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

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

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

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

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

    M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

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

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252

gerrit@julianus.nl

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

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

wifi – beamer – piano – geluidinstallatie
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COLOFON
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Jaargang 40 | #8 

 Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ MEI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 24 APR

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

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

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

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

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

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

WWW.MARSUM.INFO
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CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum  058-2541241

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

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

PCOb Menaldumadeel
dhr. 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   30-4, 28-5, 25-6      18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT 

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

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

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

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

RAbObANK MENAAM 
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 apr Korps “Ons Genoegen” in Ons Huis St Annaparochie 16.15u 

20 jun Waterfestiviteit Oars/Iisklup op ijsbaanterrein 16.00u IJSB

21 jun Zomeraktiviteit op onder water gezette ijsbaan 13.00u IJSB

27 sept Rommelmarkt Ons Genoegen
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Kruierkes

Op’e lêste algemiene ledegearkomste fan Doarpsbelang kamen de 
plannen mei de haven ek wer oan’e oarder. Doarpsbelang is drok 
dwaande it foarinoar te boksen dat ek de brêge yn’e Bokmasingel 
in trochfarhichte fan twa en in heale meter krijt. It liket der op dat 
dit slagje sil. Jim witte ek wol dat Marsum it moaiste doarp yn ús 
provinsje is en dat sille in protte minsken oantrune om hjir oan te 
stekken en miskien wol wat langer te bliuwen. Dus we ferwachtsje 

mânske wettersportboaten yn’e haven. In Valkflet fan sa’n tolve meter kin aanst samar 
oanlizze yn ús doarp. Der is wol in beheining. Troch it ûntbrekken fan in swaaikom sille 
sy wol efterút wer werom farre moatte. In betûfte wettersporter jout dêr neat om, mar 
as der in hierboat delkomt dan sille wy noch moaie taferielen meimeitsje. 

De meitiid is yn ús heitelân en dan wolle al dy Friezen snoeie sa’t skynt. In frjemd barren 
want de blommen sjitte út de grûn en de beamen kleurje al grien. Foaral de beamen 
moatte it dit jier belije. It liket wol in besmetlike sykte sa’n kealslach. As we no troch it 
doarp rinne sjogge we hjir en dêr koartwjokke beamen en it doarpssicht wurdt der sa 
net better op. Mar ris sjen at de beamen wer moai útrinne. Dêr sit min grif wol wat oer 
yn, oars hienen hja de beamen oan it tsjerkepaad net ynpakt.

We begripe wol dat er hiel wat minsken bang west ha mei de hjerststoarmen fan ôfrûne 
jier. En as we dan nei dy hege beamen rûnom de tsjerke sjogge kinne we dat wol begripe. 
As dy omgean dan koe it wol ris mâl gean. Mar de nije behearders sille fêst wol in  plan 
meitsje op hokker wize de âlde kwetsbere beamen feilich behâlden wurde kinne of op 
tiid ferfongen wurde troch nije plante beamen.

In wurkgroep, yn it libben roppen troch doarpsbelang, hâld him dwaande mei 
duorsumens. Yn it foarste plak mei duorsume enerzjy. Jim kinne dan tinke oan wynenerzjy 
of sinnepanielen. Mar duorsumheid kin ek te krijen ha mei kwaliteit fan wenjen, soarch, 
omjouwing, omsjen nei mekoar ensfh. Op dit stuit binne der yn ús provinsje in protte 
minsken dwaande mei in eigen wynmûne of dogge mei yn grutskalige projekten. 
Meastentiids wurdt der dan in koöperaasje opsetten. Troch mei-inoar erfaringen en 
kennis te dielen koenen hjir wolris moaie dingen troch ûntstean. 
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Kruierkes

Der is in provinsjaal inisjatyf  “Ús Koöperaasje” dy’t tegearre mei 
Grins en Drinte oparbeidet om selsstannich gas yn te keapjen op de 
gasmerke. Fansels kinne sy dit dan goedkeap trochferkeapje omdat 
sy gjin argewaasje ha mei saken sa as bedriuwen dat ha. Allinne 
in administratyf kantoar en wat tûke keaplju is al genôch. Gjin jild 
fergrime oan reklame en sponseraktiviteiten, en gjin winst meitsje 
moatte. Tichteby de minsken, foar de minsken en troch de minsken 
sprekt in hiel soart Friezen wol oan.

“Ús Koöperaasje” wêr’t de leden it foar it sizzen ha, hat in oanfraach rinnen by de ACM. 
It needsaaklike jild ha sy byinoar skrabe troch in lening by de noardlike provinsjes, in 
provinsjale subsydzje en troch de ferkeap fan sertifikaten. 8 April komt der dúdlikens 
en as it slagget sil de ferkeapprizen dan gau bekend wurde. It doel fan de Fryske “Ús 
Koöperaasje“ is om yn 2018, 5 % fan de Friezen gas te leverjen. Wolle jim mear witte wat 
der barre sil Googlje dan ris op: Ús Koöperaasje, NLD energie, platformduurzaamfryslan 
of amelandenergie. De wurkgroep fan doarpsbelang sil noch fan him hearre litte.

Jeften: 

P.B. € 10,00:  J.d.W. € 5,00: S.M. € 7,00: T.S. € 10,00. Tige tank, it tekoart is no noch 
107,00 euro.

De lêste tiden ha we yn’e redaksje hyltiten faker diskusjes oer hoe lang wy noch troch 
gean sille. We ha al faker besocht it doarp en har bewenners mear aktyf te belûken by 
de doarpskrante. Wy krije amper reaksjes op de ynhâld fan de doarpskrante, sawol 
posityf as negatyf.

Oan’e oare kant sjogge we in prachtige Marsumer website mei noch folle mear 
mooglikheden dan sy no al ha. Dat ropt de fraach op by ús: wurdt it nei fjirtich jier net 
tiid om it kommende jier te stopjen en de taken oer te dragen oan in jongere generaasje 
mei nijmoaderige media.

En sa’t der seint wurdt “wie zwijgt stemt toe”. Ha jim dôchs behoefte om te reagearjen 
dan kinne jimme skriftlik reagearje, smyt jim reaksje mar by ien fan de redaksjeleden 
yn’e bus of stjoer it nei doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl .
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Samen sterker

SMS ‘APP’ naar 7226 en start met mobiel bankieren.

Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en

afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren

App heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

Rabo Mobielbankieren. Gemakkelijk, handig en overal.

en meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe u ervoor

staat
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PEDICUREPRAKTIJK 

              Sonja de Haan 
    Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

    BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK 

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

       KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

       www.pedicuremarsum.nl 

    PRAKTIJKADRES 
       Bitgumerdyk 15 
       Marsum 
       Behandeling bij u thuis mogelijk 
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Geen nieuws van Dorpsbelang
 
Door drukke werkzaamheden zijn we niet toegekomen aan het schrijven van ons 
maandelijkse informatie.
Volgende maand schrijven we u weer helemaal bij.
En zie ook www.Marssum.info onder de knop Dorpsbelang.

Reumafonds bedankt Marsum!        

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Marsum voor 
hun inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 10 tot 
en met 15 maart 2014 is in Marsum in totaal 823,60 euro opgehaald. Hiermee levert  
Marsum een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Allen dank daarvoor!
Rachael Regts-Terpstra, namens het Reumafonds

Onzichtbare ziekte  
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen een reumatische aandoening. Mensen 
met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van 
deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen 
aan gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vormen van reuma is er sprake van een 
auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen 
gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma 
vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is 
een ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma kan jong 
en oud overkomen.

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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Vrijwilligerscentrale Middelsee 
Momenteel is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar vrijwilligers voor de volgende 
vacatures:

• Voor een mevrouw van 38 jaar met een verstandelijke en een psychiatrische 
beperking in St.-Annaparochie zijn we op zoek naar een maatje die 1 keer 
per maand in het weekend samen dingen met haar wil ondernemen. Dat kan 
zijn winkelen, knutselen, fietsen, hardlopen, enz. We zoeken een dame vanaf 
ongeveer 45 jaar die ervaring heeft met psychiatrie. 

• Voor radio Eenhoorn, de lokale omroep van Menameradiel, het Bildt en 
Franekeradeel, zoeken we presentatoren en technici. Je moet Nederlands spreken 
en Fries en/ of Bildts kunnen verstaan. Het werk is momenteel alleen in de 
weekenden; vanaf de tweede helft van 2014 ook door de week. Er is een interne 
opleiding.  

• Voor het Burgerservicepunt in de Skalm in Stiens zoeken we een vrijwilliger 
die op donderdagmiddag wil helpen bij het ontvangen en te woord staan van 
bezoekers: verhelderen van de hulpvraag en informatie en advies geven. Ook 
doorverwijzen naar hulpverleners en helpen bij het invullen van formulieren. 
Sociale vaardigheden zijn van belang en in staat zijn om afstand te nemen en 
zaken geheim te houden. Je krijgt een vrijwilligerscontract en eventuele reiskosten 
worden vergoed. 

• In overleg met  maatschappelijk werk zoeken we een “oma” voor een kleuter 
van 5 jaar in Stiens.  Het is de bedoeling om af en toe, met name tijdens 
schoolvakanties, op te passen zodat de moeder even tijd voor zichzelf heeft. 

• Voor de peuterspeelzalen te Oudebildtzijl en Nij-Altoenae zijn wij nog op zoek 
naar vrijwillige hulpkrachten die een of twee ochtenden per week willen helpen 
bij de opvang van de peuters.

Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact met 
ons op! Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Meer vacatures vindt 
u op onze website www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwillige-inzet.Wij zijn bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. 
Ook kunt u ons per e-mail bereiken, vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl.
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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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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

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

VAN HARTE WELKOM!

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054

                 

Nieuw in Friesland: Lash Coat: 

gegarandeerd 4-5 weken prachtige 

mascara. Douchen, zwemmen, 

regen, geen vlekken! Fijn voor de 

vakantie! VALENTIJNSTIP: Verwen 

uw geliefde met een bon voor een 

overheerlijke verwenbehandeling 

in de  salon! Zie voor al mijn 

behandelingen,aanbiedingen en prijzen 

op: www.huidverzorgingbrigitta.nl

Ook in de maand maart: Medex handcrème
-kleine tube van € 8,95 voor €  6,95
-grote tube van € 17,50 voor € 12,50
Februari/maart-winterbehandeling Survival:
Een heerlijke gezichtsbehandeling waarbij het 
collageen en elastine in de huid wordt  geactiveerd en 
poriën worden verfijnd  € 63,75  
Bij deze behandeling krijgt u een handpakking cadeau!
(De salon is gesloten van 24 februari t/m 7 maart.
Voor de verkoop van producten/cadeaubonnen kunt
U wel gewoon terecht!)
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Puzzel:  Kruiswoordraadsel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Horizontaal:
1. Behaalde wedstrijdpunten 5. Franse 
kaassoort 7. Zwaardwalvis 10. Boerenbezit 
11. Lengtemaat 12. Persbureau 14. 
Verkorting van kubieke meter 15. Van 
geringe hoogte 17. Borstharnas 19. 
Fotografische term 21. Gepieker 24. Niet 
voltooid 25. Kleren 27. Weelde 28. Noot 
29. Grillig van vorm 31. Hemoglobine 33. 
Stroomlevering 36. Presenteerblad 39. 
Bergplaats 40. Leger 41. Kledingstuk 45. 
Het aanhoudend kraaien 48. Nummer 49. 
Scheepsjournaal 52. Decigram 53. Bijbelse 
reus 56. Deel van Oostenrijk 57. Gewricht 
59. Vezelproduct 61. Vordering 62. 
Heilwens 63. Geweven band 64. Gezicht 
65. Vis 66. Enzovoort 67. Belemmering 
68. Mevrouw 70. Plaats in Engeland 72. 
Waterbekken.

Vertikaal:
1. Muzieknoot 2. Oud model klavier 
3. Vleesgerecht 4. Daar 5. Uitgeput 
6. Sprookjesfiguur 8. Buitendijks 
land 9. Vishaakje 13. Stormloop 16. 
Luidsprekerkast 17. Groente 18. 
Druivenplant 20. Zoon van Adam en Eva 
22. Schenkmond 23. Bustehouder 25. 
Soort lot 26. Bevroren waterstraal 28. 
Boze geest 29. Vleesrooster 30. Prak 32. 
Regenachtig 34. Een zekere 35. Te koop 
aangeboden 37. Woonschip 38. Eén en 
ander (afk) 42. gierigaard 43. Getroffen 
44. Wachthuisje bij een halte 46. Stand 47. 
Plaats in Zuid-Jemen 50. Werkplaats 51. 
Zee in europa 54. Bijbelse figuur 55. Pilaar 
57. Ketting 58. Boom 60. Internetlocatie 
62. Nulpunt 69. Vice versa 71. Telegraaf 
Restant. 
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Oplossing Februari-nummer:  MUZIEKINSTRUMENT

Winnaar: Trienke Jousma
Rypsterdyk 8

Muziekvereniging Ons Genoegen

Zoals eerder al gememoreerd heeft begin 2013 muziekverenging Excelsior Sint 
Annaparochie helaas moeten besluiten om te stoppen in verband met een te klein 
aantal leden. Omdat wij een aantal keren al gezamenlijke optredens hadden gehad was 
er een mooie vriendschappelijke band ontstaan. Dat heeft er voor gezorgd dat er een 
zestal leden zich toen hebben aangesloten bij onze vereniging. Reden voor ons om nu 
een concert in Sint Annaparochie te organiseren en wel op:

Zondag 13 april aanstaande , aanvang 16.15 uur in “”Ons Huis”.  

We hebben weer een leuk programma met vlotte nummers en uiteraard bent u als 
Marsummer daar ook van harte welkom. Dus noteer de datum in de agenda en kom 
genieten van een leuke muzikale middag!

Op maandagavond 12 mei doen we samen met het koor weer mee met de Anjercollecte. 
Het korps maakt dan een muzikale rondgang door het dorp terwijl de koorleden met 
de collectebus langs de deuren gaat. Van de opbrengst van de collecte komt 1/3 deel  
ten goede van het koor en korps samen. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om voor de 
aanschaf van instrumenten 25% subsidie van dit Anjerfonds te krijgen. Al met al een 
belangrijk fonds voor de culturele verenigingen, van harte aanbevolen!
Als laatste melden we alvast de datum van de rommelmarkt: zaterdag 27 september. 
Bewaart u alvast weer de bruikbare spullen voor ons?

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op 
www.onsgenoegenmarssum.nl . 
Graag tot ziens bij Ons Genoegen!
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum  
(in het gebouw van OBS De Pôlle)

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

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

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

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

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf 
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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Reisverslag  Weissensee  Oostenrijk

Dinsdag 21 januari vertrokken van Marsum via  Leeuwarden naar Utrecht 
Nieuwegein waar om half zeven de bus komt om ons naar Oostenrijk te brengen  
de reis ging voorspoedig. Om half tien 22 januari waren we bij ons hotel een 
heel hartelijk welkom. Later gaan we even bij het ijs kijken er kan geschaatst 
worden. Jan rijdt zijn oefenrondjes daar. Heerlijk in het zonnetje gezeten.dit is 
genieten hoor. Donderdag hetzelfde ritueel  prachtig weer en ‘s middags naar de 
rijders bijeenkomst waar we geïnformeerd worden over de rondes van vrijdag. 16 
ronden van 12,5km. Het ijs is ongeveer 50 cm dik. ‘s Avonds de nummers op Jan 
z’n broek gespeld.
Vrijdag gaat vroeg de wekker; zeven uur  starten. Het sneeuwt een beetje. Ik 
ga later die kant op nog steeds sneeuwt het maar het gaat goed met Jan, hij 
schaatst lekker de baan wordt goed onderhouden en op laatst heeft hij de 200km 
volbracht geweldig hoor 70 jaar en dan dit nog doen met dit weer. 
De volgende dagen zijn allemaal hetzelfde schaatsen wandelen. Dinsdag goed 
weer Jan rijd nog eens de tocht.  Dan begint het weer te sneeuwen en houdt hij 
het voor gezien. 150km goedzo Jan.Een mooie schaatsdag. 
Woensdag; worden wij om drie uur in de tent verwacht om gehuldigd te worden 
voor 10 jaar Weissensee nou geweldig hoor!! Donderdag; is er weer een tocht 
maar Jan heeft besloten om niet te gaan schaatsen het is ook weer begonnen 
te sneeuwen wij gaan anderen aanmoedigen, wat ze wel nodig hebben we 
worden er nat van maar een mooi gezicht. Vrijdag; doen we de gordijnen open 
en je geloofd je ogen niet nog meer sneeuw, meer dan anderhalve meter, alles 
is verder afgelast niemand kan weg we gaan later toch even wandelen ja, alle 
paden zitten dicht dus bij de weg langs en als er al een auto aan komt moet je 
weg duiken in de sneeuw nou het loopt zwaar dus we gaan maar weer terug. Ja 
het is moeilijk te begrijpen zoveel sneeuw, het kwam recht van boven  het was 
zo ongelofelijk wit en schoon met een blauwachtige tint.
Zaterdag; de dag om naar huis te gaan als ze ons kunnen halen tenminste  want 
er gebeurd van alles daar hele lange files  de weg naar beneden ongeveer 10km 
geblokkeerd  die moet eerst vrij ja het zijn allemaal kudde dieren hè ze willen 
allemaal tegelijk naar huis  nou wij wachten op de bus en op het laatst tegen 
negen uur ‘s avonds daar is de bus  een mevr. rijdt de bus de berg af gaat weer 
met een auto naar boven om de andere bus te halen nou geweldig hoor de reis 
ging verder voorspoedig wel wat langer dan anders om vijf uur zondagmiddag 
draaien we de sleutel in de voor deur met heel veel indrukken en prachtige 
dagen gehad daar.
Dit is een verkort reisverslag van ons;  Jan en Klaaske
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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.

17.00
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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 
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NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

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

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

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

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13
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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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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      0627243464.

Consumeren of consuminderen?
We leven overduidelijk in een consumentenmaatschappij. Kranten en televisie geven dat 
vaak aan. Er is zelfs een graadmeter voor het “consumentenvertrouwen”. In tijden van 
een neergaande economie gaat het consumentenvertrouwen meestal dan ook omlaag. 
Kenners noemen dat het vertrouwenssentiment. Ik merk ook dat soms de kerk en alles 
wat daarmee samenhangt door die bepaalde consumentenogen bekeken worden.” Ik 
heb de kerk niet nodig om te geloven”hoorde ik iemand zeggen. Ongetwijfeld waar. 
Maar de kerk heeft degene die deze opmerking maakte, juist meer dan nodig. Anders 
kan ze geen kerk zijn of blijven. De redenatie dat je de kerk niet (meer) nodig hebt , is 
één van het hedendaagse  consumentengedrag. “Wat heb ik  eraan, wat wordt ik er 
beter van”. Om maar een direct antwoord te geven : misschien wel niks ,volgens uw 
mening.. Maar de kerkelijke gemeente is gebaat bij inbreng van het individu. Kerk zijn 
vraagt een dubbele bijdrage: in de vorm van geld en je geestelijke rijkdom. Of te wel :  
je bijdragen in ruimste zin van het woord. En je  zult merken dat je er rijker van wordt in 
al je ontwikkelingen. Jammer genoeg, misschien niet direct, maar later merk je dat op. 
Dat is opbouwen.Net zoiets als met geluk. Geluk ervaar je meestal ook achteraf. Deze 
constatering geeft wel aan dat we  volop in een wereld leven van het individualisme . 
Als ik er maar beter van wordt. Jammer, maar het is een hard gegeven. Een blad aan 
een boom is alleen niks. Het heeft de andere bladen nodig om een geheel te vormen. 
Wanneer je jong bent denk je misschien dat we in een “maakbare”wereld leven. Nou, 
nee, de ouderen hebben dat door diverse levenservaringen opgemerkt dat we zeker 
niet in een maakbare wereld leven. De onlangs overleden oude dichter Leo Vroman zegt 
het zo: “we krijgen elkaar lief, als bladeren aan een boom” Nee, duidelijk “bladeren”in 
plaats van “blad”. De één kan niet zonder de anderen. Dat bewijst het leven wel. Je 
mag je dan onafhankelijk voelen, maar je bent terdege afhankelijk. En voor niks gaat 
alleen de zon op, dat weten we uitervaring. Deze “tegeltjeswijsheid “ is nu eenmaal 
zo. Dus je mag en kunt in de kerk wel consumeren, maar volgens mij niet zonder jouw 
persoonlijke inbreng. Hopelijk werkt het aanstekelijk! Tot ziens in de volgende dienst! 
Gun jezelf die bezinningsmomenten. Misschien levert het geestelijke bagage op voor je 
levensrugzak .Of neem wat mee; misschien iets van je zelf in plaats iets van de ander. Jij 
kunt de leegte (ook) vullen. De economische recessie mag dan op z’n retour zijn volgens 
de economen. Maar dat geldt nog niet voor de kerk. Daar kunnen en moeten we zelf 
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 April bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang  9.30 uur.
6 april Bitgum Ds.J.F.Kroon Garyp Dooptsjinst.
13 april Bitgummole Da.W.Tinga Grins. Palmpeaske. Frysk.
14, 15, 16, 
april

Ingelum. Fespers 19.30 oere.

17 april Ingelum Ds.W.v.d.Heide Sexbierum Wite tongersdei, Hillich 
Nachtmiel. 19.30 oere.

18 april Ingelum Ds.L.W.Nijendijk Mullum Goedfreed. 19.30 oere 
m.m.f .Ensemble  L.de H.

19 april Ingelum Fespercomm. Stille sneon 21 oere.
20 april Bitgummole Ds.T.Korteweg Ferwert Peaskesnein.
21 april Bitgummole Earetsjinstcomm M.m.f.  gospelgroep SJEM. 

2de Peaskedei.
27 april Marsum Ds.K.Visbeek Westerein Frysk.
4  maaie Bitgummole Ds.Joh.Bakker Menaam Bevestiging Ambtsdragers. 

11 oere.
11 maaie Bitgum Ds.Tineke Weidema 

Kortehemmen.

Maandag 14 april wordt de voorjaars gemeente avond gehouden in de Molewjuk,
aanvang 20.00 uur.

Bloemengroet
23 maart Dhr. Sint v.d.Wal    Wielengastrjitte 9
  Jan Roelof v.d. Ploeg   Rypsterdyk  14
  Haije en Anneke Giesing   Andringastrjitte 16
  Tinus en Sjoukje Odinga   Franjumbuorren 4.

wat aan doen. Religie is zo breed en probeer met anderen de vragen van je leven een 
plaats te geven. Wil je dat de kerk in de samenleving een plaats blijft innemen in onze 
dorpen, dan is dit artikel een duidelijke oproep aan elke lezer!
Sjoerd D. Schaaf
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www.keukencentrum-marssum.nl

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

ISO 9002 gecertificeerd

•  De beste kwaliteit 
•  De beste keus
•  De beste prijs



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

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

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

WWW.AALIMO.NL

MAAR OOK VOOR: 

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.TAXIHUMMER.NL

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

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

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

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

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

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


