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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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Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuisbezorgd

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 28 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
     06-27243464
Predikant Ds.F. Haverschmidt,  J.H. van Aismawei  9, 
  Bitgummole.   Tel. 058-8431534  

WWW.MARSUM.INFO
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  Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

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. D. v/d Schaaf   Bitgummole            058-2531264
mevr. R. Runia-Wiersma  Berltsum      0518-461888

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   20-05-2015, 17-06-2015 ,15-07-2015 (LET OP 1x per 4 weken!)     
     18.30u  06-43365003
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SNOEIHOUT  20-04-2015

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 kan op de website. www.middelsee.nl

OPENBARE BASISCHOOL DE PÔLLE
Skoallestrjitte 28 9034 GL    058-2541681 
depolle@owgfier.nl – www.obsdepolle.nl

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

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

RABOBANK MENAAM 
Gesloten. Alleen pinnen totdat nieuwe locatie wordt geopend. 058 2445566

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313

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

Agenda

13 mei Jeu de boules start Plein  >
10 t/m 27 juni Iepenloftspul Dronryp   >
13  jun SSS ‘68 Gerlofsma toernooi SCU  >
14 jun SSS ‘68 Gerlofsma toernooi SCU  >
27 jun  SSS ‘68 en DSVS : Stratenvolleybaltoernooi SCU  >

-----------------------------------------------

Jeften

Jeften: G.K. € 10.--, S.M. € 7.--, P.B. € 12.--, G. de W. € 5.--.
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De afgelopen periode hadden we een goed gevulde agenda. Hieronder treft u de 
belangrijkste dorpse zaken aan.

Ledenvergadering op 1 april
Op 1 april hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ca 45 Marsumers en 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad waren aanwezig. Tijdens deze vergadering 
traden Wim de Vries en Jeroen Busser toe tot het bestuur. Prachtig dat er weer 
nieuwe bestuursleden zijn die de schouders er mee onder zetten. Samen draagt het 
veel lichter. Tjitske Sijbesma stond vanwege andere verplichtingen even aan de zijlijn, 
maar draait nu ook weer volop mee. Sjoukje Jorritsma trad terug als ondersteunster 
van het bestuur.  Koos van der Meulen die 4 jaar lang in het bestuur had gezeten, was 
aftredend en niet herkiesbaar. In hem verliezen we een kundig bestuurder. Hij was de 
stimulator van het project openbaar groen. Toen een beroep op hem gedaan werd of 
hij penningmeester wilde worden, pakte hij die verantwoordelijkheid vol overtuiging 
op. Andere taken ging hij niet uit de weg. Hij was breed inzetbaar. Zo was hij het ene 
moment aan het schoffelen, op het andere moment sprak hij gemeentebestuurders 
toe in Den Haag.  Arend Jan Talens en Geert Verf werden voor een periode van vier 
jaar herbenoemd. Tijdens de ledenvergadering gaf burgemeester Tom van Mourik een 
presentatie over de komende herindeling. Deze zal eerst met de complete huidige 
gemeente plaatsvinden. Later is een grenscorrectie mogelijk. De voorbereiding van 
de nieuwe gemeente is volop aan de gang. Er is een commissie ingesteld die een 
advies gaat geven over de nieuwe gemeentenaam (suggesties welkom), de ICT wordt 
uitbesteed aan gemeente Leeuwarden, de huidige plaats en straatnamen blijven 
bestaan en de korte lijnen zoals er nu zijn, zullen ook inzet worden van de nieuwe 
gemeente van NW Fryslân. Verder gaf Arend Jan Talens uitleg over de komende 
werkzaamheden m.b.t. de Haak en vertelde Geert Verf over de vorderingen m.b.t. 
het permanent geluidsmeetnet om het geluid van de JSF in de toekomst goed te 
kunnen bewaken. Ook werden de resultaten van het bezoek van minister Hennis 
besproken. Wim de Vries vertelde over de werkgroep MEK i.o. Op 19 mei zal er een 
speciale avond gehouden worden waar informatie gegeven wordt over de plannen 
om een Marsumer Energie Koöperaasje op te richten. Dorpsbelang hoopt dat eind dit 
jaar een nieuwe bushalte gerealiseerd wordt ten westen van Marsum, tegelijkertijd 
met de aanpak van de rotonde. Deze zal veiliger gemaakt worden voor diegenen die 
oversteekt. Dit geeft een verbetering van twee buslijnen van het openbaar vervoer 
voor Marsum. De lijn naar Franeker kan dan direct gebruikt worden.

Opening Marsum aan het water en Zomerfair
Op 27 juni wordt er een zomerfair georganiseerd in Marsum door Dorpsbelang en 
het Grauwe Paard, met medewerking van de dr H. Poptastichting, de Kerkeraad en 
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de Molenstichting. Het plan is om rond het slot kraampjes met o.a. oude ambachten 
te plaatsen. Het Poptaslot, de kerk en de molen houden open huis. Er komt een 
demonstratie. En,……. Marsum aan het open water wordt officieel geopend. Het 
belooft een bruisende dag te worden. Leuk als u het alvast in de agenda zet en uw 
familie of Marsumer om utens hier ook vast op attendeert. Zegt het voort. Later meer 
nieuws.

Basisschool de Pôlle op bezoek bij aanleg sluis en duiker
Vrijdag 24 april kregen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een gastles en een rondleiding 
over de bouwwerkzaamheden ten zuiden van Marsum. Verzamelen bij het 
keukencentrum en vandaar uit door de Dotingatunnel fietsen naar de Middelzeesluis 
in aanbouw op it Aldlân. De leerlingen werden in 2 groepen gesplitst. De ene kreeg 
eerst uitleg over de bouw van de duiker onder de Haak door, de andere helft startte bij 
de graafwerkzaamheden waardoor de Ballensvaart (Menamerfeart) verbonden wordt 
met de vaarweg naar Marsum. De leerlingen mochten voelen aan de piepschuim 
platen die de duiker in aanbouw in de weg naar Ritsumasyl gaat afdekken. Ook werd 
de duiker i.a. zelf “bevoeld”. Onderwijl gaven de medewerkers van het projectbureau 
uitleg over de bouwwerkzaamheden. Hun enthousiasmerende uitleg maakte veel 
duidelijk, ook al deden de vele vliegtuigen een deel verstommen. De leerlingen 
mochten draaien aan de handels van de sluis. Onderwijl werd de werking van een sluis 
uitgelegd. Een leerzame en leuke gastles. Wie weet herinneren ze later altijd dat ze er 
bij waren! Foto’s op de Marsumer website.

Basisschool de Pôlle had geslaagde open dag     Nieuwe leerlingen uit Westeinde en 
Ritsumasyl
Basisschool de Pôlle had op 18 maart een geslaagde open dag. Er kwamen 
verschillende belangstellenden. Niet alleen vanuit Marsum, maar ook vanuit 
Westeinde en Ritsumasyl. Er was vooraf ook bewust in deze plaatsen geflyerd. Ook 
wordt in het wijkblad van Westeinde door de school geadverteerd. Niet zonder 
resultaat. Een gezin uit Westeinde én een gezin uit Ritsumasyl hebben hun kinderen 
op onze school aangemeld. Ze kiezen bewust voor een kleinere school, voor het 
drietalig onderwijs vanaf groep 1 en voor het internationaliseringprogramma. Zoals 
bekend is de Pôlle een van de twaalf scholen die meedoet aan het landelijk project dat 
vier jaar duurt.
Het wordt daarbij gesteund door de provincie en het Europese fonds. De methode is 
uniek in Friesland. Schooldirecteur Lucas Wolda is blij met de komst van de nieuwe 
leerlingen. “Een teken dat we op de goede weg zitten en dat ons vernieuwende 
concept aanslaat bij ouders. Het is nu de tweede keer dat er leerlingen van buiten 
Marsum worden aangemeld. Het krijgen van nieuwe leerlingen buiten Marsum werkt 
zeer stimulerend. We hopen dat daarna de mond op mond reclame zijn werk gaat 
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doen”. 
De afgelopen maand hebben leerlingen van de Pôlle contact gehad met leerlingen 
uit Polen. Naast de meertaligheid is het opdoen van deze kontakten waardevol om in 
aanraking te komen met andere talen en culturen. De Pôlle leerlingen hebben voor de 
Poolse leerlingen informatie verzameld over het leven in Friesland. De leerlingen in 
Polen deden het omgekeerde. Zo wordt het bewustzijn en kennis bevordert van onze 
cultuur en die vanuit een ander land. Op maandag 30 maart lieten de leerlingen hun 
werkresultaten aan de ouders zien. Meer nieuws ook op de www.Marsum.info.
Zoals bekend ondersteunen wij van harte de activiteiten van de school om een 
steviger positie te krijgen. 

Plechtige ceremonie bij plaatsing Troffelstienen 
Op 15 april werd op initiatief van de gemeente twee Stroffelstienen in Marsum 
geplaatst ter nagedachtenis aan de omgekomen slachtoffers in de 2e WO. Op die dag is 
Fryslân 70 jaar bevrijd.  
Stroffelstiennen zijn stenen (10 cm x 10 cm) met een messing plaatje waarin de naam, 
geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden zijn gestanst. De 
stenen zijn geplaatst in de trottoirs voor de toenmalige woningen van de omgekomen 
slachtoffers. In Marsum gebeurde dit voor de Binnenbuorren 3, het huis van toenmalig 
politieman Jan Zijlstra en voor Skoallestrjitte 56 de toenmalige woning van Minne 
Keestra. Zijn er nog oud Marsumers die iets van hen weten? Graag een berichtje aan 
ons. Op de website een verslag en foto’s van dit waardevolle gebeurtenis. Fijn dat we 
uitgenodigd waren.

Bouwwerkzaamheden Bokmasingel laten interessante details zien
De Bokmasingel is afgesloten, maar diegene die zich buiten werkuren toch aan een 
voettocht waagt ziet interessante details. Het afgraven van de asfaltlaag doet de 
oorspronkelijke weg weer in het zicht komen. Grote betonnen platen vormden dit 
deel van de vroegere weg van Leeuwarden naar Franeker. Ook is te zien hoe smal zo’n 
oude hoofdweg is geweest. De witte verkeerslijnen zijn nog vaag zichtbaar. De oude 
weg lag wel zo’n 30 cm lager dan de weg die nu afgegraven wordt. De Bokmasingel 
wordt afgewaardeerd door een versmalling en haakse bocht bij het keukencentrum. 
De hoop is dat dit een afremmend effect zal hebben op het sluipverkeer. Ook is een 
oude ijzeren boog zichtbaar op de plek waar vroeger de toegang van de vaart naar 
de Marsumer Haven was. (Wie weet waar deze voor geweest is? Fundering voor de 
weg van 1935?). Deze watertoegang is in 1935 afgesloten. Marsum was daarna via 
het water bereikbaar via de Rypsterdyk. Rond 1974 werd deze toegang gestremd 
door de aanleg van de nieuwe snelweg van Leeuwarden richting Harlingen via het 
nieuw aangelegde viaduct. In dat jaar zal de Bokmasingel ook door het nieuwe asfalt 
opgehoogd zijn. Tijdens de wandeling is verder nog de diepe zandkuil te zien waar 
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de nieuwe waterdoorgang zal komen richting Marsum. Het dak van de duiker wordt 
gevormd door grote stalen rondingen die aan elkaar gezet zijn. De brug over de Haven 
is inmiddels verwijderd. Een omvangrijke klus. Er is veel staalwerk gebruikt bij de 
bouw in 1935. En jammer voor de slopers, bepaald geen betonrot.
Frisian Flag en wegwerkzaamheden zorgen voor verkeersdrukte in Marsum
De Bokmasingel was niet bruikbaar, de op en afrit van de Haak bij Nij Andringastate 
werden geasfalteerd en er waren veel bezoekers in Marsum t.g.v. de Frisian Flag. 
De omleidingroute was te lang voor velen, die dachten een kortere weg te vinden 
via Marsum. Bovendien verwezen verkeersbegeleiders de auto’s niet via de goede 
route. Het werd daardoor een chaos in Marsum. Een bus reed tot overmaat van ramp 
tegen het pand van de Rypsterdyk 2. Marsumers maakten zelf een omleidingsbord en 
zetten containers op de Skoallestrjitte om het verkeer rustiger te laten rijden. Gelukkig 
duurde de ellende maar kort. Na drie dagen werden de op en afrit weer geopend. En 
de Frisian flag was afgelopen.  

Nieuwbouwmogelijkheden in Marsum
De kavel aan de Riemer Veemanstrjitte met blijvend vrij uitzicht over de landerijen 
is nog steeds beschikbaar voor liefhebbers. Meer informatie bij de gemeente of 
bij ons. Ook is er nog een bouwlocatie vrij aan de Tjalling van Eyssingawei. De 
kavel achter het dorpshuis aan de Uniastrjiite zal bebouwd worden door Wonen 
NW Friesland. Hier is een dubbele woning geprojecteerd. De woningstichting had 
het liefst twee levensloopbestendige woningen bedacht op deze kavel, maar wij 
hebben hen, na toetst op de ledenvergadering, toch geadviseerd op die plek een 
dubbele gezinswoning te bouwen. Reden is dat de kavel aan de kleine kant is voor 
levensloopbestendige woningen en dat het achterliggende schoolplein beter past 
bij woning voor jongeren gezinnen. We zitten er niet over in dat deze huurwoningen 
voldoende belangstellenden zal kennen. De bouw zal volgens plan eind dit jaar 
aanvangen.

Trailerhelling, jachthaven, waterpartij en toiletgebouwtje?
Samen met de gemeente en Ritsumasyl zijn we bezig de nieuwe situatie ten zuiden 
van Marsum in te richten. Op de plek van de huidige kleine trailerhelling willen we 
graag een volwaardige trailerhelling met betonnen afrit in het water. Grotere boten 
kunnen dan in en uit het water gelaten worden. Er is daar voldoende gelegenheid 
auto’s te parkeren en het grenst direct aan open vaarwater. Ten zuiden van de 
Bokmasingel willen we graag een aanlegplaats/jachthaven voor boten maken. Ook 
onderzoeken we de mogelijkheid om daar een toiletgebouw en enkele camperplekken 
te situeren. Daarnaast willen we graag een waterplas aan laten leggen waar zomerdag 
verkoeling gezocht kan worden. We overleggen hierover met de werkgroep MEK i.o. 
omdat die op deze plek plannen heeft om zonnepanelen te plaatsen. Ambitieuze 
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plannen, maar zonder plannen geen resultaat. Er zit enige tijdsdruk op omdat de 2e 
“tender” voor subsidieaanvraag eind mei sluit en omdat de werkzaamheden het beste 
meegenomen kunnen worden in de komende fase van de Haak. Die aanbesteding zal 
dit najaar wrs plaatsvinden.   
    
En verder:

• Zijn we nog steeds bezig om de speeltuin te verbeteren. Het plan is dat er een 
dubbele schommel bij komt, dat de ondergrond wordt vervangen en dat de rups 
wordt hersteld. Vanwege de veiligheidseisen en de daaraan gekoppelde prijzen 
gaat het ons budget te boven. We hebben subsidie aangevraagd.

• Ging het afgelopen jaar het aantal inwoners met 13 achteruit. Per 1 januari werden 
1048 geteld. In 1978 hadden we 1485 inwoners. Tja,…..

• Worden de bomen aan de Bokmasingel gekapt. Ze zijn gedeeltelijk hol. Het zou dit 
voorjaar, maar onze vogeldeskundige Meino Zondervan zag dat er vogels in aan 
het nestelen waren. Het wordt nu het najaar.

• Hielden we op 18 april onze jaarlijkse Himmeldei in samenwerking met jeugdclub 
Oars. Een achttal ouders waren present om de groepjes jongeren te begeleiden 
om het zwerfvuil op te ruimen. Na afloop trakteerden we hen op patat en drinken. 
Oars trakteerde daarna de ca 25 kinderen op een Bingo.

• Hadden we deze keer in Marsum minder last van het vliegverkeer van de Frisian 
Flag dan andere jaren. Oorzaak was de meest heersende oostenwind waardoor 
de starts via Jelsum/Koarnjum gingen. De landingen die via Marsum gingen 
veroorzaken wat minder lawaai.

• Dit jaar wordt er geen wapeninstructeuropleiding gehouden op vliegbasis 
Leeuwarden. Dat betekent wrs minder vliegbewegingen en minder geluidsoverlast 
dit jaar. 

• Hebben de voogden van de dr. H. Poptastichting ons verzocht om een plan te 
bedenken om de auto’s op de Hegedyk op een andere plek te situeren. We pakken 
deze handschoen graag op omdat we de Hegedyk (voor het slot) graag parkeervrij 
willen krijgen, maar eerlijk gezegd hebben het gouden idee nog niet. Suggesties 
van harte welkom. We zullen ook in overleg treden met de autobezitters. Wordt 
vervolgd.

• Geertje Sikkema en Wim de Vries gaan dit voorjaar bezig om een jeu de Boules 
club meer handen en voeten te geven.

• Jeroen Busser is al weer druk bezig om de Elfstedenfietstocht op pinkstermaandag 
door Marsum goed te laten verlopen. Vorig jaar een bijzonder gezellige dag. Deze 
keer vast niet minder. Heeft u plannen of ideeën om het nog meer op te vrolijken 
dan horen we die graag.

• Gaven we tijdens de ledenvergadering weer een bos bloemen weg aan Jan Posseth 
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die voor ons van onschatbare waarde is door het innen van de contributiegelden. 
• Noteert u 30 mei vast in de agenda? In totaal zullen zo’n 60 koren optreden in de 

dorpen die liggen aan de cultuur historische fiets en wandelroute. Marsum wordt 
uiteraard ook aangedaan. In de kerk zullen ook optredens verzorgd worden. Meer 
nieuws komt later op de Marsumer website. 

Volgende keer weer meer dorpse zaken.
Het bestuur van Dorpsbelang

Oars Nieuws  Flessenactie !!!!

Op zaterdag 16 mei komt bestuur  van Oars en jeugd langs de deuren om lege 
statiegeld flessen op te halen !! We beginnen rond 10 uur in te zamelen .

Mocht u niet thuis zijn, dan mag u de lege flessen ook aan de deur hangen in een 
plastic zak zodat wij ze zo mee kunnen nemen! Alvast hartelijk bedankt en de 
opbrengst komt ten goede aan de jeugdclub  Oars !

Dank aan de sponsoren van het Sinterklaasfeest van 2014: 

Het was een groot succes  en we willen onze sponsoren dan ook hartelijk bedanken 
hiervoor !

Dorpsbelang, Keukencentrum Marssum , Tuincentrum  Marsum , Schildersbedrijf 
Noord-Nederland, Jetkoeriers, transportbedrijf Wierda , slagerij Stornebrink, 
bakkerswinkel de Bôlekoer Marsum,  de kaasboer, groente en fruithandel Douwe 
Offringa, bouwbedrijf Julianus , dorpshuis Nij Franjum,  schilder van der Baan, en 
motorenrevisie J.Wiering. 

(mochten we onverhoopt iemand vergeten zijn , meld het nog even aan bestuur Oars!) 

We hopen dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op een bijdrage!

Het bestuur van jeugdclub Oars
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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

Maak uw herinneringen weer levend 

en zet ze op CD, DVD of Blu-Ray

Nieuw:

 SUPER8 smalfilm overzetten naar breedbeeld Full HD.

Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.

Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
of bel met ons 0518-842326

 
             

 

Voor al uw verbouwingen 

Voor het vervaardigen, leveren, monteren en onderhoud van o.a. 
Kozijnen - Ramen - Deuren - Erfafscheidingen 

Maar ook voor Schilderwerk - Timmerwerk                                      
EPDM Dakbedekking - Onderhoud aan dakgoten 

Mark Flekzer 

Uniastraat 10, 9034 GX Marssum 
Tel. 058 - 844 93 99, Mob. 06 - 53 85 01 52  
m.flekzer@klussenier.nl, www.klussenier.nl 

*Vrijblijvende offerte  

*Deskundig advies  

*Geen voorrijkosten  

*12 Maanden garantie 

Ook buiten uw woning! 
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TE HUUR
STACARAVAN 4/6 PERSONEN + KINDERBEDJE
BEZET JUNI EN VAN 18 JULI TOT I AUGUSTUS
CAMPING KLEINVAARWATER BUREN AMELAND
 
TEL.058 2541724

Start Jeu de Boule

Vanaf woensdag 13 mei  beginnen  we weer  met Jeu de Boules op de baan van het 
dorpsplein. 
Aanvang is 19.30 uur. Iedereen is welkom. 
Er is al onderhoud gebeurd en de afwatering is aangepakt. 
We hopen dat er nu prettiger op gespeeld kan worden.
Er zijn nog een aantal jeu de boules- ballen beschikbaar, 
dus aan het materiaal zal het niet liggen om mee te doen.
Misschien is er een groep die competitie wil spelen, ook.dat kan 

Geertje Sikkema

OPROEP VOOR HONDENSPEELVELD IN MARSUM
Graag wil ik weten of er belangstelling zou zijn voor een hondenspeelveld in Marsum 
waar honden los mogen en/of kunnen op een veilige plek.
Reacties graag naar hondenspeelplaatsmarsum@outlook.com
 
M.vr.gr. Ingrid Born

Bedankt,
 
Lange tijd had ik last van knieproblemen; eind maart heb ik rechts een knieprothese 
gekregen. Voor de leuke attenties en kaartjes die ik heb ontvangen wil ik hierbij iedereen 
hartelijk bedanken.
Mindou Hiemstra
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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 Saskia Benedictus via sbenedictus@home.nl
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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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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

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054

De Harke 3, 9033XX Deinum
Voor heerlijke huidverzorgende en 

huidverbeterende behandelingen.

                 

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, zie 

website) voor € 39,--

Verras uw partner/familie/vriendin met 

een mooie kadobon!

Zie voor al mijn behandelingen, 

aanbiedingen en prijzen op:

www.hu idverzorg ingbr ig i t t a .n l

Hyaluronic gezichtsbehandeling:

Een uitgebreide gezichtsbehandeling met 

alle producten van de Hyaluronic serie.

Massage met een zachte mousse en

een heerlijk Collageen Elastine Hydro

masker, afsluitend met een quicklift serum

en crème (inclusief epileren)    € 64,95

        Product van de maand mei:

Hyaluronic crème van € 60,80 voor € 49,95

Hyaluronic serum van € 50,50 voor € 39,95

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

It Harspit 8, Deinum   Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl

oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
www.schoonheidssalonkallos.nl
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Puzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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Oplossing April- nummer:  

Winnaar: Janny Dijkstra,
Uniastrjitte 19



20  Nieuwskruier Maaie 2015

open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.

17.00
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Marsumer Merke 2015

Omdat wij ons dit jaar immers in Gooische sferen hullen,willen we de tent omtoveren 

tot het “Gooische Plein”,met ’s morgens activiteiten voor de kids,afgesloten met een 

lunch met een daarbij behorende etiquette zodat de kinderen ook weten hoe het 

heurt.

Vrijdagmiddag is gereserveerd voor een lekker potje bingo in dit thema.

Het zou zomaar kunnen zijn dat u een botoxbehandeling rijker naar huis gaat,of u een 

zonnebank kuurtje scoort.

Wie weet wordt er wel een luxe cruise weggegeven!

Ook gaan we dit jaar weer op vrijdagavond in optocht achter het korps aan om de 

merke chique in te luiden.

Versier je fiets,skelter,rollator of wat voor mobiels op wielen dan ook , maak  er een 

vrolijke boel van en scoor een grote gratis suikerspin in ruil voor je grote prestatie.

Vrijdagavond beginnen we met het eerste deel van de zeskamp,zaterdagmiddag met 

de finale,

waarbij het de bedoeling is dat we ons opgeven als vriendengroep,straat,vereniging,

golfclub  of wat dan ook en vergeet immers niet om een paar kakkers op leeftijd in te 

voegen.

Één onderdeel van de zeskamp is de stilettorun,raadzaam is om eens om je heen te 

kijken om een paar stiletto’s te bemachtigen.

TIP: Kijk es op zolder,in de kast, er onder of er boven en leg ze vast klaar voor de 

Merke.

Volgende keer meer info over opgave van de zeskamp,en het complete programma.

Met vriendelijke groet,de Merkecommissie!
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Marsum Merke 
2015  

Marsum merke is ook op Facebook ! 

Voorlopig programma

Vrijdag 11-09
Ochtend : Activiteiten voor de kinderen van de 
  basisschool  
Middag : Dames Hoofdklasse kaatsen. Aanvang 

13.00 uur met na    afloop  muziek
 : Seniorenprogramma
Avond : 1e rondes zeskamp
 : Muziek

Zaterdag 12-09
Ochtend : A vd Kooi ledenpartij B en C klasse met 

de gewone bal. Aanvang 9.00 uur. Op-
gave tot donderdagavond 19.00 uur !

Middag : Gezamenlijk eten
 : Finales zeskamp. Aanvang na afloop 
kaatsen
 : Prijsuitreiking kaatsen en zeskamp in 

feesttent met vanaf 16.00 uur muziek 
van T&T.

Avond : Super Classics 80-90-00 ‘s

Zondag 13-09
Middag : Heren Hoofdklasse kaatsen uitnodiging
Avond : Feestband LAYS

Maandag 14-09
Vanaf 11.00 : Matinee verkleed
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Nei in jier skoft bringt Iepenloftspul Dronryp yn 2015 ‘Twifel’ op de planken. ‘Twifel’ is 
in oersetting en bewurking fan de film en it toanielstik ‘Doubt’ fan John Patrick Shanley. 
It stik spilet him ôf yn in katolyk fermidden en giet oer (machts)misbrûk. De lêste jierren 
is gauris yn it nijs dat yn katolike rûnten bern misbrûkt binne troch folwoeksenen. 
Jierrenlang hat dêr in taboe op lein en noch is it net maklik om de wierheid boppe tafel 
te krijen.

As de jonge non Beatrice trochskimerje lit oan har meardere - de âldere non Agaath- 
dat pastoar Blom wol  in hiel soad omtinken  hat foar ien spesjale learling, slacht de 
twifel ta. Is der yndie wat oan de hân of bekommeret pastoar Blom him allinnich mar 
om Ronald omdat dy jonge it thús net maklik hat, sûnder bybedoelings? Der ûntstiet in 
striid tusken begrip en ûnbegrip en wa docht wa ûnrjocht oan?
De bewurking en rezjy is yn hannen fan Marijke Geertsma en Jan Arendz.  

Kaarten binne te bestellen fia www.iepenloftspuldronryp.frl

FOARSTELLINGSJÛN  RESERVEJÛN
woansdei 10 juny  tongersdei 11 juni
freed 12 juny    snein 14 juny
sneon 13 juny   moandei 15 juny
freed 19 juny   snein 21 juny
sneon 20 juny   moandei 22 juny
freed 26 juny   snein 28 juny
sneon 27 juny   moandei 29 juny

De foarstelling set om 21.00 oere út ein oan ‘e Haven yn Dronryp. 
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Stroffelstiennen te plak
Op woensdag 15 april is het 70 jaar geleden dat het grootste deel van Fryslân bevrijd is. 
Ter nagedachtenis aan omgekomen slachtoffers zijn er vandaag twee stroffelstiennen 
in Marsum gelegd. Dat gebeurde overigens niet alleen in Marsum, maar ook in andere 
plaatsen van onze gemeente.  Het startte allemaal in Menaam. Daar werd van iedere 
omgekomene de achtergrond verteld door Jack Kooistra (Kooistra is een Friese nazi-
jager, ook wel de Friese Wiesental genoemd). In Menaam werd ook de eerste steen 
gelegd, gevolgd door het oplaten van ballonnen, waarna de tocht via Berltsum, Bitgum en 
Bitgummole naar Marsum ging.

Na een kort plechtig moment legde de dochter 
van Jan Zijlstra en haar schoonzoon een steen in 
de stoep van Binnenbuorren 3. De familie Zijlstra 
verborg o.a. onderduikers en vader Zijlstra werd 
in 1944 gedeporteerd naar Neuengamme en 
op nieuwjaarsdag 1945 aldaar omgebracht. De 
steenlegging was een emotioneel moment voor dochter Zijlstra en haar schoonzoon, die 
speciaal vanuit Alkmaar en Den Bosch hiervoor naar Marsum waren getogen. 

Daarna werd er een stroffelstien gelegd voor slagerij 
Stornebrink. Hier woonde slagersknecht Minne 
Keestra. Als verzetslid is hij neergeschoten in 1942. 
Deze steen werd gelegd door een broer van Minne, in 
het bijzijn van Minne’s “omke-sizzer” Geert van Tuinen 
en familie.

Wat zijn stroffelstiennen eigenlijk? 
Stroffelstiennen herinneren aan onder andere Joden, Sinti en Roma, homoseksuele en 
politieke slachtoffers van het naziregime. De negen stenen die in Menameradiel worden 
geplaatst, zijn ter nagedachtenis aan politieke slachtoffers. Stroffelstiennen zijn stenen (10 
cm x 10 cm) met een messing plaatje waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum en 
plaats en datum van overlijden worden gestanst.
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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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Heemhuys Rozenhofje is een 
kleinschalig kinderdagverblijf in 
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde plek 
voor uw kind met de aandachtige 
verzorging van een vaste leidster.
 

Belt u voor een kennismaking met 
Renske Olthof.
Tel: 06-18748094

www.heemhuys-rozenhofje.nl

Kinderdagverblijf Deinum 

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

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13

Buorren 14, 9034 HK, Marssum
T 06-51799677

w.vanwieren@live.nl

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN 
 ROND UW WONING

- VOOR UW BADKAMER EN 
 KEUKEN RENOVATIE

- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
- BESTRATING

Klus- en onderhoudsbedrijf

• Klein onderhoudswerk in- en rond uw 
woning

• Metsel-, voeg- en tegelwerk 
• Bestrating

=====================
Ook voor het definitief maken van het 

energielabel van uw huis kunt u mij 
vinden op 

 www.energielabelvoorwoningen.nl
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volleybaltoernooi  

2015 
Marsum
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JAN GERLOFSMA TOERNOOI - 10 de
Dit jaar wordt het Jan Gerlofsma toernooi alweer  
voor de 10de keer gehouden in zijn nieuwe jasje,  
reden genoeg om dit jaar groots uit te pakken!
Wilt u ons steunen met een vrije gift, ons bank- 
rekeningnummer is NL92 RABO 0313254273  
t.n.v. Voetbalvereniging S.S.S.’68
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GEZOCHT: 
NIEUW voetbaltalent - SENIOREN en 35+ club!!!!!! 
Train een keer vrijblijvend mee.  
Informatie: mail naar secretariaat@sss68.nl

Willen voetballen? 
Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar die wel eens een keer wil 
voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op woensdagmid-
dag van 18.15 tot 19.15 uur. Ook kinderen vanaf 6 jaar zijn natuurlijk 
van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te trainen. Voor meer 
informatie: Auke Drost, Uniastraat 25, tel. 06 - 537 607 80.

Dames voetbal ?
Aan de dames in Marsum en omstreken.

Er is aan het bestuur gevraagd om te polsen of er 
belangstelling is om met een groep dames wekelijks 
een balletje te trappen. De bedoeling is om in een 
ontspannen sfeer te trainen, al dan niet onder leiding 
van een trainer. Dit zal tot aan de zomerstop geheel 
gratis zijn. Na de zomerstop zal de contributie € 35,- 
per jaar bedragen.

Lijkt het je leuk om mee te trainen of heb je nog  
vragen, dan kun je contact opnemen met  
Roos Bronsema (roosbronsema@hotmail.com)
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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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Bevrijding.
We vieren de 70 jaar bevrijding  van de Duitse overheersing. De Fransman Gustave 
Le Bon verwoordde het zo: “Een tirannie omverwerpen betekent nog niet vrijheid 
scheppen”. Inderdaad, dan begint het pas. Hoe vullen we de bevrijding in? Natuurlijk 
was iedereen “út de skroeven” in 1945. Blij dat er een einde aan de bezetting gekomen 
was.; verlost van datgene wat ons zo hinderde. Maar de bevrijding werd persoonlijk 
anders ervaren dan de gevierde bevrijding. Mijn schoonvader vertelde dat bij de ”kraak” 
van de Leeuwarder gevangenis voor sommigen dat het moment van de (letterlijke) 
bevrijding was. De 5 mei bevrijding werd als “afspiegeling” ervaren.. Want aan de 5de 
mei gaat de vierde mei pijnlijk vooraf. De prijs die er voor betaald was. En voor sommige 
families was die prijs hoog.
Toen mijn vader wist dat hij niet lang meer zou leven, vertelde hij vaak over de oorlog. 
Verhalen die ik vaker dan één keer gehoord heb. Maar nu indringender en emotioneler. 
Dat zijn invalide moeder in haar renteniershuisje aan de dijk o.a. wekenlang op de 
gedropte wapens heeft geslapen. “Toen werd de bevrijding uitbundig gevierd. Maar 
niemand van de desbetreffende organisatie is ooit bij haar langs geweest om haar te 
bedanken voor haar rol in de strijd tegen onrecht .Men had het te druk met het vieren 
van de bevrijding. Geen bedankje, geen bloemetje. En dat steekt me nog”. Waaruit 
blijkt dat attenties voor en aan elkaar betekenisvol zijn en blijven.
De euforie van de bevrijding was , achteraf gezien , misschien te hoog gegrepen . Maar in 
het licht van vandaag? Nog steeds een stroom van boeken en verhalen over die donkere 
bladzijden van ’40- ’45. Elke dag worden we overspoeld met beelden en berichten van 
oorlogsgeweld, van huis en haard verdreven mensen en kinderen. Het houdt maar niet 
op.
De Bijbel vertelt over de bevrijding van het volk Israël . Maar ook hoe het volk faalde om 
in de latere geschiedenis de bevrijding goed gestalte te kunnen geven.
1.Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand.
dat zij bewaren hecht en recht

KERKNIEUWS MARSSUM
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,  NL57RABO 0313200777.
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,  NL53RABO 0341704008
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.  NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408      Mob: 06-27243464
Ds. F. Haverschmidt - 058-84 31 534  - fhaverschmidt@gmail.com
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al die getuigenissen
die ons zijn aangezegd.
2. De sterken die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort.
want hoofd en lichaam zijn in pijn 
en niemand wordt behouden
als die verlaten zijn!
3.Wij bidden ook om vrede
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt.
Bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen
 de stemmen van het bloed.
4.O, God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren 
tot schade van het land. 
Gij zijt genade , uw bevel
doet leven en vergeven.
O God van Israël!       Tom Naastepad in Lied 994.

Een prachtig lied dat de kern raakt. En Naastepad maakt duidelijk dat” de naaste”  op 
ons pad ons nodig heeft! En het recht moet hebben van “overloop”(medegebruik).
Bed, bad en brood discussie: schaars geworden artikelen in een bevrijd land. Beschamend.  
Wat leren we van de geschiedenis? Dat die zich herhaalt en herhaalt. En dat we altijd 
maar weer in dezelfde valkuilen trappen waar we ons juist tegen verzet hebben!  Maar 
zeker ook dat  we elkaar nodig hebben om te delen in wat anderen ontberen. Er is nog 
veel werk aan de winkel. Gelukkig ervaren veel mensen dat het  evangelie  bevrijdend 
werkt! Niet voor niks heet het de Blijde Boodschap. Dat is goed om dat te weten en ook 
om er handen en voeten aan te geven. Iedereen op zijne/hare wijs!
Sjoerd D. Schaaf
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Pinksteren.

Dit is de dag,dit is het uur
dat liefde oplaait als een vuur
en mensen aansteekt hoofd voor hoofd.
Dit is de dag , door God belooft.

Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.

Dit is het uur dat wij verstaan:
God vuurt ons met zijn Adem aan.
Wat hem beweegtsinds het begin
blaast ons bestaan nieuw leven in.

Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.

Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.

Wat nog ontbreekt,ten dele is,
wordt heel:de Geest vult ons gemis
.De raadsels zullen open gaan.
 Ten volle zullen wij verstaan.

Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.
Sytze de Vries.
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Uitnodiging!  

  
Net  als  in  voorgaande  jaren  hopen  we  ook  dit  jaar  weer  een  openlucht-
dienst  te  organiseren  op  Pinksterzondag,  bij  het  Poptaslot  in  Marsum.  
  
  

  
  
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,  
ook  zullen  zij  actief  meewerken  aan  de  dienst.  
Als  u  zelf  ook  actief  mee  wilt  doen  zou  het  fijn  zijn  als  u  een  cake  bakt  en  
deze  meebrengt  naar  het  Pinksterfeest.  
  
U  komt  toch  ook?  
 
De ZWO-commissie 
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 26 mei bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Foar mear tsjerke nijs, sjoch ek us weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl

Kerkdiensten
Aanvang  9.30 uur.
 
3 maaie Bitgummole Mevr.de Schiffart-Spoelstra Drachten.
10 maaie Bitgum Ds.J.v.d.Ploeg Snits.
14  maaie Ingelum Dr.L.W.Nijendijk Mullum. Himelfeartsdei.
17 maaie Bitgummole Ds.B.G.Keizer Burgum Fryskt.
24 maaie Marsum Ds.F.Haverschmidt  Pinkstersnein Iepenloft tsjinst 

op it Poptaslot plein, y.g.m. ZWO   en de Brassband 
Looft den Heer  o.l.v.Paulus de Jong.Om 9.30 oere 
stiet de kofje klear, de tsjinst begjint om 10.00oere. 
By min waar  is de tsjinst yn tsjerke.

31 maaie Bitgummole Ds.F.Haverschmidt   Feesttinte  Sportfjild  Bitgummole. 
Om 9.30 oere steit de kofje klear, de tsjinst begjint 
om 10.00oere.

7 juni Bitgum Ds.F.Haverschmidt.
14 juni Bitgummole Mevr. de Schiffart-Spoelstra Drachten.
21 juni Marsum Ds.M.Hulzenbos Britsum.

 
 
Bloemengroet.   Peaskesnein 5 april.
De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
Mevr.Kolff        Ljouwerterdyk  1
Fien en Thomas  van Wieren   Skoallestrjitte 52
Lieuwe en Leny Miedema    Wielingastrjitte   13



NIEUWE 
KEUKEN?
Keukencentrum Marssum is een begrip in de 

regio. Daar vind je kwaliteit voor betaalbare 

prijzen. Ontdek het zelf en kom langs!

EK YN’T FRYSK KINNE JO BY US TERJOCHTE!

Al 18 jaar hét familiebedrijf in onze regio! 

Hegedijk 3, Marsum - T. 058 - 254 22 25 - ISO 9002 gecertificeerd

Maandag - zaterdag 10.00-17.30 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

•  Compleet ontzorgde keukens
•  Altijd GRATIS maatcontrole
•  Diverse topmerken keukens  

en topapparatuur
• Eigen fabriek
• 7 jaar garantie
•  Korte levertijden en lage prijzen 
•  Eigen transport en montagedienst

www.keukencentrum-marssum.nl



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 • 


