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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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De nieuwskruier  Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Verschijnt 10 maal per jaar, oplage 600 stuks, wordt gratis thuis bezorgd

 Kopij Mei 2011 inleVeren Bij  
 rienK julianus
 rypsterDyK 2               
 9034 hn MarssuM

DoarpsKranteMarsuM@hWassenaar.nl

VÓÓr DonDerDag 28 april
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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 27-04-2011, 25-05-2011, 29-06-2011 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



5Doarpskrante fan Marsum

6  apr  Gezamenlijke spelmiddag  14.00u  NF

9 apr Himmeldei Oars/Dorpsbelang (12u patat) 11.00u NF

13 apr Spelmiddag gezamenlijk 14.00u NF

14 apr Vrouwen van Nu: High Tea 17.00u NF

16 apr Bloemenactie Floralia

16 apr Paas/ voorjaarsmarkt in Drenningahof 10.00u 

19 apr Jaarvergadering ANBO 14.00u BH Zie art.

20 apr Voorlichtingsavond zwanger worden 19.30u GKG Zie art.

21 apr OBS De Pôlle: LenteFair 16.30u OBS Zie art. 

23  apr  Themafeest. Thema wordt later bekend 21.00u GP

26 apr Start Competitiekaatsen 18.45u TS Zie art.

BH = Black Horse Menaldum

GKG = Groene Kruis Gebouw Berlikum

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
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Sjoerdsje Soer kaam ris in kear wat letter thús as sljuchtwei 

hinne en grif de kaai fergetten fansels. Sadwaande lei Johan 

al lang op ien ear en yn syn oare ear siet gjin gehoarapparaat 

mear. Sjoerdsje mei har 78 jier wakker raze en bâlte mar it 

die gjin fertuten. Sjoerdsje, yn jieren net sa dryst west, mei 

it túntrepke it platdak fan de garaazje op klauterje. Nei in skofke knoffele 

Johan, dochs wekker wurden, nei ûnderen sûnder gehoarapparaat mar doe stie 

Sjoerdsje al oan’e oare kant op it platdak.  Sokke meneuvels binne spannend 

as je 16 binne, mar tsjin’e tachtich is dat faaks oars, Johan en Sjoerdsje witte 

it antwurt. Sa hawwe mekoar wol wer fûn.

Sûnt it doarpshûs nei de prachtige ferbouwing klear is, en alles binnen de 

begrutting, wie der sels wat jild oer om noch wat lytse putsjes te dwaan. 

Miskien hat it bestjoer dêrom wol besletten om de doarren te elektrifisearjen. 

No docht bliken dat de snelheid wêrmei je de doar temjitte gean noch al 

krekt komt. Foaral as je wat rap nei binnen wolle krijt it elektronyske each 

te min tiid om de doarren yn’t wurk te setten. De kâns is dan grut dat je der 

in blauwe noas oprinne. No ha we noch gjin swier letsel meimakke mar as jim 

reaksjesnelheid wat minder wurdt troch in slokje bygelyks, no dan kinne ús 

dokters de iisblokjes mar klear lizze.  

Och sûchchch, it kaam har út de teannen wei. De teannen fan Marijke 

Julianus wylst sy as amateur spylster fan OKK har rol as frou fan’e kroechbaas 

delsette. Hiel wat oars, yn in smûke sfear sketsten de spilers in plaatsje fan it 

kroechlibben en wat der oer de taap giet. Doch mar ris in djipte-ynterview mei 

Klaas fan it Grauwe paard besykje. OKK sette in tige nijsgjirrich stik del wêr’t 

wy allegearre wol wat by betinke koennen.

KruierKes
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058-2346700 OF 0800-0226033. Dit binne de twa 

tillefoannûmers dy’t jim belje kinne as jim oerlêst fan’e 

fleanmachines hawwe. No hie ik dit kear meardere klachten, 

de earste wie dat de fleanbasis it foarinnoar kriget eltse kear 

kopy te let yn te stjoeren. We witte dat sy net lústerje kinne by 

definsje, sels de minister hie der lêst fan. Mar se kinne ek net iens lêze, want 

wy ha al ferskate kearen in berichtje stjoert om op’e tiid te wêzen mei harren 

kopy. 9 dagen foar de earste sneon fan de moanne de kopij ynstjoere, sa ha we 

dat betocht of soenen sy ek net rekkenje kinne. Hawar der wie dus in oefening, 

en dy mannen fleagen as wylden en sadwaande reinde it klachten en terjochte. 

Boppe Marsum oer de hasses en draaie as in koarkelûker mei it gas fol iepen. As 

it jim ek te mâl giet belje dan it twadde nûmer want dat is fergees.

Minne en Pieter-Jord Hovenga hawwe dit jier it earste broedsje yn Fryslan fûn. 

In prot aaissikers de smoar yn fansels, yn earsten om’t sy sels dat broedsje 

net fûn hawwe en yn twaddens omt yn ien klap it maksimum fan krapoan 6000 

ljipaaien mei fjouwer dichteby kommen is. No liket it finen fan in broedsje 

ús gjin keunst, wy rûnen foarhinne dat nêst mei ien ljipaai grif foarby. Mar 

fjouwer oer’e kop sjen dat slagget ús net iens. Wa hat eins it earste ljipaai fan 

Marsum fûn. 

Jeften:  

T.v.d.S  € 10.-, J.V.  € 15.-, T.T.  € 10.-. Mei-elkoar € 35.-, ús 

begruttingstekoart is noch € 196.50. Tige tank foar jim jeften. 

Sa as it no lyket hat de Gemeente it finansjele plaatsje foar it doarsplein by ús 

doarpshûs hast rûn. As alles mei sit is it plein ein dit jier klear. Mar hoe moat 

dat no mei dat originele fytsenrek. Doe’t de plannen makke binne hat gjin 

minske rekken hâlden mei al dy fytsen. ???????  En NO.

KruierKes
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www.rabobank.nl/lnwf

Rabobank. Een bank met ideeën.

Duurzaam investeren in de toekomst.

Een bank met ideeën. 
Duurzaam beleggen.

Coöperatiefonds.

Groenfinanciering.

Rabo Groenobligaties.



9Doarpskrante fan Marsum

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
Donderdag 24 maart hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. In de glazen 
zaal van Nij Franjum. Prachtig, mooi transparant, zoals we ook willen zijn. 
Jammer dat de verstaanbaarheid nog niet optimaal was, maar daar wordt aan 
gewerkt . Volgend jaar is het goed. Een deel van de behandelde punten vindt 
u hieronder.

Op de Poptawei staan bij regen veel waterplassen. De fietsers op het 
naastgelegen fietspad lopen kans op een ongewenste douche. We hebben het 
afgelopen jaar, de gemeente Leeuwarden gevraagd de kuilen eruit te halen. 
De toezegging is er maar eerst moet een oplossing gevonden worden voor de 
vervuiling van de berm. We houden het in de gaten.

 De Himmeldei wordt gehouden op zaterdag 9 april. De Jeugdclub Oars helpt 
weer volop mee. Er zijn nog enkele volwassenen nodig voor de begeleiding. 
Verzamelen om 11.00 uur bij Nij Franjum.

Het aantal inwoners per 1 januari 2011 bedroeg 1111. Eén minder dan vorig 
jaar. Na jarenlange daling zal het in de toekomst licht stijgen door de verwachte 
nieuwbouw. Er is een vrouwenoverschot van 10. De aanwezige mannen leken 
daar niet mee te zitten.

Bij de gemeente zal gepleit worden om een aantal keren de bus naar Menaldum 
via Marsum te laten rijden, zodat het gemeentehuis of dienstencentrum 
gemakkelijker bereikbaar is

Wonen NoordWest Friesland heeft het groot onderhoud van de speeltuin voor 
haar rekening genomen. Dorpsbelang houdt een twee wekelijkse inspectie en 
verricht het klein onderhoud.

Het batig saldo is het afgelopen jaar gestegen van ruim 1500 Euro naar ruim 
2300 Euro. Dit komt door de contributieverhoging. Ook is hier debet aan dat 
Jan Posseth ons geweldig helpt met het innen van de contributie en met het 
werven van nieuwe leden. Als dank kreeg hij de enige echte Popta appelsap 
overhandigd.

De kascommissie bestaande uit Klaas Westerhuis en Tinus Odinga heeft de 
financiën weer gecontroleerd. De vergadering verleende op hun voorstel de 
penningmeester décharge.

Geert Verf en Arend Jan Talens werden herbenoemd als bestuurslid. Koos 
van der Meulen treedt tot het bestuur toe. Hij heeft al een tijdje meegedraaid 
en kon daarom gemotiveerd kiezen. Twee Marsumers zijn al gevraagd om in de 
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komende jaren bestuurslid te worden. Ze hebben daar positief op gereageerd. 
Prachtig dat er voldoende animo is, terwijl andere dorpsbelang-besturen 
moeite hebben om hun bestuur op peil te houden.

Annewiep Bloem van de gemeente vertelde op enthousiaste wijze hoe de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) steeds beter vorm krijgt in de 
gemeente. Ze vroeg of de inwoners van Marsum alle vragen en problemen 
op gebied van wonen, zorg en welzijn, wil melden bij het WMO loket op het 
gemeentehuis. Mochten Marsumers dit moeilijk vinden, dan kan dat ook via 
Dorpsbelang. Het is geen bemoeizucht, maar juist sociale ruggesteun. Iedereen 
heeft baat bij een goed sociaal netwerk.

Wieger Feddema van de gemeente vertelde aan de hand van een 
powerpointpresentatie over de voortgang van het sociaal dorpsplein. Hij 
verwacht elk moment officiële goedkeuring van de provincie. Hij hoop dat de 
gemeenteraad het dan eind mei kan behandelen. Voor de bouwvak kan dan 
de aanbesteding plaatsvinden; na de bouwvak de uitvoering.  Als provincie en 
gemeente het ondersteunen, kan het dorpsplein er tegen het eind van het jaar 
liggen. Tjitske Sybesma meldt dat na de financiële goedkeuring het globale 
plan tot in detail uitgewerkt gaat worden.

Wieger Feddema vertelt dat tijdens rioolcontrole is gebleken dat het riool 
in het Franjumbuorsterpaed en stukje uniastrjitte (naast Nij Franjum) 
en stukje r. Veemanstrjitte (van ijsbaan tot voetbalveld)vervangen moet 
worden. Dat gebeurt tegelijkertijd met de geplande aanleg van het sociale 
dorpsplein. Het is de bedoeling dat de regenwaterafvoer van de huizen zoveel 
mogelijk op het schoonwaterriool aangesloten gaat worden. Daarvoor is wel 
toestemming nodig van de eigenaren.

Arend Jan Talens geeft uitleg over de NW tangent. Hij laat een filmpje zien 
waarin te zien is hoe een auto over de nieuwe weg rijdt. We zijn bang voor 
sluipverkeer. De gemeente houdt dit met ons nauwlettend in de gaten. Daarom 
is vorig jaar nog een nulmeting gehouden, waaruit blijkt dat het aantal 
autobewegingen ruim 1500 per dag is. Hetzelfde aantal als in 2006 en ruim 200 
minder dan in 2000. We hebben al een idee over het inperken van mogelijk 
sluipverkeer. Van belang omdat we niet willen dat Leeuwarden weer de 
afsluiting van de Poptawei van stal gaat halen. Ook willen we niet dat de afslag 
naar Westeinde verdwijnt. Deze wijkbewoners weten de weg naar onze slager 
en het tuincentrum te vinden. En dat moet vooral zo blijven. Wieger Feddema 
wijst op de website www.vrij-baan.nl waar de verschillende projecten in en 
rondom Leeuwarden beschreven staan.
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Arend Jan laat in een powerpoint presentatie zien hoe de Haak wordt 
aangelegd, hoe de geplande asfaltfabriek op schenkenschans gesitueerd 
kan worden en hoe Marsum aan het water eruit kan komen te zien. We gaan 
een periode tegemoet met volop kansen voor ons dorp. Van belang is wel dat 
verschillende partijen hieraan meebetalen. We hebben er vertrouwen in dat 
goede plannen ook in deze financieel krappe tijd op steun mogen rekenen. 
Gemeente Leeuwarden heeft zich wat kritisch uitgelaten over meebetalen 
als Menaldumadeel tegen de asfaltcentrale op Schenkenschans blijft. Maar 
de gemeente heeft verder zijn schouders volop gezet onder de gezamenlijke 
aanpak van Nieuw Stroomland. Ook hier vertrouwen we op een goed gezamenlijk 
vervolg. Op onze steun kunnen ze rekenen.

Gerrit Julianus vertelt dat het dorpshuis nog subsidie heeft gekregen voor 
de verbouw van de bergruimte en achterzijde van Nij Franjum. Samen met 
de nodige vrijwilligersinzet moet deze klus geklaard kunnen worden. De 
verbouw van het dorpshuis oogst veel roem. En het is allemaal (ruim) binnen 
de kostenraming gebleven. Samen met het (para) medisch centrum en het 
geplande sociale dorpsplein een geweldige plek in ons dorp.

Sonja de Haan vertelt over de uitbreiding van het jeugdwerk in Marsum. 
Opgestart op initiatief van de gemeente en bevorderd door de speciale 
ruimte in Nij Franjum. Het betekent dat samen met Jeugdclub Oars de 
leeftijdscategorieën uitgebreid gaan worden. Voor de oudere schoolgaande 
jeugd komt de zaterdagavond erbij (eerst 1 keer in de 2 weken). Vrijwilligers zijn 
benaderd. Subsidie is aangevraagd bij de gemeente en Herbert Duintjerfonds. 
Er moet nog veel geregeld worden, maar ze gaan los en al werkende worden 
zaken bijgesteld. Samen met de jeugd, want die heeft zich heel actief 
opgesteld. Ze hebben zelf ook al behoorlijk wat geld bij elkaar gekregen met 
een sponsorloop en klussen. Klasse!

Marijke Julianus doet verslag van de Merkecommissie. Het thema van dit jaar 
mag ze nog niet verklappen. Dat zal binnenkort wel in de dorpskrant komen. Ze 
vraagt nog naar de herplant van de boom op de Ljouwterdyk. Op zich prachtig, 
maar deze was er weggehaald destijds om plaats voor de zweef te krijgen. 
Dorpsbelang zal het met de gemeente opnemen.

De bouwmogelijkheden in het dorp komen er zeker, maar dan moet de hobbel 
van het Luchthavenbesluit eerst genomen worden. Deze is vertraagd. Onlangs 
is er overleg geweest tussen Defensie en de deelnemende gemeenten. De 
verwachting is nu dat medio 2012 alles klaar is om te kunnen bouwen. De 
gemeente is pro actief geweest (onze complimenten daarvoor) door alvast 
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in het nieuwe bestemmingsplan rekening te houden met de verschillende 
nieuwbouwlocaties. Hierdoor hoeven er dan geen langdurige en kostbare 
procedures gehouden te worden om het bestemmingsplan aan te passen. 
Probleem is wel dat sommige eigenaar/bewoners bereid zijn hieraan mee 
te werken, maar dat het nu wel langer duurt. We zullen in overleg met hen 
treden. Ze moeten nu opnieuw vrij kunnen kiezen of ze willen wachten op het 
luchthavenbesluit. Ook zijn er al ca 14 opgaven voor de verschillende locaties. 
Tja, wachten duurt dan lang.

Beheer openbaar groen is een thema dat op Dorpsbelang afkomt. We zitten 
niet om meer werk te springen, maar we willen wel veel invloed uitoefenen 
op de kwaliteit van onze leefomgeving. De gemeente is bereid ons verzoek in 
te willigen om de struiken tussen de S.v.Heringawei en het bedrijventerrein 
om te vormen tot gras. Alle bewoners hebben dit aan ons verzocht. De 
rozenstruiken aan de Bitgumerdyk tussen v. d. Baan en Aalders kunnen blijven 
staan. De struiken bij de bushalte aan de Bitgumerdyk kunnen blijven staan 
mits Dorpsbelang het beheer overneemt.  Gelukkig meldde zich direct al 
iemand aan die daar wel bij wil helpen. Dorpsbelang is nog op zoek naar enkele 
vrijwilligers (aanmelden graag via g.verf.@chello.nl of 2541802). De bedoeling 
is om het perk zo vol te planten dat er later weinig onderhoud nodig is. Enkele 
suggesties hiertoe werden nog gegeven door de leden.

Jan Kuppens deed verslag van het beheer van de kerkelijke goederen in de 
toekomst (kerk, pastorie en consistorie). Het aantal lidmaten van de kerk loopt 
terug. Deze kunnen het onderhoud niet meer garanderen. Daarom is in het 
verlengde van de stichting “De krobbe derut” een nieuwe stichting in oprichting 
waarin ook niet kerkelijke inwoners meehelpen de kerkelijke goederen goed 
te beheren. De staatsecretaris moet een verzoek daartoe inwilligen. Ook van 
belang is te weten of er vrijstelling van overdrachtsbelasting gegeven kan 
worden. Jan heeft goede hoop omdat het van Anbi naar Anbi is. Hij hoopt over 
een paar maanden meer te kunnen meedelen.

Geert Verf vertelt over de laatste stand van zaken van de JsF. Op 30 maart zal 
er een ronde tafelconferentie gehouden worden in de Tweede Kamer, specifiek 
over het geluid. Daar zal ook door hem het woord gevoerd worden. Hier zal 
hij inbrengen dat aanvullende geluidsmetingen (vooraf) en een permanente 
geluidscontrolesysteem (achteraf) noodzakelijk zijn. Samen met enkele andere 
dorpen is de Tweede Kamer verzocht nu niet in te stemmen met de aanschaf 
van het 2e testtoestel. Aangezien de testfase is uitgesteld tot 2016,  is het niet 
noodzakelijk om al in 2012 en 2013 over twee testtoestellen te beschikken. Een 
latere aanschaf geeft waarschijnlijk een goedkoper en ook nog beter vliegtuig. 
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Inmiddels is besloten om de aanschaf van het 2e testtoestel met een maand 
uit te stellen. We zijn bang dat het CDA, VVD en de PVV in april alsnog zullen 
besluiten tot aanschaf ondanks de grote kostenstijgingen en de technische 
tegenvallers (alle JSF toestellen staan al een tijdje verplicht aan de grond). In 
Canada is de regering gesneuveld omdat te rooskleurige informatie t verschaft 
is over de voortgang en kosten van de JSF. 

Verder speelt dat minister Hillen binnenkort met een brief komt, waarin 
het project vervanging F-16 herzien zal worden. Waarschijnlijk betekent dit 
aanschaf van minder, dan de geplande 85, toestellen. We sluiten niet uit 
dat, vooruitlopend hierop in het kader van bezuiniging, wordt besloten om 
met minder F-16’s te gaan vliegen. We verwachten dat de Leeuwarder basis 
wel open zal blijven, maar wel in een andere vorm (wrs met helikopters van 
vliegveld de Kooy) en dus mogelijk met minder straaljagers..

Al met al een zeer informatieve vergadering, die om ca 22.30 uur werd 
afgesloten. Sneller had moeilijk gekund. Gelukkig is Marsum een actief dorp 
waar veel gebeurt. En dat willen we graag zo houden.

Het bestuur van Dorpsbelang

VereNiGiNG HeT GrOeNe Kruis BerLiKuM/Wier e.O.
20 APriL 2011 19.30 uur GrOeNe KruisGeBOuW BerLTsuM:
Voorlichtingsavond gezond zwanger worden

Zwanger worden: het lijkt zo gewoon. Je krijgt de meest 
uiteenlopende adviezen, gevraagd en ongevraagd over van alles 
en nog wat. Goed bedoeld, daar gaan we vanuit, maar soms… is 
advies van deskundigen van grote waarde om goed voorbereid 
om te gaan met je kinderwens. De Vereniging Het Groene Kruis 
Berlikum komt met een nieuwe voorlichtingsactiviteit om je 
goed op weg te helpen. Een primeur in Friesland.

We hebben deze avond voorbereid in samenwerking met de Verloskundige 
Maatschap Sinneblink uit Stiens, die al enige jaren een vertrouwd gezicht is in 
ons verenigingsgebouw en de regio Noord-West Friesland. De vakvrouwen weten 
waarover ze praten en kunnen u met raad en daad alle informatie verstrekken 
die u nodig heeft. Daarnaast wordt ook het belang van goede voeding voor de 
a.s. moeder toegelicht door een diëtiste.

Het belooft een zinvolle avond te worden. Neem gerust je partner mee, maar 
meld je wel even aan op prstiens@xs4all.nl. De Vereniging Het Groene Kruis 
Berlikum is er voor jong en oud zoals u ziet, van - 0 tot 100!
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Komt allen….!!!
OBS de Pôlle

Lentefair 

Donderdag 21 april 2011
Van 16.30 uur – 18.30 uur

Leuke aktiviteiten op het 
schoolplein!

Loterij en verkoop komt ten 

goede aan school.
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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

Nieuw!! Wenkbrauwen vormen een 
belangrijk onderdeel voor een 
perfecte uitstraling. 

Deze maand ter introductie: 
Compact Eyebrow and Eyeliner in 
bruin en antraciet van € 23,00     
voor € 19,95!

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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GeZeLLiGe BiJeeNKOMsT..
Ruim 50 leden van de ANBO-afd. M’deel woonden in 
de Black Horse in Menaldum een mooie voorstelling 
bij van het Dokkumer orkest “Hamme Hos”. Het 

20 muzikanten tellende orkest speelde tal van bekende nummers o.a. Het 
dorp (van Wim Sonneveld) , Amsterdamse grachten en verschillende populaire 
marsen. Bij verschillende nummers werd ook gezongen en de nummers werden 
aan elkaar gepraat d.m.v. gedichten en anekdotes. Al met al werd het een heel 
geslaagde middag.
Het orkest “Hamme Hos” is genoemd naar een bekende oud-Dokkumer die door 
de Friese troubadour Sytse v.d. Werf in het gelijknamige lied wordt bezongen.
Tegen 16.00 uur sloot de voorzitter L. Dol de gezellige middag.

ANBO-afd. Menaldumadeel:
di. 19 april Jaarvergadering 
  waarbij een optreden van Johan Veenstra met “in smout 
  praatsje”.  Black Horse Menaldum om 14.00 uur.

Enkele Friese ANBO-aktiviteiten in de komende tijd zijn o.a.:

14 mei De vier pontjes fietstocht
 start 10.00-10.30 uur bij pont Nye Skou-Vegelingsoord.  
19 mei Bloemen fotograferen van dichtbij
 (opgave voor 7 mei op 058-2552092)
19 mei Jeu de boules- Lyndensteyn Beetsterzwaag;
 (opgave voor 9 mei op 0512-352098)
24, 25, 26 mei Fiets 3-daagse Opsterland; informatie 0512-301282
26 mei Vaarexcursie in de “Rottige Meenthe”  
 (opgave voor 14 mei op 0561-616718)

Afdeling Menaldumadeel 
Info.:  0517-234595
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OPrOeP cOMPeTiTieKAATseN VOOr MANNeN

Zoals bekend wordt er al jaar en dag op dinsdagsavonds op “De Tsiene”competitie 
gekaatst door de senioren. Er wordt bij de heren gekaatst in 2 categorieën te 
weten een groep tot vijftig jaar en een groep van vijftig jaar en ouder. 

Omdat er misschien mannen zijn die het direct niet zien zitten om tussen de 
cracks van de leeftijdscategorie tot vijftig mee te kaatsen, of dit al hebben 
gedaan maar zijn afgehaakt is het volgende idee ontstaan. 

Het komend seizoen is het mogelijk om mee te kaatsen in de categorie van 
vijftig jaar en ouder. Wanneer dit in een behoefte voorziet zullen wij ook in de 
volgende seizoenen hier rekening mee houden. 

Mocht dit je aanspreken dan kun je vanaf 26 april op dinsdagsavonds om 18:45 
op de Tsiene terecht. Competitieleider is Jan Tuinman telefoonnummer 058-
2541678. 

NieuWs VAN HeT KAATsFrONT:
Dorpsgenoten en Kaatsvrienden

Het seizoen gaat weer beginnen.  
Er wordt vanaf dinsdagavond 26 april  weer volop gekaatst op de Tsiene .
Dan gaat de heren en dames competitie weer van start.
Op maandagavond en woensdagavond vanaf 9 mei wordt er getraind door de 
jeugd. 
En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de Tsiene.
Hier volgen de wedstrijden t/m mei 

Zaterdag 30 april Openingspartij voor leden dames,heren  vanaf 14 jaar met  
 verliezersronde en jeugd.   Aanvang 12.00 uur 
Zondag 15 mei Ledenpartij i.s.m.Engelum  in Marssum voor dames,heren  
 met verliezersronde en jeugd. Aanvang 12.00 uur
Zaterdag 21 mei Federatie menaldumadeel 
 Aanvang 13.00 uur
Zondag   29 mei KNKB jongens afdeling +d.e.l. met verliezersronde
 Aanvang 10.00 uur

Kom gerust eens een kijkje nemen op de Tsiene.
Bestuur  K. V. Foarút
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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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Bûter - Brea en ............. Kulinêr
 mei Geartsje

Bitterkoekjes-kwarkdessert 
4 personen

Ingrediënten:

8 bitterkoekjes

5 eetl amandellikeur(Amaretto)

3 eidooiers

80 gr suiker

225 gr kwark

1/8 ltr slagroom

Halveer de bitterkoekjes. Besprenkel ze met de helft van de likeur.

Klop de eidooiers met de rest van de likeur en de suiker in 10 minuten tot een lichte 

crème.

Roer de kwark los, sla de slagroom stijf en spatel dit door de eidooiers.

Verdeel de helft van het kwarkmengsel over de coupes, leg de bitterkoekjes erop en 

schep de rest van het kwarkmengsel erop. 

Zet de coupes minstens 3 uur in de koelkast.

DATuM rOMMeLMArKT ONs GeNOeGeN VerscHuiFT
De rommelmarkt die gepland stond op 23 april verschuift door omstandigheden 
naar eind september, de juiste datum komt in de volgende dorpskrant te 
staan.

Wilt u zolang de spullen die u voor ons bewaart vasthouden?

Alvast bedankt en tot ziens,
Rommelmarktcommissie 
muziekvereniging Ons Genoegen.

Onze actuele agenda is ook te vinden op: www.onsgenoegenmarssum.nl
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siMAVi cOLLecTe

De Simavi Collecte  gehouden van 13 tot 19 Maart j.l. 
heeft een bedrag opgeleverd van  Zeshonderd dertig 
euro en veertig euro cent  (€ 630,40). Gulle gevers en collectanten  hartelijk 
dank hiervoor.

J de Jong

reuMAFONDs cOLLecTe

Beste collectanten en gevers, héél hartelijk bedankt. 
De collecte voor het reumafonds heeft in Marssum 
e.o. € 822,90 opgebracht.

Groeten, Geeske de Jong

PAAs /  VOOrJAArs MArKT iN DreNNiNGAHOF.
Op zaterdag 16 April 2011 organiseert Palet en Welzijn Middelsee gezamenlijk 
met de hobbyisten uit de gemeente Menaldumadeel een grote Paas / 
Voorjaars markt in Drenningahof te Dronrijp.
De hobbyisten staan verspreid door het gehele gebouw en mits het weer het 
toe laat kan men zo ook buiten aantreffen.

De hobbyisten geven uitleg eventuele demostaties over hun hobby’s en 
bieden hun producten te koop aan.
De volgende hobby’s kunt u bewonderen:
Oude Ambachten, Houtbewerking, Aquarellen, Zeepkettingen, Modelbouw 
in de vorm van boten en meccano en Verse Bloemen
Dit alles met uitgangspunt Pasen en het Voorjaar.

Van 10.00  tot 16.00 uur bent u allen van hartelijk welkom op de Paas / 
Voorjaars markt in Drenningahof.    Drenningahof kunt u vinden aan de 
Hearewei te Dronrijp.

Toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, 
ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee  ---  Menaldumadeel  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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Puzzel : Zweedse puzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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OPLOssiNG MAArT-
NuMMer:

Winnaar: 
Hennie Bakker-Visser
Weversbuurt 18
8455 JA Ketlik  

GeZOcHT: cOörDiNATOr VOOr De Ms cOLLecTe iN MArssuM
Het Nationaal MS Fonds zoekt in Marssum een nieuwe coördinator voor de 
MS collecte in november. Tot op heden heeft Marijke Busstra, de coördinator 
in Leeuwarden en Goutum, de collecte gecoördineerd maar dat is eigenlijk 
te veel werk.
Is het coördineren van de collecte, veel werk of ingewikkeld? 
“Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds. Als je 
van regelen en organiseren houdt, je sociaal bent en ca. 8 uur de tijd hebt, 
dan kun je aan de slag!

Wat houdt het werk precies in?
De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de 
collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de 
administratie en tellen van de collectebussen. 
De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding, waarin de 
werkzaamheden worden besproken.
De collecteweek is van 21 t/m 26 november.

KOM iN AcTie!
Neem contact op met Marijke Busstra, tel. (058) 212 87 28 
Kijk op www.mscollecte.nl voor meer informatie.
Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom!

Meld je aan als collectant 
en strijd mee met het 
Nationaal MS Fonds! 

Bel 010 591 98 39 of mail 
naar info@nationaalmsfonds.nl

www.nationaalmsfonds.nl

Vecht tegen 
Multiple Sclerose

Giro 
5057
MaaSSluiS

BeDANKT
Halverwege Januari onderging ik een hersenoperatie in het UMCG. Weer thuis 
in Marssum werden we ontvangen met allerlei lieve reacties. Op deze manier 
wil ik dan ook iedereen bedanken voor de bloemen, cadeautjes, kaarten en 
de aandacht die ons ten deel viel.

Anna en Albert
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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

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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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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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

ZeGeNeN

De voorbije weken heb ik allerhande kinderbijbels 
bestudeerd. Het was een leuke bezigheid, want de variatie 
is enorm. Ik las weer in de bijbel die mijn oma in Overijssel 
vroeger had, De Bijbelse Geschiedenissen van W.G.van 
der Hulst, uit 1918. Ik merkte hoe mooi Ulbe van Houten 
kon vertellen (zijn Hillige Histoarje komt uit 1949). En ik 
bladerde door een paar nieuwe kinderbijbels, vol kleurige 
tekeningen.

In zo’n nieuwe kinderbijbel vond ik een gedichtje dat 
prachtig onder woorden brengt wat zegenen nou eigenlijk is:

zegenen

zegenen is niet moeilijk uit te leggen
het lijkt op goede dingen doen en zeggen
dus als ik zeg: wat een lieverd ben jij
dan krijg jij een beetje de zegen van mij
en als jij dan zegt: maar jij bent zo trouw
dan krijg ik die zegen weer terug van jou!

ds. J.F.Kroon
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iNLeVereN KerKNieuWs t/m dinsdag 21 April bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

BiJ De KerKDieNsTeN  
In de kerk bereiden we ons deze weken voor op de Stille Week en Pasen. Zoals 
elk jaar zullen er in de Stille Week vespers worden gehouden in Ingelum. Op 
24 april vieren we het Paasfeest, het oudste en grootste feest van de kerk; het 
feest van het uitzicht dat onze Heer ons heeft gegeven. Ik hoop dat we met 
elkaar gezegende diensten mogen beleven!

Met hartelijke groet, ook namens ons gezin,

ds J.F. Kroon

BLOeMeNGrOeT 
6 maart nei: 
mefrou A.Hiemstra,  Ds. Faberstritte 12, en 
famylje Sytsma, It Aldlân 11, Marsum.

KerKDieNsTeN
3 april Marsum Ds.J.F.Kroon
10 april Bitgummole Ds.Y.Hiemstra Fryske tsjinst
17 april Bitgum Ds.J.F.Kroon
18,19 en 20 april Ingelum Fespers Oanfang 19.30
21 april Ingelum Ds.J.F.Kroon 

Wite Tongersdei, 

Hillich Nachtmiel Oanfang 19.30
22 april Ingelum Ds.J.F.Kroon Goed Freed  19.30
23 april Ingelum Ds.J.F.Kroon Stille Sneon  19.30
24 april Bitgummole Ds.J.F.Kroon 1e peaskedei
25 april Molewjuk Ds.J.F.Kroon 2e peaskedei
1 maaie Marsum Ds.J.F.Kroon
8 maaie Bitgummole Ds.Smilde





(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 • 


