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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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 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 SEPTEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 28 AUGUSTUS

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   25-6, 30-7, 27-8      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

8 jun Pinksterviering Poptaslotplein (Kerkdienst) 10.00u  >

14 jun Gerlofsmatoernooi 09.30u SCU >

15 jun Gerlofsmatoernooi 09.30u SCU >

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

Bedankt
Lieve mensen allemaal heel hartelijk bedankt voor de vele bloemen, kaarten, 
fruit en taarten, die ik na mijn heupoperatie heb ontvangen. 

Mieneke  Otter
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Kruierkes

De maaitiid is der al wer in skoftke en dan is der wer allegearre jong 
spul yn it doarp. Sa ek wer einepykjes yn de sletten rûnom it slot. 
Mar de pykjes ha it dreech, de measte rêde it net. Ulen , rotten en 
oare kapers dy’t sa’n pykje net út de wei gean. Sa bliuwe der fan 
it nêst, as it mei sit, mar in pear oer. Mar ek wy kinne der wat oan 
dwaan. Der wurd wolris wat te hurd  riden en dat soe einliks net 

moatte rûnom it slot. It docht bliken dat in slach om it slot foar minsken en har hûntsje 
in tankber loopke is mar hâld de hún fêst oan it tou want lestendeis is in wite ein de 
nekke kapot biten. It is in prachtich kuierke, litte we dat sa hâlde………..

Op de frijwilligersmiddei foar de frijwilligers fan it doarpshûs binne de nije nammen 
foar de sealen fan it doarpshûs bekend makke troch foarsitter Auke Donga.  De serre 
wurdt Popta,  seal A wurdt Heeringa, seal B Dotinga, seal C Lunia en de bunker wurdt 
tenei Unia neamt. Foar de betinker fan de earste oanset nei disse feroarings “Geartsje 
Sikkema” wie der in presintsje. Kinne jim yn de fakânsje alfêst moai wat oefenje.

Gâns wat kafees hawwe it dreech yn Fryslân. Mar ús kroechbaas jout net op. Dit 
ûndernimmerskip sil der grif foar soarge ha dat Klaas de kwast op pakt hat en it byld 
bepalend kafee wer kreas yn de ferve setten hat. En leau ús mar mei sa’n âld gebou der 
komt der gjin ein oan. Klaas sukses yn dyn skoandere (wite) Grauwe Paard.

Wat in feest, sûnt jierren komt de fytsalvestêdetocht wer troch ús doarp. En dat fine 
wy prachtich. Fansels dogge de fytsers san boppeslach foar harren sels. Mar lyk as de 
tocht der tochten op it iis makket in protte oanfiterjende taskôgers in soad út. Lit sjen 
dat jim har mei nocht en wille binnenhelje yn ús doarp en hingje allegearre op twadde 
Pinksterdei de (Fryske) flage út. Mei namme de Buorren en de Rypsterdyk.

Gjin gedonder mear fan de glêzen! Marijke en Wiep op de hoeke fan de K.N. 
Kuperusstrjitte en de Skoallestrjitte hawwe einliks rêst. Eltse kear at der wer sa’n 
snoade Marsumer jûns let en soms midden yn de nacht syn of har glês yn de glêsbak 
kipere, waarden  ja wekker. Mar se ha no rêst. De nije glêsbak stiet net mear op de 
grûn mar is bedobbe yn de grûn, en dat skeelt . No mar hoopje dat de lytse poppe gjin 
untwenningsferskynsels krijt.
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Kruierkes

Dat it klimaat yn de war is ha de planmakkers fan ús doarpsplein nea  
by stil stien. Der is wol praat oer in wetterpartij mar soks kostet jild 
en is ek in gefaar foar de folkssûnens. Krekt as soe in fûle jeu de boule 
spiler yn syn fûleindigens net in gefaar wêze foar syn omjouwing. 
Witte jim wol hoe swier sa’n kûgel is? Mar sa no en dan makket de 
natuer syn eigen wetten. In pear fikse buien sa as we die ein maaie 
hân ha, makket fan de Jeu de Boule baan in machtich poatsjebaaiers plak. Konklúzje;  
waarm waar en bakken rein? Alle heiten en memmen mei it lytsguod te poatsjebaaien 
yn de Jeu de Boule bak. Jim wol it net misse!!!!!

Dit binne grif de lêste kruierkes yn it fjirtich jierrich bestean fan de doarpskrante. Dochs 
wolle we net alhiel de doar ticht smite. At jim wat te melden ha lit dan fan jim hearre. Sa 
lang it net kwetsend is of op de man/ frou spile wurdt, jouwe wy romte yn de rubryk “op 
strjitte”. Ha jim wat nijsgjirrichs te melden, wat orizjineels, eat wat jim begruttet, wolle 
jim wat diele, in opfallende foto mei ûnderskrift?  Wês der dan by en mail jim bydrage 
nei: doarpskrantemarsum@wassenaar.nl. Jim krije altyd in antwurd.

De heak om Ljouwert wurd hyltiten sichtberder yn it fjild . De skyline fan út ús doarp 
feroaret mei de dei. Grutte bulten ûntnimme it sicht op it nije duorsume yndustrygebiet. 
Mar wy krije der mear iepen fjild oan de súd kant foar werom. De damwand foar de 
fytstunnel yn de Hegedyk wurd oan wurke en de tariedings foar de nije duker ûnder de 
snelwei bin útein setten. De slûs en de oanpassing fan de Haven komt letter lykas it fuort 
heljen fan de wei nei Deinum en de sneldyk nei Ljouwert. Oan alle kanten ynsletten, 
bliuwt Marsum in juwiel yn it grien.

Ek dit jier ha we op €57,00 nei de sinten wer rûn krigen. Jeften ôfrûne moanne: Y.G.H.:  
€ 25,00.  Tank foar alle dyjingen dy’t ús ekstra stipe ha! Ta beslút winskje wij alle 
Marsumers in skoandere fakânsje ta, wer dan ek. De redaksje.
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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

Nog een maand en dan start de zomervakantie. We doen het dan 6 weken wat rustig 
aan. In vogelvlucht de belangrijkste zaken op een rij:

Fietselfstedentocht door Marsum
Op 9 juni 2014 zal de fiets-elfstedentocht gereden worden. Door de werkzaamheden 
rond de Haak van Leeuwarden gaat de route dit jaar dwars door Marssum en niet er 
langs zoals voorgaande jaren. Gelukkig hebben we zes vrijwilligers gevonden die helpen 
het verkeer te regelen. Omdat de Buorren en de Rypsterdyk openbare wegen zijn 
worden er geen afzettingen geplaatst of parkeerverboden ingesteld. Er komen deze dag 
meer dan 15.000 fietsers door deze straten. Daarom hebben wij de aanwonenden het 
advies gegeven om de auto zo te parkeren dat deze geen obstakel vormt. Om de fietsers 
een warm onthaal te geven op het moment dat deze Marsum doorkruisen willen we u 
vragen om de vlag uit te steken van ongeveer 10.00 uur tot 15.00 uur zolang de fietsers 
voorbij komen op 9 juni. Wij hopen op veel support. Laten we er een gezellige dag van 
maken.

En verder:
• Is op ons verzoek door de gemeente een prullenmand geplaatst achter de 

tennisbaan. We hopen op minder zwerfvuil op die plek. 

• Kregen we de prijs van Omrin voor het dorp dat het meeste vuil had opgehaald 
tijdens de jaarlijkse Himmeldei. Wethouder Pen overhandigde de jongeren ie mee 
hadden geholpen een grote beker.  

• Kon tot 1 juni bij de gemeente gereageerd worden om gading te maken op een 
nieuwbouwlocatie. De 17 kandidaten die zich eerder bij ons gemeld hebben, 
zijn door ons benaderd. De meesten hadden inmiddels al wat anders gevonden. 
Mocht u toch nog interesse hebben, meldt u zich dan even bij ons. 

• Houden we op 11 juni met Wonen NW Friesland en de gemeente de drie jaarlijkse 
dorpsschouw. Mocht u iets hebben wat u wil laten zien, meldt u het even aan ons. 
We proberen het dan in te passen. 
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• Zijn we druk met de provincie en Defensie in gesprek over maatregelen om 
de geluidshinder van de JSF in de toekomst zo goed mogelijk te begrenzen. De 
aanleg van een permanent geluidsmeetnet die de geluidscontouren continu kan 
monitoren is daarin essentieel. 

• Op 16 augustus is radio Eenhoorn te gast in ons dorp. Ze maken dan van 12.00-
14.00 uur een special over Marsum. Wilt u hieraan meewerken of heeft u een 
leuke tip om Marsum op de kaart te zetten, graag even een berichtje. 

• Hield de OBS de Pôlle weer een open dag. Er werd weer gefleyerd in Westeinde, 
Ingelum en Ritsumasyl. Bewust allen in de dorpen waar geen school staat. Ook 
werden de ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar speciaal uitgenodigd. 
We hopen op enkele leerlingen erbij. 

• Is op initiatief van de school en Dorpsbelang een mooie promotiefilm gemaakt van 
de Pôlle. Deze zal binnenkort via de site voor een ieder te zien zijn.  

• Hebben we een kantjesmaaier aangeschaft die gebuikt wordt door Sjoerd 
Hovenga en Sybren Rodenhuis om de kantjes te maaien van het respectievelijk 
het Poptaplantsoen en het groenvak achter de bushalte bij de Bitgumerdyk. Mooi 
werk mannen! 

• Hebben we met genoegen gezien hoe verschillende straten vorige maand met 
zijn allen de perkjes openbaar groen onderhanden hebben genomen. We zijn 
nog in gesprek met twee locaties die mogelijk dit jaar ook door de aanwonenden 
onderhouden zullen gaan worden. 

• Kunt u begin september weer ons nieuws lezen in de dorpskrant. Maar neem 
geregeld een kijkje op www.Marsum.info om op de hoogte te blijven van de 
dorpse zaken. 

• Wensen we u allen een hele goede zomervakantie toe.
Het bestuur van Dorpsbelang



12  Nieuwskruier Juny 2014

 

VROUWENPOPKOOR BIT(CH)BEAT! 
 
In beetgum zijn we bezig met het opzetten van een vrouwenpopkoor,  

Het bestuur is druk bezig met het opzetten en regelen van allemaal zaken, zodat 
we in september dit jaar los kunnen met z'n allen. 
 

We hebben al een dirigente gevonden! En nog blijer zijn 
we met het feit dat ze ook nog gewoon uit Beetgum 
komt. Ons koor zal worden geleid door Jeanine Kramer! 

We willen ons richten op de popsongs van nu, maar ook 
de liedjes van eerder zullen we gaan uitvoeren. We 
denken daarbij bijvoorbeeld aan liedjes van: Adele, 
Anouk, Queen, Pharrel l Williams, Pink enz.  

Ons doel is om op een gezellige manier samen met 
elkaar muziek te maken en er muzikaal ook nog iets van te leren. Wanneer we 
repertoire hebben opgebouwd, willen we natuurlijk wel eens optreden, dat zal 
waarschijnlijk niet vaker zijn dan 2 tot 3 keer per seizoen. Het seizoen loopt van 
begin september tot 1 mei. 
 

Let op! 
De repetitieavond is verschoven naar de maandag in plaats van de donderdag!  

In Ons huis te beetgumermolen. 
Lijkt het je leuk? Geef dan  je naam en telefoonnummer door.  Stuur een mail 
naar: popkoorbbe@gmail.com 

De kosten zullen ongeveer  € 15,- per maand zijn.  

Groeten, 

Janny,  Gezina,  Bauk,  Sjoerdsje  en Aafke     
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It’s

 

Marsum Merke 2014 
Voorlopig programma 
 
VRIJDAG 
10.00  : BOOTCAMP voor de kinderen van OBS De Polle en kinderen die 

elders op een basisschool zitten 
14.00  : Theaterprogramma KLUN EN KNOFFELHAKKE 
18.45 : Rondgang korps door het dorp, gevolgd door versierde fietsen, 

skelters enz. 
20.00  : Spelprogramma MINUTE TO WIN IT. Durf jij de uitdaging aan ?  
  met daarna JOKERS WILD 
  Dresscode deze avond SENSATION WHITE 
 
ZATERDAG 
11.00 : Dames Hoofdklasse Kaatsen uitnodiging 
14.00 : Sterkste man/vrouw van Marsum en omgeving met daarna Live 

Muziek 
20.00 : Super Classics 80,90,00 
 
ZONDAG  
12.00 : Heren Hoofdklasse Kaatsen uitnodiging 
18.00 : Stageline 
 
MAANDAG (definitieve invulling volgt nog)  
10.00 : A. vd Kooi Ledenpartij 
12.30  : Lunch 
16.30 : Matineenen. En er is maar 1 spelregel: Alle spelletjes moeten 

binnen 1 minuut gespeeld worden.ar 1 spelregel: Alle spelletjes 
moeten binnen 1 minuut gespeeld worden.De spellen zijn vooraf 
bekend. Met gemak thuis te oefenen. En er is maar 1 spelregel:  
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Sit nimme yn ús kommisje?

Giet it Iepenloftspul Dronryp jo oan it hert en wolle jo hjir wat mei ?
Dan is in sit yn it bestjoer fan de Stichting Iepenloftspul Dronryp in moaie útdaging!

Wy sykje enthousiaste minsken dy in sit nimme wolle yn ús kommisje. 
Neffens ús statuten kinne bestjoersleden net te lang sitten bliuwe en is der sa no en 
dan ferlet fan nije minsken. Lyk as op dit stuit en derom dogge wy in oprop om hjir 
kandidaten foar te finen. 
As it jo sels net past mar faaks ien witte dy dit hiel skoan dwaan kin dan hearre wy dat 
ek graach fan jo. 

It Iepenloftspul  kin net sûnder spilers mar ek net sûnder bestjoerders. 
Liket it jo wat, as wolle jo hjir mear fan witte, nim dan kontakt op of kom gewoan in kear 
lâns by in kommisjegearkomste.

Ien kear yn’e moanne komme we by elkoander. Foar de simmerfakansje stiet noch ien 
gearkomste op de wurklist;
Woansdei 11 juny 2014

Ynteresse en lânskomme? 
Stjoer in mail nei info@iepenloftspul.com of skilje nei 

Oebele Harmsma
Foarsitter 
06-12167605

Collecte Longfonds

De collecte voor het longfonds ( 5 t/m 10 mei 2014 ) heeft in Marsum e.o.

                     €  977,--    opgebracht

De collectanten worden nogmaals heel hartelijk bedankt en ook alle gevers voor hun 
bijdrage.
Namens het Longfonds, 
Jikke Faber.
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Een bericht van de Âldjiersploech van Marsum, 

Al 17 jaar lang organiseert Âldjiersploech 
Marsum iedere jaarwisseling een groot vuurwerk 
spektakel op het dorpsplein.  

Helaas is afgelopen jaar onze leverancier failliet 
gegaan. Hierdoor zijn wij de grootste sponsor van het vuurwerk spektakel kwijtgeraakt. 
Wij willen dit jaar weer een vuurwerkspektakel houden, maar dat kan niet zonder 
financiële steun uit van jullie. 
Medio oktober komen wij bij de deuren langs om geld in te zamelen voor het 
vuurwerkspektakel, om zo het vuurwerk en het feest in Marsum te behouden. 

Willen jullie dit jaar weer vuurwerk? 
Geef dan tijdens de collecte in oktober, of maak een bedrag over naar 
rek. nr. 37 15 53 725.
Alvast bedankt, de Âldjiersploech

Lieve mensen

Allen hartelijk bedankt voor de kaarten, fruit, bloemen en andere attenties voor mijn 
verblijf in het ziekenhuis en thuis. Het heeft me erg goed gedaan.

Met hartelijke groeten,
Marianne en Sietse

Ús hertlike tank foar de blommen en presintsjes dy't wij krigen ha mei us 50 jierrige 
trouwdei.
Ek oan de beide korpsen Ons Genoegen en de Harmonie foar de serenade.

Hidde en Hiltje Kramer
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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

IS UW HUID KLAAR VOOR DE ZOMER?
ZORG VOOR EEN VITAMINE BOOST!
Uitgebreide gezichtsbehandeling met Energy 
Reiniging, epileren wenkbrauwen, Vitavel serum, 
massage en masker met Energy Mousse, 
eventueel lichte make-up                € 55,00!
Anbieding juni/juli:
ENERGY FACE CARE SET, bestaande uit:
Energy Plus A+E+C cream, Vitavel serum en
Eye Serum, normal € 104,90 nu      € 65,00!!!
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Puzzel:  Om jaloers op te zijn

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Beroemd Fotosessie Look Sexy
Body Garderobe Maat Shooting
Camera Glamour Mannequin Show
Catwalk Glamourfoto Mascara Showen
Chanel Glitter Najaarscollectie Sierlijk
Choreografie Heupen Naomi Campbell Ster
Cosmetica Image Parijs Succes 
Couturier Jurk Pers Succesvol 
Droomfiguur Klassiek Plankier Topmodel 
Fitness Kleding Praal Uiterlijk 
Flitslicht Kleedkamer Professioneel Vogue 
Foto Lange benen Reportage IJdelheid 
Fotograaf Lichaam

De overgebleven letters vormen een zegswijze.
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Oplossing Mei-nummer:  

Winnaar: Elly de Leeuw

Hoe veilig voelt u zich in het verkeer ?

Het verkeer wordt steeds drukker, verkeersdeelnemers ongeduldiger en verkeersregels 
wijzigen.
Ouderen voelen zich hierdoor steeds minder veilig in het verkeer.
Vandaar dat wij u in een algemene verkeersvoorlichting bijeenkomst weg wijs willen 
maken in het huidige verkeer.
Wanneer u nu als voetganger, fietser, scootmobiel rijder of  automobilist deel neemt 
aan het verkeer het is altijd handig om te weten hoe u op het veiligst deel kunt nemen 
aan het verkeer.

Tijdens deze middag zal Veilig Verkeer Nederland u iets vertellen over de huidige 
verkeersregels en de strepen op de weg. Stichting Bevordering Verkeerseducatie zal de 
automobilisten bij spijkeren en de Fietsersbond richt zich meer op de ( E-bike )fietsers.
In de pauze is er gelegenheid om een oog en reactie test af te laten nemen door Veilig 
Verkeer Nederland.   Kortom voor elk wat wils.

De middag begint om 14.00 uur in MFC Ny Franjum te Marsum.
De kosten voor deze middag zijn € 5,00 per persoon.
Voor meer informatie en aanmeldingen verwijzen wij u naar Sieta Kuipers.
U kunt zich tot 10 juni aanmelden bij Sieta Kuipers, Sociaal Cultureel Werker / 
Ouderenwerker van Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518-460805  of via mail 
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl

Deze middag wordt georganiseerd door Gemeente Menameradiel, Veilig Verkeer 
Nederland en Stichting Welzijn Middelsee.
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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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Dizze moanne gjin nijs

Rommelmarkt Ons Genoegen,
Ook dit najaar wil muziekvereniging Ons Genoegen weer een rommelmarkt organiseren. 
Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 27 september in dorpshuis Ny Franjum. 

Op vrijdag 26 september, vanaf 13:30 uur, komen wij bij u langs om de spullen, die u 
aan ons kwijt wilt op te halen. Meer informatie hierover volgt in de dorpskrant van 
september.

Zet deze data dus in de agenda!

Alvast een fijne vakantie toe gewenst en tot dan,
De rommelmarktcommissie.

Utnoeging
Sa as elk jier hoopje we ek dit jier op Pinkstersnein, 8 juni 2014, it Pinksterfeest te fieren 
op it Poptaslot plein. It thema dit jier is : Het feest van de Geest:.
Om 9.30 oere stiet de kofje klear, mei sels makke cake.
De tsjinst begjint om  10.00 oere.
Foargonger is Ds. Goorhuis van Smelle Ie.
De brassband Looft de Heer, fan Bitgummole, under lieding fan Paulus de Jong, ferlient 
har meiwurking oan de tsjinst.
Eltsenien tige wolkom om meielkoar dit Feest te fieren.
Wolle jo noflik sitte, dan efkes in stoel mei nimme.
Bij min maar is de tsjinst yn de tsjerke fan Marsum.
De ZWO comm.

Caravan te huur 
4/6 personen op Ameland Klein Vaarwater
Nog 2 weken juli en vanaf 2 augustus.
inlichting: 0582541724
Winke van Wieren
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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 

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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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.

De sterren.

Eeuwenlang heeft de mensheid gemeend dat de aarde het middelpunt van de 

schepping was. Wat een kardinale denkfout. Afgaan op onze eigen zintuigen heeft geen 

zin, want die bedriegen ons toch. We weten nu wel beter. De aarde is een zandkorrel, 

een stofje in de ruimte. We leven in het Melkwegstelsel. Ja ook met het melkwegstelsel 

, maar die halen de melk bij de veeboeren vandaan. Het Melkwegstelsel is één van de 

miljoenensterrenstelsels. Er komt geen einde aan. En wanneer we in een raket met een 

snelheid van 100.000 km per uur zouden vliegen, hebben we een miljard jaar nodig 

om het hele stelsel langs zijn diameter  te doorkruisen. En wat zit daar weer achter? 

In de voorjaarsvakantie zijn we met de 2 oudste kleinkinderen naar het planetarium in 

Franeker geweest. “Bere interessant, pake, meende de jongste.  In een grijs verleden 

had ik voor de Fryske tillevysje al eens een boekje (in het Frysk) voor schoolkinderen 

geschreven. Ik miste Harke Planeet, de bijnaam van Harke Terpstra die volgens mij 

ruim 40 jaar lang hetzelfde verhaal vertelde over Eise Eisenga. Het eeuwige grapje was  

dan , wanneer je naar boven ging, hij je altijd waarschuwde. Het is een kleine, nauwe 

toestand daar en Harke vervolgde dan: “Denk erom, er zijn mensen hier die net zoveel 

sterren zien dan er aan de hemel staan”. En inderdaad, veel voorhoofden hebben de 

nog steeds gave balk op zolder flink geraakt. De hoofdpijn ontstaat dan niet door de 

duizelingwekkende informatie, maar stomweg door de te kleine ruimte. Knap overigens 

dat Eise (exact 200 jaar eerder geboren dan mij)toen al door had dat we maar een stofje 

in de ruimte zijn.
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“Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien je ze tellen kunt “Genesis 15 : 

5 Zouden we de sterren willen tellen en er per seconde één noemen , dan zijn we 

zo’n 2500 jaar bezig. En dan de grootste ster, de zon. Hoewel hij 150 miljoen km van 

de aarde staat, duurt het maar 8 minuten voor de lichtstraal op de onbewolkte aarde 

verschijnt! De snelheid van het licht: 300.000 km per seconde! Niet eens zo gek dat 

de vroegere Egyptenaren de zon vereerden als een god. Immers licht en warmte zijn 

levensvoorwaarden. 

“Aanschouw ik uw hemel,het werk van uw vingers, de maan en de sterren die Gij bereid 

hebt: wat is de mens dat Gij zijner gedenkt “. psalm 8 : 4 . De ruimtevaarder Aldrin 

citeerde deze woorden tijdens de terugreis van de Apollo 11. Inderdaad:”Hij bepaalt 

het getal van de sterren, Hij roept ze alle bij name!”(psalm 147 : 4).  Een boeiend 

onderwerp, dat zeker.”Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst,koude 

en hitte, zomer en winter,dag en nacht niet ophouden” (Genesis 8 : 22) . Het is onze 

verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Anders zullen we Genesis 1 : 2 ook 

nog moeten citeren:” de aarde nu was woest en ledig”. En dat kan volgens mij niet de 

bedoeling van de schepping zijn. Maar gelukkig hebben wij door de geboorte van Jezus 

,de STER van Bethlehem een aanwijzing gekregen. Want  Bethlehem betekent  “huis van 

het brood”. Jezus, de ster van Bethlehem, heeft het vast en zeker zo bedoeld dat er op 

onze”aarde geen honger geleden hoeft te worden. Dat zal/moet ons een zorg zijn! De 

Ster van Behtlehem die ons de weg wijst.

Sjoerd D. Schaaf
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 26 Augustus bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang  9.30 uur.
1 juni Bitgummole Ds.E.P.Muilwijk-Huis St.Annaparochie.
8 juni Marsum Ds.Goorhuis 

Smelle Ie
Poptaslot plein Iepenlofttsjinst. 
De kofje stiet 9.30 oere klear, de 
tsjinst  is 10.00 oere. De brassband 
Looft de Heer,o.l.f.Paulus de Jong 
ferlient har meiwurking. Bij min 
waar yn tsjerke.

15 juni Bitgummole Ds.K.Visbeek De Westerein Frysk.
22 juni Bitgum Mevr.L Brandwijk de Vries Dronryp.
29 juni Bitgummole Ds. Korteweg Ferwert. Hillich Nachtmiel.
6 juli Marsum Mevr. Akkerboom –Hondema Harns.
13 juli Bitgummole Ds.Muilwijk-Huis St.Annaparochie.
20 juli Ingelum Mevr T. de Schiffart-Spoelstra Drachten.
27 juli Ingelum Mevr.Akkerboom-Hondema Harns.
3 aug. Ingelum Foargonger  unbekend.
10 aug Ingelum Ds. W.Tinga Grins. Frysk.
17 aug Marsum Ds. J.Kraan Burgum.
24 aug Bitgummole Mevr.L.Brandwijk de Vries Dronryp.
31 aug Bitgum Ds. M.Hulzebos Britsum. Hillich Nachtmiel.
7 sept Marsum Mevr. Akkerboom-Hondema Harns.
14 sept Bitgummole Ds.K.Visbeek De Westerein Startsnein/Frysk.   

Bloemengroet
27 april.  Fam.Bertus en Tine Steenaart
  R.Veemanstrjitte36
En      Edouw Miedema
               Bitgumerdyk 20
 
25 mei.   Mevr Twijnstra
                 Buorren 4
En     Mevr Y. Zwanenburg
              Uniastrjitte 20. 
Foar meer tsjerkenijs, sjoch ek op us Weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl



er kan er maar 
1 de beste zijn!
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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 • 


