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    Wij zijn op zoek naar leuke, enthousiaste, nieuwe collega’s 
 die vanaf minimaal 5 uur per week parttime beschikbaar zijn.

Wij zoeken personen die:   
- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (min. 5 uur p. w.) 
- geen verkooprol
- bereid hard te werken

Herkent u zichzelf in bovenstaande punten, aarzel niet en neem contact met ons op!
 

Miranda Draaisma & Marcus de Boer 06 - 53 14 94 15  

of mail uw cv naar info@Mconsulting.me  
 

enthousiaste, leuke, nieuwe  

         collega’sGezocht

Wat bieden wij u?
- een resultaatgebaseerd inkomen, dat u door
 enige maanden serieus te werken op kunt 
 bouwen tot een bovengemiddeld hoofdinkomen 
 met een blijvend karakter.
- leuke, spontane collega’s
- professionele training en begeleiding
- persoonlijke groei

Ben je op zoek naar een vlotte, veilige en goede 
rijschool, waar je je rijbewijs snel kunt gaan 
halen...
Weet dan dat:
- Vele Marssumers hun lessen bij onze rijschool 
hebben gevolgd.
- Wij lessen volgens de CBR-rijprocedure met een 
speciaal en doelgerich lesprogramma. 
- Onze theorielessen ook praktijkgericht zijn

I n f o :  L e e u w a r d e n :  0 5 8  -  2 1 2  6 0  3 3
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redactie
 Fetsje Huibers   redactie  058-254 1366 
 Rienk Julianus   kopij  058-254 1818 
 Geertje Sikkema  penning 058-254 1881 
 Hans Wassenaar  bezorging  058-254 1384

De Marssumer site : http://www.marssum.info
huisartsenpraktijk Marssum D.P. Dooren en 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  telef. Spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
 16.00-16.30  medicijnen afhalen.
 Is bij een medisch spoedgeval de praktijk
 telefonisch in gesprek, bel dan :   058-2542975
 Zie ook : www.marssum.praktijkinfo.nl

Psychologische hulpverlening
 ‘Papilio’ praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling
 Rypsterdyk 2b  9034 HN Marssum    058-8431093

Maatschappelijk werk n.W. en Midden Friesland  058-2132000
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
 Franeker  Vijfhuizen 1.  Dagelijks spreekuur 9.00-10.00  0517-397484
 Menaldum  Dienstencentrum.  Dinsdags spreekuur 9.00-10.00  0518-451547
 Berlikum  Sportlaan 7.  Dinsdags spreekuur 10.00-11.00  0518-461741

stichting hulp en Welzijn 
 Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434

n.h. Kerk + 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 Marssum 058-2542041 
 Consistorie Mevr. N. Castelein
  Binnenbuorren 25, 9034 GN Marssum 058-2541241
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anBo (alg. ned. Bond v. ouderen)
 Secr. M. Hellinga  De Terp 7  Dronrijp  0517-234595 
M. Bresser  Franjumbuorsterpaed 11  Marssum 058-2541526

PcoB Menaldumadeel  
 Dhr. S. Zwalua secr.   Menaldum  058-2531494

thuiszorg het Friese land telefoon 24 uur per dag  0900-8864
Thuisverpleging en –verzorging * Kraamzorg * Ouder- en kindzorg * Huishoudelijke 
hulp * Alfahulpverlening * Voeding- en dieetadvies * Uitleen van verpleegartikelen en 
hulpmiddelen * Friese zorgwinkel * Cursussen en themabijeenkomsten * Pluspakket 
*Dienstcentra voor ouderen in Leeuwarden
www.hetfrieseland.nl	|	info@thfl.nl

stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Voor informatie en persoonlijk,  onafhankelijk advies over wonen, welzijn, zorg en dien-
stverlening, hulp bij aanvragen van voorzieningen, invullen formulieren etc.
Spreekuur op di en do van 08.00 – 9.30 uur.
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl	
Ouderen / opbouwwerker  Sieta Kuipers
Voor ondersteuning groepen, valpreventie, steunpunt mantelzorg, vorming en educatie.
Aanwezig van ma t/m do van 8.30 – 14.30, wo van 8.30 – 11.15 uur.
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl

Bezoek- en postadres:
Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7 9041 EC  Berlikum  0518-460805

omtinkers Menaldumadeel Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten. 0518-452346

Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis leeuwarden  058-2346700 
gratis nummer Den haag    0800-0226033

Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp, 
 Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp   0517-233053
 www.paletgroep.nl     06-10015514

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

oud papier 29-06-2011, 27-07-2011, 31-08-2011 18.30u  06-43365003

snoeihout

Vereniging Dorpsbelang Marssum
 Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45 9034 XA  Marssum  058-2542321
 Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4 9034 GN Marssum  058-2541802

tussenschoolse opvang
 Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680
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4 juni Fietsen tussen kerken en kunst   

5 juni Fietsen tussen kerken en kunst   

25 juni Stratenvolleybaltoernooi  13.00u Zie art.

27 juni Stratentennistoernooi   Zie art.

9 juli Opening Tennis- en muurkaatscomplex  10.30u Zie art.

14 juli Wandeling “Boerenpaadjes”  14.00u Zie art.

9 sept Opening Marsum merke  16.00u Zie art.

1 okt Rommelmarkt Ons Genoegen NF 09.00u Zie art.

Peuterspeelzaal 
 De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Loes van Doorn 058-2542179

Kinderdagverblijf ringeling 
 (kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp  0517-232328

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

contactpersoon Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo)
 Arend Castlein   058-2541241

rabobank Menaldum  
 Ma. 14-17 uur,  Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur

Postkantoor Marssum (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313
 
lytse Bieb Marssum 
 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



6 Nieuwskruier Juny 2011

Wy wolle Jacobien Veenstra betanke foar har trouwe jieren as 

besoarger fan de doarpskrante yn it Marsumer Aldlân. Doe’t 

sy tsien jier lyn har tsjintsten oanbea as besoarger, kryg sy 

te hearren dat it in drege route wie, mar ek in bysundere. 

Jo moatte 10 x yn it jier troch waar en wyn der op út. En as 

jo dan it Marsumer Aldlân tabedielt krije, kin dat it bêste op de fyts... Mar 

Jacobien  Veenstra (wennet yn it hûs wer’t foarhinne Doeke Kooi wenne oan it 

Poptaplantsoen) seach it wol sitten. 10 jier lang gjin wanklank heart. It moat 

wol in skoander rûntsje wêze. Hoe dan ek Jacobien betanke foar dyn ynset en 

wy winskje jim yn it midden fan it lân in sûne en lokkige tiid.

Der is dus in fakatuere foar in besoarger. It skeelt jim in oerke fitness yn de 

moanne. De klanten yn it wide Fryske griene Aldlân binne wiis mei jim. Troch de 

griene fjilden fytse, by it benzinedepot del en  efkes fierderop oer it jachtpaad 

lâns it kanaal wer op nei Marsum. Yn it winterskoft kin jim yn’t tsjuster (mei 

helder waar) alle fjoertuorren fan Fryslân sjen. Underweis sa no en dan in 

krantsje yn de bus smite, efkes wuive en wer de romte yn en genietsje fan de 

stilte, it rûzjen fan de wyn en de fûgels. Krekt dan fiele je wêrom it Heitelân 

ús ta Friezen makket. Wy ha der sels suver sin oan. O ja! Bij min waar kin it ek 

yn de auto. Mei de Radio op 10, it oare úterste, min sicht, wynkrêft 8, sto-snie, 

krekt Siberie!!!! Wa’t him oansprutsen fielt kin kontakt opnimme mei Hans 

Wassenaar. Fanwege it ferwachte tal reaksjes it leafst fia de mail reagearje.  

marsumerdoarpskrante@hwassenaar.nl is it email adres.  

De frijwilligers Hedzer, Arend, Sietse, Hidde, Sybren, Mels, Jan, Gosse, Doeke, 

Jappie, Janco, Jurgen, Auke, Henk, Gjalt, Harm, Herman, Gerrit, Doede, 

Jan (en wa’t we fergetten ha of nog komme sil) binne mei “profesjonele” 

begelieding fan Rienk, sa’t jim lêzen ha, dwaande mei in nij bygebou oan 

doarpshûs Nij Franjum. Kommende hjerst sil nei ferwachting in begjin makke 

KruierKes
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wurde mei it nije plein. Ien fraach hâld ús noch wol dwaande 

en dat is: hoe sit it mei de priisfraach foar in betinken fan 

in opfallende ferljochting op it plein foar it doarpshûs? Einliks 

binne we tige nijsgjirrich at dizze fraach ek wat opsmiten hat. 

Is der noch immen dy’t kreative ynfallen hat, belje dan ien fan 

de bestjoersleden.

De lêste wiken is der in heraldysk  skilder op en rûnom it Poptaslot dwaande 

west alle wapenstienen yn âlde staat te herstellen. Ek de lûken yn de súd en 

west gevel bin yn de oarspronklike kleuren skildere. Rin der mar ris efkes del. 

Bertien Ytsma  fan  Buorren nummer 10 die dat ek en tocht fuortendaliks; us 

wapenstien yn de foargevel kin ek wol in opknapbeurt ha. Sa gie de skilder ek 

dêr oant wurk. Laachje foar laachje waarden de âlde ferflagen fuorthelje. En 

stadich kamen der ûndúdlike hiele oare tekens te foarskyn. Troch it ljocht seach 

de skilder efter 1786 in reliëf fan oare tekens. It like wol at der Dr Popta stien 

hie, en dat wie ek sa! En sa wurd dúdlik dat der in relaasje is tusken Buorren 

10 en it Poptaslot. Alex Wassenaar hat foarhinne in relaasje lizze kinnen, mar 

dat de oplossing sa tichtby wie hie der nea betocht. Hy koe ek nea de datum 

1786 in betsjutting jaan. Mar dat sil Bert Prins no oppake, want dizze wenning 

hat noch in protte geheimen. Wy sille fan him hearre.

Jeften: N.R. €50,-  D.B. € 25,- Us begruttingstekoart is no noch €11,50 . En dat 

sil de leste moanne der ek wol komme, hoopje wij. Wij wolle út namme fan 

alle Marsumers de golle jouwers betanke foar har bydrage.

Ja, en dan is dit al wer de lêste doarpskrante foar de simmer ferkânsje. Wy 

winskje alle fakânsje-gongers mar ek alle thúsbliuwers in noflike simmer ta. Yn 

septimber bin we der wer. 

KruierKes
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Papilio
Praktijk voor 
Psychosociale therapie
Coaching & Counseling                      

Carolien M.F. Kruyt
Psychosociaal therapeut

 
Rypsterdyk 2
9034 HN Marssum
058 – 843 1 093

www.mijnpsychotherapie.nl
info@mijnpsychotherapie.nl 
 Aangesloten bij de NFG
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VereNiGiNG VOOr DOrPsBeLANG
De afgelopen maand passeerden ons weer een aantal dorpse zaken. De 
belangrijkste daarvan treft u hieronder aan.

Haak en Noord-West tangent
Via de website www.vrij-baan.nl kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van 
de planning van deze wegen. De aanleg van de Noord West tangent kan elk 
moment starten. In november 2013 zal deze volgens de planning klaar zijn. 
De voorbereidende werkzaamheden van de Haak zijn inmiddels begonnen. Dit 
betreft met name het verleggen van allerhande leidingen die op de plek van het 
nieuwe tracé liggen. Eind 2011 wordt gestart met de aanleg van het zuidelijke 
deel. Dit gebeurt door Rijkswaterstaat. De noordelijke helft gebeurt door 
de provincie. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat hebben contact met 
ons gezocht om te inventariseren hoe wij het liefste op de hoogte gehouden 
willen worden. Erg netjes dat zij dit zo doen. We hebben hen op het spoor 
van Ynformaasje, dorpskrant en site gezet. Verder gaan ze misschien nog een 
enquête houden over hoe men geïnformeerd wil worden. Pakken ze dus wel 
zorgvuldig op. Rijkswaterstaat verstrekt de informatie over de voorbereidende 
werkzaamheden. De provincie doet later de informatie over de aanleg van 
het noordelijk deel. Als zij net zo zorgvuldig als Rijkswaterstaat zijn in de 
voorbereiding komt het daarmee vast wel goed. Hou dus in de toekomst ook de 
Marsumer site in de gaten.

Financiering sociaal dorpsplein goedgekeurd door gemeenteraad
Na het toekennen van subsidie door plattelandsprojecten en provincie was het 
de beurt aan onze gemeente Menameradiel. Op  19 mei stond het punt sociaal 
dorpsplein Marsum als punt 5 op de agenda van de commissievergadering van 
de gemeenteraad. Dorpsbelang heeft bij monde van Tjitske Sybesma daar 
ingesproken. Gelukkig reageerde  de raad enthousiast. Zo enthousiast dat bij 
stemming bleek dat alle fracties voor toekenning van de subsidie zijn. Begin 
juni zal het als hamerstuk in de raad behandeld zijn. Dat betekent dat de nodige 
financiën  voor het sociaal dorpsplein rond zijn. Voor ons prachtig nieuws. Een 
kroon op al het voorwerk. Niet in de laatste plaats van de werkgroep bestaande 
uit, inwoners, dorpshuis, school, gemeente Menameradiel, plattelânsprojecten 
en dorpsbelang.  Er is lange tijd hard en nauwkeurig  gewerkt. Het resultaat 
mag er zijn.
Het is geweldig dat na een paar jaar inspanning het er nu van komt. Zo zie je 
maar dat goede plannen die vanaf de basis komen goed ontvangen worden. En 
dat zelfs in deze financiële krappe tijden.
Positieve reacties vanuit de fracties waren met name, het draagvlak en de 
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opbouw van het plan.
Weer een mooi voorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn. Alle 
medewerkers hartelijk dank!
We willen de gemeenteraad en betrokken ambtenaren hartelijk danken voor 
hun positieve besluit. De aanbesteding kan beginnen. Na de bouwvak zal het 
werk wel aanvangen. We hopen dan dat het in het najaar klaar is. Voor de tijd 
zullen we met alle betrokkenen nog geregeld contact hebben om de details 
van de inrichting nu te gaan bepalen in goed overleg met de gemeente.

Wie wil stukje grond voor ons met een frees bewerken?
Kent u iemand met een frees? En wil die tegen een kleine vergoeding een 
stukje grond voor ons met de frees omzetten? Zo ja, tips welkom bij één van 
onze bestuursleden. Kan via mail g.verf.@chello.nl of bellen met 2541802 
of 2542321. Het is een deel van het stukje groen achter de bushalte bij de 
brievenbus. Sybren Rodenhuis heeft daar tot onze grote vreugde al een deel 
van onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. We zoeken nog twee 
vrijwilligers die af en toe wat schoffelwerk willen verrichten. Tuincentrum de 
Leeuw heeft een plan voor heraanplant gemaakt. Met de gemeente zijn we in 
overleg over de financiering hiervan.

Bezuiniging bibliotheekvoorziening in de gemeente
Zoals bekend moet de gemeente de komende jaren fors bezuinigen. Bezuinigen 
die we allemaal zullen merken. Binnenkort zal de Gemeenteraad van 
Menameradiel zich uitspreken over een bezuinigingsvoorstel van het College. 
Dit voorstel houdt in om naast de al eerder dit jaar doorgevoerde bezuiniging van 
€20.000,- nog eens €100.000 extra te bezuinigen op de bibliotheek voorziening 
in onze gemeente. De federatie van Dorpsbelangen in de gemeente heeft 
de raad verzocht om dit voorstel kritisch te bekijken. We zijn bang dat een 
bezuiniging van €100.000 niet alleen het verdwijnen van een vaste bibliotheek 
vestiging in de gemeente zal gaan betekenen, maar ook die van de Lytse biebs. 
En dat vinden wij verrekte jammer. De lytse bieb is juist zo’n mooi voorbeeld 
hoe je met minder geld toch nog een (afgeslankte) bibliotheekvoorziening in 
een dorp overeind kan houden. Zowel voor basisjeugd, ouderen als andere 
inwoners.  Als deze bezuiniging doorgaat zal het per inwoner minder dan 10 
Euro zijn. Omliggende gemeenten zitten op een niveau van 14-16 Euro per 
inwoner. We hebben begrepen dat de wethouder probeert om de lytse biebs 
overeind te houden. We hebben daarom goede hoop op een aanpassing van het 
voorstel.

JsF
Op dinsdag 21 juni vergadert de Tweede Kamer weer over de JSF. Tijdens 
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hun overleg in april kreeg het geluid geen aandacht. Omdat wij nagenoeg 
zeker weten dat het geluid erger is dan in de planvorming is meegenomen 
doen wij er van alles aan om het geluid daar ook op de agenda te krijgen. 
We hebben daarover geregeld contact met Kamerleden. Binnenkort zullen 
we weer bij een overleg in Den Haag aanwezig zijn. Wij willen pleiten voor 
nieuwe geluidsmetingen omdat die in Amerika gehouden zijn voor Nederland 
niet de juiste geluidsweergave geeft. Er was een luchtvochtigheid van slechts 
8% waardoor het geluid sterk vermindert. In Nederland hebben we gemiddeld 
70% luchtvochtigheid. Een groot verschil. Zoals bekend heeft Defensie de 
1e geluidsmeting ongeldig verklaard (die gaven te hoge waarden aan door 
mogelijke meetfouten), maar deze 2e meting omarmen ze de meevallende 
uitslagen. De waarheid ligt volgens ons precies in het midden. En ach, we 
hoorden recent het verhaal dat een naburige gemeente 7 keer een meetsessie 
nodig had om het decibelniveau van een papegaai goed te kunnen vaststellen. 
Dan mag dat voor een JSF ook nog wel eens een keer.

Er is de laatste tijd weer veel nieuws uit Amerika tot ons gekomen over de 
voortgang van de JSF. Over het algemeen slecht nieuws. Ergerniswekkend 
vonden we dat de Amerikaanse senaat te horen kreeg dat de formele testfase 
(waar Nederland aan meedoet) pas in 2017 lijkt te kunnen gaan beginnen. In 
maart hebben we Defensie verzocht om het besluit tot aanschaf van een 2e 
testtoestel aan te schaffen uit te stellen met twee jaar. Dit omdat de testfase 
ook uitgesteld zou gaan worden. Maar in april zei minister Hillen tegen de 
Tweede Kamer dat onze informatie (2016) niet klopt. Het zou wel degelijk 2014 
worden. Nu blijkt in de Amerikaanse senaat dat het 2017 wordt. Vroeger was 
het verkeerd informeren van de Tweede Kamer een doodzonde, maar zolang 
het de JSF betreft kan dit blijkbaar allemaal ongestraft.     

En verder:
• zijn de ledlampen weer teruggeplaatst in de uitstulping bij de vissteiger 

aan de Rypsterdyk. Nu in beton gegoten. Beter zichtbaar bij donker dan 
daarvoor. Gemeente bedankt voor de snelle reparatie.

• wensen we u allen een hele goede zomerperiode toe.
• hopen we veel stratenteams te ontmoeten tijdens het stratentoernooi op 

25 juni. Schitterend dat dit initiatief weer opgepakt wordt. Niet vergeten 
aan te melden.

• wensen we u ook veel creativiteit toe bij het bedenken van uw straatinbreng 
op het klassieke vrijdagavondprogramma op de Marsumer kermis.

• Tot begin september. Maar via de website houden we u uiteraard op de 
hoogte zodra er nieuws is.

Het bestuur van Dorpsbelang
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Mark Foppema, in passererende fytser makke dizze maaitiid in prachtige foto.  
Trije famkes fjierleppend  by de fleanbasis.
Hy en Wy wolle graach witte wa dit binne, Reaksjes nei doarpskrantemarsum@
hwassenaar.nl
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BiLJArtcLuB tOucHé 2010-2011
Inmiddels zijn we alweer 17 jaar actief op het groene laken in Café Het Grauwe 
Paard. Clubleden, 19 meiden en inmiddels staan er 3 op de wachtlijst. Wat is 
het wat onze club zo populair maakt. De gezelligheid komt bij ons op de eerste 
plaats. Een leuke afwisseling daarbij is het biljarten.
 
Hierbij plaatsen wij onze laatste uitslagen over het seizoen 2010/2011.

Maatspartij 14 oktober;
1e Afke Meekma en Froukje de Geele
2e Jellie Miedema en Mattie de Jager
3e Elly de Leeuw en Wieke Arjaans
 
Nieuwjaarspartij,  (invidueel)
1e Michéle Oostveen
2e Corina Leemburg
3e Afke Meekma
4e Wieke Arjaans

10 Februari, een wedstrijd samen 
met de mannen van Biljartclub 
Marssum.
1e Wiepie Zijlstra en Jurjen 
 Pietersma
2e Karin Hovenga en Lieuwe Miedema
3e Wietske Boersma en Klaas 
 Pietersma
4e Julia de Walle en Kees Postma

10 Maart, de biljartclub van de 
mannen uit  Berlikum  op bezoek te 
Marssum.
1e Wiepie Zijlstra en Eva Velsma
2e Petra Miedema en Akke van 
 Wieren
3e Jannie Hovenga en Folkert 
 (Berlikum)
 Lenie en Karin een poedelprijs

7 April een maatspartij
1e Mattie de Jager en Froukje de 
 Geele
2e Michelle 1e helft,   2e helft, Lenie  
 Wagenaar en Corina Leemburg
3e Eva Velsma en Jannie Hovenga

Slotavond met lekkere cocktails en 
een quiz over herinneringen van 17 
jaar Touché.
1e Afke Meekma en Julia de Walle
2e Lenie Wagenaar en Michéle 
 Oostveen
3e Petra Miedema en Renee Fokkema

 Een poedel voor Jannie Hovenga  
 en Froukje de Geele

Het eerste rooster is gewonnen door;   
1e Karin Hovenga 
2e Corina Leemburg

Het tweede rooster is gewonnen 
door; 
1e Wieke Arjaans  
2e Mattie de jager

De hoogste serie 10 caramboles komt 
op naam van Mattie de Jager
De kampioene 2010- 2011 is 
geworden Wieke Arjaans
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NieuWs VAN Het KAAtsFrONt:
Dorpsgenoten en Kaatsvrienden

Het kaatsseizoen is al volop in beweging . 
Op dinsdagavond heren en dames competitie.
Op maandagavond en woensdagavond wordt er getraind door de jeugd. 
En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de Tsiene.
Hier volgen de wedstrijden t/m augustus.                               

Vrijdag   17 juni O.B.S  “De Pôlle”  kaatspartij voor de groepen 5, 6, 7 en 8.  
 i.s.m. de Jeugdcommissie. Aanvang 13.30 uur.

Zondag  19 juni KNKB Heren 1e klas vrije formatie partij. 
 (sponsor: “Het Grauwe Paard”) Aanvang 10:00 uur.

Vrijdag   24 juni Ouder/kind kaatspartij in twee categorieën
 i.s.m. de jeugdcommissie. Aanvang 18:00 uur

Woensdag 6 juli Diplomakaatsen beginners,welpen, pupillen i.s.m. de   
 jeugdcommissie. Aanvang trainingstijd.

Let op !!!!!!!       wijziging in opgave en aanvang wedstrijd
Zaterdag 9 juli Nacht kaatsen voor leden met barbecue.
 Dames en heren vanaf 14 jaar met verliezersronde.
      Aanvang 21.00 uur. Opgave t/m vrijdag 8 juli 19.00 uur

Zondag 17 juli Kaatspartij “het Grauwe Paard”  
 dames en heren  vanaf 14 jaar + verl/ronde en jeugd. 
 Aanvang 12.00 uur.

Zondag 21 aug KNKB pupillen jongens A en B klasse d.e.l. Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 26 aug Slotpartij competitiekaatsen dames en heren vanaf 14 jaar.
      Aanvang 19.00 uur

Kom gerust eens een kijkje nemen op de Tsiene.
Bestuur  K.V. Foarút
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neem nu een schotel installatie voor de beste beeld en 

geluidskwaliteit.   en de prijs valt reuze mee! 

  

Ook bij ons verkrijgbaar: 

Digitenne sets met of zonder abonnement 

Schotelsets voor op de camping

Informeer nu naar de mogelijkheden van S.G. Buren 

Digitenne en satellietontvangst bij:

    

      S.G. Buren

      De Swingel 10

      9036 PG MENALDUM

      Telefoon: 0518-451474

Officieel Dealer:
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S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403. 
www.rudistuve.nl

Foar in

gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet

nei

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

Doarpshûs Marsum

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

Juni-aanbieding:
Alle lipgloss voor € 10,00

(normaal € 16,30 / € 14,95 / € 12,70)

Laatste stuks oogschaduwpotloden
van € 12,50 voor slechts € 5,--

oog voor schoonheid

U bent van harte welkom!
Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
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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.
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teNNisVereNiGiNG MArssuM OPeNt  uNieK teNNis- eN MuurKAAtscOMPLex

Op 9 juli  2011 wordt het unieke tennis- en  Muurkaatscomplex in Marssum 

officieel in   gebruik genomen. Na een aantal  jaren van voorbereiding, is 

medio 2009 de start gemaakt met de renovatie van de oude tennisbanen en 

clubgebouw. De twee oude tennisbanen zijn vervangen door drie nieuwe 

“GM floor smash”-banen met nieuwe verlichting. Er is een geheel nieuw 

clubgebouw verrezen met een aantal bijzonderheden: het regenwater 

en drainagewater van de tennisbanen wordt opgevangen en hergebruikt 

voor ondermeer de toiletspoeling, de verwarming geschiedt middels 

energiezuinig vloerverwarming. Heel bijzonder is dat er niet alleen 

getennist maar ook gemuurkaatst kan worden. Het oefenveld is extra 

groot aangelegd evenals een zijwand van de kantine.  Hiermee is een 

officieel muurkaatsveld gecreëerd. De realisatie is mogelijk gemaakt door 

bijdragen van verschillende subsidieverstrekkers, sponsoren en (heel) veel 

vrijwilligersuren.

Zaterdag  9 juli wordt het park dat nu ook met ‘groen’ aangekleed is feestelijk 

geopend.  Om 11:00 uur zal de openingshandeling verricht worden. Om 12:00 

uur worden de halve finalepartijen van het tennis gespeeld. Hiervoor kunnen 

bewoners van Marsum zich aanmelden. Ook  worden enkele muurkaatspartijen 

gespeeld. Op zondagmiddag 19 juni organiseert TV Marssum een toernooi voor 

leden en oud-leden.

Belangstellenden zijn zaterdag 9 juli van harte welkom; vanaf 10:30 uur staat 

de koffie klaar.
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strAteNteNNistOerNOOi VAN 27 JuNi tOt eN Met 9 JuLi 2011

In de 2 weken voorafgaand aan het openingsweekeinde van het nieuwe 
tenniscomplex wil  tennisvereniging Marssum een stratentennistoernooi 
organiseren. Dit om alle Marsumers de kans te geven het complex te bekijken 
en in aanraking te komen met de tennissport.

Wat is nou leuker om het geheel nieuwe complex niet alleen te bekijken, maar 
ook te ervaren. 
De nieuwe banen spelen fantastisch en dat willen we alle Marsumers ook laten 
meemaken.

Het stratentennistoernooi zal worden gespeeld in de volgende spelvormen:
• Heren dubbel
• Dames dubbel
• Gemengd dubbel

 
Om ook de jeugd enthousiast te maken is het ook mogelijk om je op te geven 
als ouder/ kind.
Maar wil je vader of moeder niet met je tennissen, dan mag je ook je buur(t)
man of buur(t)vrouw vragen om samen met jou te tennissen.

Deelname kan maar in 1 spelvorm dit in verband met planning van de 
wedstrijden. Maar natuurlijk  zijn er meerdere teams per spelvorm per straat 
mogelijk. De finales in alle categorieën vinden plaats op zaterdag 9 juli met na 
de tijd een feestelijke prijsuitreiking.

Dus vraag je buurvrouw, buurjongen en geef je op. Beter een goede buur(t) 
dan een verre vriend.
Geen tennisspullen, geen probleem! Voor rackets en ballen wordt gezorgd!

Tennisvereniging Marssum nodigt iedereen uit om mee te doen met dit gezellige 
toernooi!

Meer informatie bij Marijke Julianus, 06-51540882 of m.julianus@live.nl 
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MArsuM MerKe 2011
Vrijdag 9 september is het zo ver dan barst de Marsum Merke van 2011 los.
Het thema van de merke van 2011 is Rock’roll

Het seniorenprogramma is nog niet geheel rond, maar vast staat wel dat Kobus 
de muziek deze middag zal gaan verzorgen. Als merkecommissie vinden wij 
het elk jaar weer een uitdaging om een programma voor de ietwat oudere 
inwoners van Marsum samen te stellen. De reacties op het programma zijn dan 
ook erg verschillend. We proberen het iedereen naar het zin te maken, maar 
dat is en zal moeilijk blijven. Daarom een OPROEP

OPROEP OPROEP  OPROEP  OPROEP 
Graag willen wij als merkecommissie weten van de senioren wat zij als 
programma zouden willen krijgen aangeboden.  Iets actiefs of juist vermaak, 
muziek, tips voor programma’s.
Zodat wij daar evt.  op kunnen inspelen en iedereen een leuk programma 
kunnen bieden. Reacties kunnen naar Marijke Julianus, Skoallestrjitte 26 of 
marsummerke@hotmail.com

Om 18.00 uur maakt het korps Ons Genoegen een rondgang door het dorp. Dit 
jaar zal achter het korps aan een optocht zijn van versierde fietsen en skelters 
voor kinderen. Alle deelnemende kinderen ontvangen bij de start een attentie 
en aan het einde van de rit ook nog een verrassing. De start is bij het dorpshuis 
en de kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven.
De vrijdagavond zal een echte rock’rollavond te worden, want dan zal er een 
playbackshow worden gehouden met muziek uit rock’n rolltijd. Dus de oude 
platen kunnen weer uit de doos worden gehaald. De heupen kunnen worden los 
geschud met hoela hoepen. En de potten gel kunnen groot worden ingekocht. 
En haal de rolschaatsen uit het vet.
Dus geef je op voor de rock’n roll playbackshow samen met je vrienden, 
buurtgenoten enz.

Dresscode: rock’n roll, pettycoats, leren jasjes, strakke spijkerbroek, polka 
dots.

Op zaterdagmiddag zullen er Oud Hollandse Spelen worden georganiseerd. We 
zijn nog druk met de voorbereidingen bezig, dus daar kunnen we nog niet al te 
veel over melden. 
MAAR start alvast met oefenen om goed voorbereid voor de dag te komen. 
Koek happen, aardappel poepen, hoefijzer gooien, sjoelen, stelt lopen en veel 
meer.
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Maandagmiddag zal er op veler verzoek na de lunch met borden worden 
gegooid. Dus niet afwassen, maar borden naar elkaar toegooien over een 
schutting en dan vangen.

We proberen er met zijn allen weer een mooi programma van te maken en 
rekenen dan ook op veel deelname en natuurlijk nog meer publiek. 

Opgave voor en informatie over alle activiteiten: marsummerke@hotmail.com
- Afke Tadema (06-23409942) en Marijke Julianus (06-51540882).

De merkekommisje
INforMatIE MErkElIjst, collEctE
Ieder jaar wordt er door de merkecommissie gecollecteerd, zodat de 
activiteiten van de Merkecommissie kunnen worden bekostigd.

De kosten van de Merkecommissie bestaan uit:
•  Gratis draaimolen €    600,-
•  Programma basisschooljeugd vrijdag €    750,-
•  Vrijdagmiddagprogramma €    250,-
•  Vrijdagavond activiteit (playbackshow) €    400,-
•  Zaterdagmiddag activiteit (Oud Hollandse Spelen) €    350,-
•  Spelletjes basisschooljeugd maandagochtend €    150,-
•  Overige kosten (dorpskrant, drukwerk, enz.) €    500,-

Totale kosten van de Merkecommissie € 3.000,-

Elk jaar wordt er een kascontrole uitgevoerd door Dorpsbelang. 

Alle activiteiten van de Merkecommissie zijn voor deelnemers en publiek gratis 
toegankelijk en er wordt geprobeerd voor alle leeftijdcategorieën activiteiten 
te organiseren.

Verder worden de activiteiten van de Merkecommissie volledig door vrijwilligers 
georganiseerd.

De Merkecommissie bestaat uit:
• Afke Tadema
• Vincent Rump
• Hiske Miedema

• Piter Wilkens
• Jan Dijkstra
• Marijke Julianus
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Vakantie van 8 aug. tot 29 aug.
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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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VOOrLOPiG       VOOrLOPiG        VOOrLOPiG       VOOrLOPiG
PrOGrAMMA MArssuMer MerKe 2011

Vrijdag 9 september:
13.15 uur programma voor groep 1 t/m 4 van de basisschool
14.15 uur programma voor groep 5 t/m 8 van de basisschool
15.30 uur Seniorenprogramma met muziek van Kobus
16.00 uur Opening kermis
18.00 uur Rondgang door dorp door korps “Ons Genoegen” 
20.00 uur Rock’Roll Playbackshow
  Kledingcode: polka dots, vetkuif, pettycoats, leren jacks enz. 
22.00 uur Muziek
            
Zaterdag 10 september:
11.00 uur KNKB Dames Hoofdklasse kaatspartij
14.00 uur Oud Hollandse Spelen
16.00 uur Prijsuitreiking ‘Oud Hollandse Spelen’ in de tent 
  met muziek van Grytz & Grize 
22.00 uur Muziek: Van Wieren en Special Treatment    
  voor 22.00 uur gratis entree

Zondag 11 september:  
12.00 uur KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij
17.00 uur Optredens: Stageline en Kobus 

Maandag 12 september:
10.00 uur A. van der Kooi Ledenpartij
10.00 uur Spelletjes basisschooljeugd
  Na afloop eten in de tent
12.30 uur gezamenlijke lunch  (na de lunch borden gooien/ vangen)
17.00 uur Matinee met Rintje Kas

Opgave activiteiten via: marsummerke@hotmail.com of
- Afke Tadema, 06-23409942 
- Marijke Julianus, 06-51540882 
Tijdens de gehele Marsum Merke graag de (Friese) vlag uithangen!
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strAteNVOLLeYBAL tOerNOOi MArsuM!

DSVS organiseert in samenwerking met SSS’68 op zaterdag 25 juni aanstaande 
een stratenvolleybaltoernooi! DSVS is de volleybalvereniging, die actief is in 
Menaldum, Dronrijp en in Marsum. DSVS heeft in Marsum veel jeugdleden.
SSS’68 is de voetbalvereniging en we maken gebruik voor dit toernooi 
van het voetbalveld en de kantine. In het verleden had Marsum ook een 
stratenvolleybaltoernooi. De laatste keer was in ’t eind van de tachtiger jaren, 
waarbij als prijzen “eigen stoeptegels” werden gebruikt, velen liggen er nog 
steeds.   We willen deze traditie graag opnieuw leven inblazen en organiseren 
daarom een toernooi op 25 juni vanaf 13.00 uur. 

De contactpersonen van de straten (voor zover er een straat- en/of 
buurtvereniging is) hebben inmiddels een formulier ontvangen met nadere 
uitleg. Wanneer er geen straat- en/of buurtvereniging in uw straat is, maar 
u toch van ons een formulier heeft ontvangen, rekenen wij volledig op uw 
enthousiaste initiatieven om toch uw straat vertegenwoordigd te hebben!

Elke straat kan een of meerdere teams opgeven. Er is een leeftijdsgrens vanaf 
14 jaar.  Zijn er minder dan 6 mensen beschikbaar dan zullen we proberen om 
samen met andere “ halve straten”  teams te vormen. Een straat kan dus ook 
aangemeld worden als er minder dan 6 personen mee willen doen.

Wij hopen op een sportief toernooi met veel deelnemers en toeschouwers.
Het is vast leuk om mee te doen, maar ook om te kijken en je straat aan 
te moedigen bent u van harte welkom. Voor de jonge kinderen zal er een 
springkussen aanwezig zijn!

Namens Volleybalvereniging DSVS,
Riet Beldsnijder. 0517-232367
Namens Voetbalvereniging SSS’68,
Gerard Hiemstra. 06-29592464
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roMMElMarkt MuzIEkvErENIGING oNs GENoEGEN,
Hallo dorpsgenoten,
 Graag willen we weer uw aandacht vragen voor onze rommelmarkt op zaterdag
1 oktober van 9 tot 12 uur, dit jaar in plaat van een voorjaars, een 
herfstrommelmarkt.
 
We hopen dat niet alles is verdwenen met de schoonmaak, spullen die u niet 
meer gebruikt, op bent uitgekeken, uitgegroeid, uitgelezen, vernieuwd, we 
zijn er blij mee.
 
Zoals in voorgaande jaren komen we op vrijdag 30 september vanaf 13 uur 
weer langs om de goederen op te halen, het mag vanaf die tijd natuurlijk ook 
bij het dorpshuis worden gebracht of neergezet.
Er is volop ruimte in ons mooie vernieuwde Ny Franjum, dus dat komt helemaal 
goed.
 
Al is het nog lang niet zover, noteer deze datum alvast, de tijd gaat snel, 
nu eerst genieten van de komende zomer  en we komen er in de volgende 
dorpskrant op terug.
 
Alvast tot ziens.
De Rommelmarktcommissie.

Lieve mensen

Hartelijk bedankt voor de 
geweldige belangstelling

Het was echt mooi

Nanne & Marie Rodenhuis

60 jaar 60 jaar

60 jaar60 jaar



29 Nieuwskruier Juny 2011

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

 - Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13

Bitgumerdyk 44, 9034 GK, Marssum 
T 058 254 23 16 • M 06 25 44 67 62

Schilderwerk 
met aandacht 
voor detail en 
de kwaliteit 
die vroeger zo 
gewoon was!

- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIES

- KLEIN ONDERHOUDS WERK IN EN ROND UW WONING.
- TEGELWERK

- METSEL EN VOEG WERK

- BESTRATING

- BOUWAANVRAAG / ONTWERP

- B- BOUWTEKENINGEN
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Bûter - Brea en ............. Kulinêr
 mei Geartsje

Varkensfilet met groentecurry en noten 

Hoofdgerecht voor 4 personen
 
5 eetl. arachide- of wokolie
1 theel. sambal oelek
2 theel. kerriepoeder
1 zakje nasi- of bamikruiden, geweld
1 ui, in partjes
250 g sperziebonen, afgehaald en gehalveerd
1 rode, gele en groene paprika, zonder zaadjes, in repen
1 courgette, in plakken
200 ml kokosmelk
250 ml groente- of kruidenbouillon (van tablet)
4 varkensfiletlapjes
zout en versgemalen peper
125 g ongezouten pinda’s, grof gehakt

Bereiden:
Verhit 2 eetlepels olie in een wok en fruit hierin de sambal oelek, kerriepoeder en 
gewelde kruiden. 
Roerbak de ui, sperziebonen en paprika 3 minuten mee. 
Voeg courgette, kokosmelk en bouillon toe en stoof zachtjes 10 minuten. Bestrooi het 
vlees met zout en peper. 
Verhit de rest van de olie en bak hierin het vlees goudbruin. 
Voeg een klein scheutje water toe en gaar het vlees in 3-4 minuten. Rooster de pinda’s 
in een droge hete koekenpan. 
Serveer de curry bij het vlees en strooi de noten erover.

Variatie:
Vervang voor vegetariërs het vlees door blokjes tofoe en bak deze met de groenten 
mee. Neem in plaats van sambal oelek sambal badjak of sambal manis.

Varieer met vlees 
Deze curry kunt u ook prima maken met kip of kalkoenvlees. Kijk welke vleessoort het 
meest voordelig is.
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sticHtiNG WeLZiJN MiDDeLsee  
orGaNIsEErt zoMEractIvItEItEN.
In het kader van zomeractiviteiten 
van Stichting Welzijn Middelsee 
organiseren wij een wandeling over 
“Boerenpaden“.
Deze wandeling vindt plaats op 
Donderdag  14 juli  van 14.00 – 16.30 
uur. Met als start plaats  de theetun   
“Slappeterp“  Kleasterdyk 12a in 
Slappeterp.
Eigen bijdrage van € 5,- p.p. incl. 
koffie / thee. U dient zich voor 11 
juli  aan te melden bij Sieta Kuipers, 
ouderenwerker van de Stichting 
Welzijn Middelsee tel: 0518 – 460805 
of via e-mail:
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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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

PEDICUREPRAKTIJK 

Sonja de Haan 
Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

Vergoed bij aanvullende verzekering 

BEHANDELING EVENTUEEL OOK BIJ U THUIS! 

Bel of e-mail voor afspraak:  
Bitgumerdyk 15 
Tel.  058-2542903 
pedicuremarssum@hotmail.com 
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OPLOssiNG Mei-
NuMMer:

Winnaar:  
A. Kramer 
Andringastrjitte

Puzzel : cryptogram

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden



37Doarpskrante fan Marsum

Horizontaal:

1. Een grote schol. – 5. Dat is weer 

een ander hoofdstuk. – 10. Een 

schietpartij. – 11. Op ’t einde ben ik ’t 

zat, iedereen maar terwille te moeten 

zijn. – 13. Moet enorm ter gedachtenis 

wezen. - 14. Op de keper beschouwd 

was de kerkdienst onderhoudend. – 

15. Binnen dit gebied gaat men op de 

vuist. – 17. Een gesloten klem was voor 

het wild een gelukkige gebeurtenis. 

– 19. Schuttingtaal. – 21. Een 

kunstenaar, die indruk maakt. – 22. 

het is alleen beneden en niet boven 

een rotzooi. – 28. Een bijstandsvrouw. 

– 29. De verlegenheid van iemand. 

– 30. De leiding heeft het heft in 

handen. – 31. Ter herinnering sla ik de 

zangbundel open. – 32. Oogdruppels. 

– 36. Als je klaar bent met breken, is 

er niets meer van over. – 37. Wordt 

dit gebruikt bij een bevalling op de 

grond? – 38. Filosofisch oorlogstuig. – 

39. Een boerin.

Verticaal:

1. Een grappige driewieler. -2. Die 

rustplaats op de markt bevalt me 

wel. – 3. Gelijkmatige letters. – 4. 

Dit beroep wordt geheim gehouden. 

– 6. Dit krijgt een forens. – 7. Na ’t 

spuiten miste ik een stel stenen. – 8. 

het moet met die neten eens een keer 

afgelopen zijn. – 9. Kringloop. – 12. 

Het gaat er in de regiolosbandig aan 

toe. – 16. Ootje. – 18. Slikte de proef 

van het getuigschrift. – 20. Je moet 

niet van ’n stekel eten, want dat valt 

je hard op de maag. – 23. Hij is daar 

gemeen genoeg voor. – 24. Het ziet 

ernaar uit dat de kachelladen staan 

te roken. – 25. Men neemt aan, dat 

men hierop lopen kan. – 26. Een route 

kiezen en pakken! -27. Er ligt een 

appel van eterniet op de fruitschaal. 

– 33. Aanslag op een stel slapende 

kippen. – 34. Het klinkt luid, maar 

het klopt wel. – 35. Het is slechts ’n 

gedraaid raam.
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Shortgolf in combinatie  
met vergaderarrangement
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState 
is ook uitstekend geschikt als vergader
accommodatie. Vergaderen in combinatie 
met diverse arrangementen behoort  
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.  
Prijzen op aanvraag. Informeer naar de 
mogelijkheden. 

Restaurant Partycentrum Nij AndringaState is dé plek om kennis te maken met shortgolf. Op een 
18holes baan leert u hoe dit spel dat uit Engeland is overgewaaid uw familiedag tot een succes kan 
maken. Maar ook een saaie vergaderdag krijgt een sportieve invulling die de deelnemers niet snel zullen 
vergeten, zeker niet als u de dag invult met een van de onderstaande arrangementen!

Shortgolf 
9 of 18holes, ongeveeer 2 uur durend
Kosten  10,00 p/p 
kinderen tot 12 jaar  7,50 p/p 

Dagarrangement Shortgolf
(vanaf 20 personen)

Shortgolf in combinatie met een rondvaart.  
10.30 uur ontvangst met koffie en oranjekoek
11.00 uur rondvaart
13.00 uur lunch bestaande uit:
Rijk gevulde soep
Diverse soorten brood
Diverse soorten beleg, vleeswaren en kaas
Salade
Warm gerecht
Melk en karnemelk
Fruitmand
14.30 tot 16.30 uur shortgolf  
of nostalgisch Biljartspellencircuit
17.00 uur Barbeque of dinerbuffet bestaande uit:
Rijk gevulde soep met stokbrood en kruidenboter
Diverse vleesgerechten
Diverse visgerechten
Diverse aardappelgarnituren en groenten
Diverse salades
IJs met slagroom
Kosten  70,00 p/p 
All-in, incl. consumpties
(Hollands assortiment)

Shortgolf 
arrangementen
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De KAArtFerKeAP FOAr ‘BAND OP ‘e LOOP’ is WOANsDei 18 MAAie út eiN set!

Op woansdei 18 maaie 2011 is de kaartferkeap fan de 31e produksje fan it 
Iepenloftspul Dronryp út ien set. Dit jier wurdt de foarstelling ‘Band op ‘e loop’ 
op de planken set. In stik oer in band dy’t wrâldferneamd wurdt, mei in moaie, 
mar ek tryste kant. 

It stik
Band op ‘e loop is in stik dat giet oer in ploechje freonen dat foar de fun yn in 
band spilet. Unferwachts skoare sy in hit en brekke troch. Sy wurde ferneamd! 
De trochbraak hat syn moaie mar ek syn tsjustere kant. Elts bemuoit him tsjin 
harren oan en sy drige fertize te reitsjen yn eigen rom en súkses. In spetterjend 
iepenloftspul mei sang, dûns en muzyk mei in serieuze ûndertoan. It stik wurdt 
regissearre troch Janneke Bergsma. Janneke hat it stik mei har man Pieter Jan 
Smit skreaun, spesjaal foar de band.
 
Kaarten bestelle
Kaarten binne te bestellen fia de fernijde webside, www.iepenloftspuldronryp.
nl of mei de bestelkaart foar 3 juny. Ek is it mooglik om fan 10 juny ôf telefoanysk 
kaarten te bestellen fia 06 – 55716292 op wurkdagen fan 19.00-20.00 oere. By 
Bloembinderij Tjarda yn Dronryp binne kaarten yn de winkel te keap. Fansels 
kinne jo ek op de foarstellingsjûn by it kassahokje in kaart keapje, mar dan 
nimme jo it risiko dat de foarstelling útferkocht is.

Tagongskaarten
Kaarten kostje €17,- it stik, ynklusyf in kopke kofje/tee. Wa’t yn ien kear 10 
of mear kaarten bestelt, betellet mar €14,50 foar in kaart! In stiper krijt €2,50 
koarting op de tagongskaart (maks. twa it jier).

De foarstellings fan Band op ‘e loop
Woansdei 15 juny, premiêre (reservejûn 16 juny)
Sneon 18 juny (reservejûn op 20 juny)
Freed 24 juny (reservejûn op 26 juny)
Sneon 25 juny (reservejûn op 27 juny)
Freed 1 july (reservejûn op 3 july)
Sneon 2 july (reservejûn op 4 july)

De foarstellings sette jûns om 21.00 oere út ein oan ‘e Haven yn Dronryp.
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OOK iN MArsuM KuN Je MeeDOeN AAN MOeDers VOOr MOeDers!

Besef je je wel eens wat een rijkdom het is om zwanger te worden en kinderen 
te krijgen? Zou je dan ook niet willen helpen om wensouders de kans te geven 
ouders te worden? Zwangere vrouwen kunnen andere vrouwen helpen door iets 
heel eenvoudigs: het opvangen van hun urine. Moeders voor Moeders zamelt deze 
urine in.
Tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap bevat de urine het hCG 
hormoon dat voor sommige vrouwen onmisbaar is om ook zwanger te kunnen 
worden. Moeders voor Moeders haalt urine op en daar wordt een geneesmiddel 
van gemaakt. Er zijn hier alleen heel veel liters urine voor nodig dus ook heel veel 
deelneemsters.
Tegenwoordig krijgt één op de zes paren te maken met verminderde vruchtbaarheid. 
Kunstmatige bevruchting kan voor hen de kans op zwangerschap met 40% doen 
toenemen. Bij dergelijke behandelingen maken artsen onder andere gebruik van 
medicijnen die het hCG-hormoon bevatten. Dit hormoon kan alleen verkregen 
worden uit de urine van zwangere vrouwen. Vandaar dat Moeders voor Moeders, al 
80 jaar, steeds weer op zoek is naar zwangere vrouwen die andere vrouwen willen 
helpen om ook moeder te worden. Zij geven. Zij krijgen. Zij delen hun geluk.

Hoe gaat het meedoen in zijn werk?
Zodra je Moeders voor Moeders hebt gebeld, komt de informatrice langs om kennis 
te maken en om te testen of er voldoende hCG in je urine zit. Is de uitslag positief 
dan krijg je een aantal flessen en een opvangkannetje. Vervolgens vang je elke 
dag zoveel mogelijk urine op, die je dan één keer per week naar een depot brengt 
dicht bij jou in de buurt. Ook vrouwen die werken kunnen meedoen, want Moeders 
voor Moeders is al heel blij met de urine die je kunt opvangen op de tijden dat je 
thuis bent. Er is zoveel urine nodig dat alle beetjes welkom zijn!

Wanneer kun je meedoen?
Het is belangrijk om je zo snel mogelijk aan te melden. Alleen in de eerste 
vier maanden van je zwangerschap bevat je urine voldoende hCG. Je kunt je 
aanmelden vanaf het moment dat je over tijd bent tot en met de 11e week van de 
zwangerschap. 

Wil je meer informatie of wil je jezelf opgeven, dan kun je bellen met het gratis 
nummer 0800 – 022 80 70 of met de plaatselijke informatrice Anja Wierenga-de 
Haan, 06-29464603. Kijk ook op Internet www.moedersvoormoeders.nl
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iNLeVereN KerKNieuWs t/m dinsdag 23 Augustus bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

KerKDieNsteN
12 juny Marsum Poptaslot Pinkstertsjinst ZWO komm.

13 juny Ingelum Ds.J.F.Kroon

19 juny Bitgum Ds.K.Visbeek Fryske tsjinst

19 juny Molewjuk Jeugdtsjinst 19.30

26 juny Bitgummole Ds.Kamerling Nachtmiel

3 july Marsum Mw.Brandwijk-de Vries

10 july Bitgummole Ds.Lof

17 july Bitgum A.Terlouw

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





(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 • 


