni 2012
zondag 10 juni 2012

GERLOFSMA WEEKENDTOERNOOI
Marsum

   organisatie:
- voetbalvereniging S.S.S.’68

Zondag
“LIVE” in de 
feesttent vanaf 
15:00 uur

cees greuter
Check ook onze website voor meer informatie!

- sss68.nl

De voetbalvereniging S.S.S.’68 wordt financieel 

ondersteund door sponsorcollectief.nl

locatie:
Sportcomplex “Unia”
Riemer Veemanstrjitte 38
9034 HC  Marsum

 zat
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t 9:3

0 uur

COLLECTIEF.NL



21Doarpskrante fan Marsum



22  Nieuwskruier Juny 2012

puzzel:   cijFercoDe

oplossing Mei-nuMMer :  “MoeDerinstinct”

In elk vakje van het diagram staat een getal. Elk getal staat voor een bepaalde letter van het 
alfabet. Gelijke cijfers betekenen dus dezelfde letter. Enkele letters zijn reeds gegeven. Aan 
u de klus om de code te breken. In de puzzel zijn alle 26 letters van het alfabet gebruikt. Als u 

alle letters hebt ingevuld, is vanzelf een kruiswoordraadsel ontstaan.

Winnaar: Joke IJpma
Dr. Poptastjr. 11
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zaterdag 23 juni 2012

STRATENVOLLEYBALTOERNOOI
Marsum

   organisatie:
- volleybalvereniging D.S.V.S.
- voetbalvereniging S.S.S.’68

strijden om de 
felbegeerde

voor de kids
springkussen
aanwezig!

Nadere informatie volgt!

Check ook onze website voor meer informatie!

- vvdsvs.nl

- sss68.nl

STOE
PTEG

EL!
1 ste

prijs
straten-

volleybaltoernooi 
2012

Marsum

locatie:
Sportcomplex “Unia”
Riemer Veemanstrjitte 38
9034 HC Marsum
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Voorlopig Voorlopig Voorlopig
Programma Marsum Merke 2012
Woensdag 5 september:
19.00 uur Locatietheater OKK Marsum: De goedhertige Bulderbast
             

Donderdag 6 september:
19.00 uur Locatietheater OKK Marsum: De goedhertige Bulderbast
             

Vrijdag 7 september:
09.30 uur programma basisschooljeugd
13.30 uur Teake van der Meer met de show ‘Moat it no sa!’
16.00 uur Opening kermis
18.30 uur    Optocht van versierde wagens 
20.30 uur Marsumer Music Match
             

Zaterdag 8 september:
10.00 uur    Optocht van versierde wagens 
11.00 uur         KNKB Dames Hoofdklasse kaatspartij
14.00 uur Popta Paardenraces op de Hegedyk
16.00 uur Muziek: Men in Black 
22.00 uur Muziek:  The 90’s are back! Met Danny Panadero
    DJ’s: André Zwart, Ricardo en Martin Herder

Zondag 9 september:  
12.00 uur KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij
17.00 uur Muziek: Stageline 

Maandag 10 september:
10.00 uur A. van der Kooi Ledenpartij
 12.30 uur gezamenlijke lunch (na de lunch borden gooien/ vangen)
17.00 uur  Matinee (verkleed) met muziek van Butterfly

Opgave activiteiten via: marsummerke@hotmail.com of
Afke Tadema, 06-23409942 
Marijke Julianus, 06-51540882 
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nieuws Van De MerkecoMMissie

De merkecommissie is samen met de tentcombinatie, kaatsvereniging en 
school erg druk bezig om het programma voor 2012 klaar te krijgen. Hierbij 
nieuws over de diverse programma onderdelen.

Teake van der Meer
Op veler verzoek! Vrijdagmiddag om 13.30 uur zal Teake van der Meer zijn 
show ‘Moat it no sa!’in de tent opvoeren. Samen met zangeres Griet Wiersma 
en goochelaar Minze Dijksma zal ‘Lytse Teake’ de nieuwste show verzorgen.

Optocht van versierde wagens
Op vrijdagavond om 18.30 uur en zaterdagochtend om 10 uur is er een optocht 
van versierde wagens door de versierde straten van Marsum. De muzikale 
omlijsting bij de optocht zal worden verzorgd door muziekkorps ‘Ons Genoegen’ 
en (drum)fanfare ‘Oranje’ uit Minnertsga.

We willen iedereen vragen de wagens niet breder te maken dan 3 meter en 
hoger dan 4 meter!

Marsumer Music Match
Na de optocht zal er in de tent iets compleet nieuws plaatsvinden, nl. de 
Marsumer Music Match. Marsum is een muzikaal dorp met bekende, iets minder 
bekende en nieuwe muzikale talenten.
We willen Marsumer zangers/muzikanten aan elkaar koppelen/ matchen, 
zodat er nieuwe muzikale combinaties ontstaan. We willen door middel van 
speed-daten de muzikanten kennis met elkaar laten maken en stimuleren om 
op vrijdagavond na de optocht een samen ingestudeerd nummer ten gehore te 
brengen. Dus geen Marit en pa, maar misschien wel Marit en Piter of Elske en 
Arend Jan. 
Een soort van Vrienden van Amstel Live worden, in Marsum, dus de Marsumer 
Music Match!

We willen alle Marsumer muzikanten vragen zich bij de Merkecommissie te 
melden, zodat we kunne gaan speed-daten/ matchen. We zijn dan ook erg 
blij dat het dorpshuis ons nieuwe idee ook ondersteund door de popbunker 
beschikbaar te stellen om te oefenen.
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Popta Paardenrace
Op zaterdagmiddag zal er een harddraverij met Friese paarden op de Hegedyk 
worden georganiseerd. De wedstrijden zullen worden verreden ‘onder de man’ 
en met sulky’s.
Het belooft een spectaculaire draverij met Friese paarden te worden.

Collecte
Natuurlijk moeten al deze activiteiten ook door de Merkecomissie worden 
betaald. En daarom wordt ook dit jaar weer gecollecteerd met de Merkelijst. 
In de week van 2t/m 7 juli zullen we langs de deuren gaan om een bijdrage in 
de kosten te vragen.

Wij willen iedereen erg veel plezier en succes wensen bij de voorbereidingen 
van de Merke!

De Merkecommissie (marsummerke@hotmail.com)

Afke Tadema
Jan Dijkstra
Hiske Miedema
Vincent Rump
Pietrick de Vries
Marijke Julianus

roMMelMarkt ons genoegen,

Ook dit najaar wil muziekvereniging Ons Genoegen weer een rommelmarkt 
organiseren op zaterdag 29 September in dorpshuis Ny Franjum. Op vrijdag 28 
september komen we bij iedereen langs om de spullen, die jullie aan ons kwijt 
willen op te halen. Meer informatie hierover volgt in de volgende dorpskrant.

Zet deze datum dus in de agenda!
Alvast een fijne vakantie toe gewenst en tot dan,

De rommelmartkcommissie.
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ons genoegen

Bij alle lezers van de dorpskrant roep ik nog even in herinnering het 

aangekondigde bijzondere concert van muziekvereniging Ons Genoegen en 

het Frysk Jeugd Orkest op 10 juni. Het korps wil met dit concert stilstaan 

bij het 110 jarig bestaan. Het 55 leden tellend Frysk Jeugd Orkest, opgericht 

door oud-marsumer Gerard van der Weerd bestaat dit jaar 35 jaar. Een 

prachtig programma van beide orkesten, bestaande uit licht klassieke muziek 

(waaronder een bekende oude ouverture, de prachtige Florentiner mars  en 

meer prachtige composities) zal ten gehore worden gebracht.

De vereniging is de voogden van het Dr. Popta Gasthuis erkentelijk dat zij 

voor dit unieke dubbelconcert het binnenterrein van het Poptaslot beschikbaar 

hebben willen stellen. Een prachtige, historische locatie voor een prachtig 

concert. Overigens, het is dit jaar 300 jaar geleden dat doctor Henricus Popta is 

overleden, dat is dan het derde gedenkwaardige moment; door zijn testament 

hebben we nog steeds een zeer fraai slot in Marsum (en Fryslân). Het korps wil 

met haar programmering (muziek uit de voorbije 300 jaar) ook uitdrukkelijk 

stilstaan bij “300 jaar Poptaslot”.

Het zou geweldig zijn als velen met ons deze feestelijkheden tijdens dit 

dubbelconcert komen meevieren. Het concert begint een half uur eerder dan 

in de vorige dorpskrant aangekondigd, namelijk om 15.00 uur (einde ongeveer 

17.15 uur met een pauze van een half uur). Indien de weersomstandigheden 

het niet mogelijk maken dat het concert buiten wordt gegeven, zal in ons 

Marsumer concertgebouw “Nij Franjum” het concert worden verzorgd.

Graag tot ziens bij dit concert op 10 juni!

De voorzitter
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beDankt
Bij deze wil ik u, ook namens Frieda hartelijk danken voor de overgrote 
belangstelling tijdens mijn opname in het MCL en Bornia Herne. Ben nu weer 
thuis en ga goed vooruit.

Paul en Frieda van der Veer
Marsum.

MiDzoMerFeest tennisVereniging MarssuM

Al drie seizoenen wordt er getennist op het geheel vernieuwde complex van 
Tennisvereniging Marssum. Maar nu alle werkzaamheden aan het clubgebouw, 
de banen en kaatsmuur nagenoeg  klaar zijn, willen wij als vereniging het park 
aan een breed publiek presenteren. Het is een complex geworden, waar wij 
als bestuur en ongetwijfeld ook de leden trots op zijn. Daarom willen wij alle 
Marsumers uitnodigen voor een Midzomerfeest op zaterdag 30 juni vanaf 15.00 
uur op het tennispark. 

Om 15.00 uur zal het officiële gedeelte plaatsvinden en vanaf 15.30 uur wordt 
er op hoog niveau een tennis- en muurkaats demonstratie gegeven. Iedereen 
is hierbij van harte welkom.
Na de demonstraties wordt er een tennistoernooi voor de leden van TV Marssum 
georganiseerd.

Maar niet zomaar een toernooi, maar namelijk het Midzomernacht introducé-
toernooi. Alle leden van de vereniging wordt gevraagd een of meerdere 
introducés mee te nemen, zodat ook niet-leden kennis kunnen maken met 
onze prachtige banen en het tennisspel. 

Bovendien wordt iedere introducé de volgende aanbieding gedaan: als hij of 
zij het leuk vindt om te tennissen kunnen zij tot het eind van dit seizoen voor 
slechts € 25,00 lid worden (normaal € 50,00) en ongelimiteerd gebruik maken 
van onze banen. 

Kortom het belooft een feestelijke en gezellige dag te worden op zaterdag 30 
juni. Iedereen in Marsum is van harte welkom om dit Midzomerfeest mee te 
maken. 
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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
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S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403. 
www.rudistuve.nl

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

Foar in

Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet

nei

Tillefoan    058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
     (Winke van Wieren)

Doarpshûs Marsum

Product van de maand Juni:

-Energy Plus is een bijzonder krachtige

crème, die beschermend werkt en

huidveroudering tegengaat (SPF 10)

van € 42,--     voor      € 34,80

-Hyaluronic mascara

van € 20,--     voor     € 15,00

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl
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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. U kunt uw kind vanaf 1 jaar 

opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
 

Voor extra informatie over de 
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf 

Ilona: 06-22552380. 

U kunt met haar ook een afspraak maken 
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal 

te nemen.

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
Op www.welzijnmiddelsee.nl is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en 
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar 

opgeven bij Ilona Middelkoop.

Voor extra informatie over de 
peuterspeelzaal kunt u ook bellen met 

juf Ilona. Haar telefoonnummer:
06-22552380
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beDankt
Na  17 dagen in het MCL te zijn verzorgd, en diverse wenskaarten te hebben ont-
vangen met de teksten;

Wat laat je ons schrikken  -  Beterschap  - Bist wher sa goed as ny  - wij denken 
aan je  -Pechvogel-Altijd zo vit en nu dit  -  er wordt aan je gedacht  - Kom op.. 
kop op  - Hopelijk voel je je snel weer kiplekker  -  doorzetten enz.enz.

Dan de telefoontjes.... ik ben er doof van.
Gulle gaven.... fruit en bloemen, vlees , sapjes,  cadeaubonnen enz .enz.
Te veel om op te noemen.....
Bedankt !!!  het was ontroerend.  
                                                Sietze & Marianne van Wieren

kaatsagenDa
Dinsdag 5 juni Voorrondes afdeling kampioenschappen. Categorie 

  schooljeugd. Aanvang 18.00 uur.

Donderdag  7 juni O.B.S. “De Pôlle” kaatspartij 

  Aanvang 13.30 uur.

Vrijdag 15 juni Ouder/kind kaatspartij in twee categorieën. 18.00 uur

Zondag 17 juni KNKB heren 1e klas Senioren vrije formatie partij 

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

Zondag 24 juni  Gezamelijke Jeugdpartij Marsum-Ingelum-Bitgum 

  te Marsum Aanvang 13.00 uur.

Woensdag 27 juni Diplomakaatsen beginners, welpen en pupillen.  

  Aanvang trainingstijd.

Zondag 8 juli Jubileum ledenpartij voor senioren en jeugd, 

  nog nader in te vullen.

Zondag  15 juli Kaatspartij "Het Grauwe Paard". 

  Dames en heren van 14 jaar. Aanvang 12.00 uur.

Woensdag  18 juli Uitreiking diploma's en prijzen competitiekaatsen   

  jeugd. 

  Aanvang 19.00 uur.

Zaterdag 18 augustus KNKB schoolmeisjes A- en B-klasse d.e.l. Aanvang   

  10.00 uur.
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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
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Uw Groenteman
Douwe Offringa

Voor al uw aardappelen 
groente en fruit, kunt u 
elke woensdagochtend 
van 9.00u tot 11.30u 
bij ons terecht op de 
standplaats tegenover 
slagerij Stornebrink.

 Tot Ziens!

Transport & Containerbedr. 
K. van Wieren

Snelle levering & scherpe tarieven!

• Diverse containers voor allerlei afval voor         

   bedrijven en particulieren. 

• Levering van diverse soorten producten              

   zoals: grond, zand, grind, species, etc.

• Verhuur van opslag/zeecontainers.

• Verrichten van diverse transporten.

• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90

of  ga naar www.kvanwieren.nl
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nieuws Van toneelVereniging okk
In één van de vorige nummers van de dorpskrant heeft u kunnen lezen dat op 5 
en 6 september toneelvereniging OKK in samenwerking met de Poptastichting 
een speciale voorstelling zal opvoeren, in het kader van 300 jaar bestaan van 
de Poptastichting.
Het stuk dat gekozen is heet De Goedhertige Bulderbast en is van 
een Italiaanse tijdgenoot van Popta, de toneelschrijver Carlo Goldoni. 
Goldoni heeft net als Popta rechten gestudeerd, dat moest van 
zijn vader, maar hij koos uiteindelijk toch voor zijn passie theater. 

Het stuk is een kluchtig blijspel en gaat vooral over geld, veel geld, héél veel 
geld. Geld hebben of geen geld hebben, dat is de vraag. En wat betekent 
het als je geen geld meer hebt.  Wat betekent dat voor je familie, je zuster, 
waarvan je de bruidschat heb laten verdampen, je vrouw die je in alles voor 
wilt zijn, jij geeft haar het beste, het mooiste, want je houdt zo zielsveel van 
haar. Want het stuk gaat  ook over liefde, heel veel liefde op verschillende 
manieren. Liefde die je in vuur en vlam zet, liefde waarvoor je alles over hebt. 
Natuurlijk gaat het eerst allemaal hartstikke fout, vraag je je als publiek af, 
komt dit ooit nog goed. Maar natuurlijk na een emotionele achtbaan komt alles 
toch weer op zijn pootjes terecht, of toch niet helemaal? Het stuk is bewerkt, 
vertaald en natuurlijk speelt Popta er nu  ook een belangrijke rol in.  

De voorstelling vindt plaats voor de serre van het Poptaslot. In de tuin komt 
een tribune voor publiek.  

Voorlopig programma
• Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie/thee in feesttent op het kaatsveld;
• 20.00 uur aanvang voorstelling;
• 22.30 einde voorstelling;
• Vanaf 22.30 uur muziek in de feesttent.

Speciale aanbieding voor alle marsumers
Het bestuur van de Poptastichting heeft besloten om het volgende aan te 
bieden aan alle marsumers:
• Voor 1 kaart betaalt u € 6,00. Daarbij ontvangt u 3 consumptiebonnen. 

Deze bonnen kunt u op de betreffende avond omruilen voor munten in de 
feesttent;

• Er mogen maximaal 2 kaarten per huishouding in Marsum worden gekocht;
• De aanbieding is éénmalig en is naar keuze op 5 of 6 september.
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Speciale aanbieding geldt alleen tijdens voorverkoop
Voorverkoop data zijn:
• Vrijdag 6 juli tussen 17.00 en 20.00 uur;
• Zaterdag 7 juli tussen 10.00 en 12.00 uur.
Locatie is het plein bij het Poptaslot.

Na deze data geldt de speciale aanbieding niet meer  en kost één kaart €12,50. 
Kaarten kunnen dan alleen worden besteld via een website. Informatie over 
deze website volgt nog. 

Dus noteer de voorverkoopdata 6 en 7 juli in uw agenda om gebruik te 
maken van deze speciale aanbieding aangeboden door het bestuur van de 
Poptastichting !

Bestuur OKK

 

DE TUORREBOUT ORGANISEERT 
Dagbesteding voor jongeren met een beperking 
 
 Met verstandelijke beperking 
 Structuur nodig bij werken en leren 
 Indicatie PGB / ZIN of WMO 
 16 jaar en ouder 
 Op zoek naar sociaal netwerk 
 
In een sociale omgeving kun jij bij ons aan de slag 
met vaardigheden op doen in: 
 
Wonen, werken en vrije tijd 
 
Kom gewoon even langs, samen zoeken we naar jou 
interesse en mogelijkheden 
Kijk voor meer informatie op www.tuorrebout.nl of 
bel 06 44030627.  
De volgende keer zullen wij meer vertellen over De Tuorrebout. 

        INFO  
 
www.tuorrebout.nl 
 
        MENAAM 

   Vrijwilliger   
      worden ?  
 
Meld je aan! 
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  - 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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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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INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 21 augustus bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

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

kerkDiensten

3 juny Bitgummole Ds.J.F.Kroon

10 juny Marsum Ds.J.Overeem

17 juny Bitgummole
Ds.J.F.Kroon 
Fryske tsjinst

24 juny Bitgum Ds.J.F.Kroon





(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 • 


