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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

NIEUWSKRUIER MAART 2015

Jaargang 41 | #7 

 Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuisbezorgd

REDACTIE

Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ APRIL INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 26 MAART

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

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

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

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

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

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
     06-27243464
Predikant Ds.F. Haverschmidt,  J.H. van Aismawei  9, 
  Bitgummole.   Tel. 058-8431534  

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

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

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

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

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

THUISZORG HET FRIESE LAND Telefoon 24 uur per dag  0900-8864
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

STICHTING WELZIJN MIDDELSEE - Menameradiel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
 Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening        t.flameling@welzijnmiddelsee.nl 
Ouderen / opbouwwerker  Sieta Kuipers
 Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
                             s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
 Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
 Sportleane 7, 9041 EC Berltsum  0518-460805

OMTINKERS MENAMERADIEL 
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.  0518-452346

KLACHTEN VLIEGTUIGHINDER VLIEGBASIS LEEUWARDEN  058-2346700 
GRATIS NUMMER DEN HAAG    0800-0226033

ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRYP
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp    0517-233053
www.paletgroep.nl    06-10015514

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

OUD PAPIER   25-03-2015, 22-04-2015, 20-05-2015     18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT  23-03-2015 en 20-04-2015
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VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

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

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

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

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

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

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313

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

Agenda

13 mrt Toanielfer. OKK spilet ‘Frjemd Folk?!’  20.00u NF >
14 mrt Toanielfer. OKK spilet ‘Frjemd Folk?!’  20.00u NF >
14 mrt Oars: Schaatsen   >
27 mrt Algemene ledenvergadering KV Foarut 20.00u GP 
29 mrt Openingstoernooi en open dag Tennisver. Marsum   >
1 apr Jaarvergadering dorpsbelang 20.00u NF >

Jeften

T.S. € 10.-- en A.M. € 15.--
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
nodigt hierbij haar leden uit voor de JAARVERGADERING
op woensdag 1 april 2015, ( geen grap!)
in dorpshuis Nij Franjum. Aanvang: 20.00 uur

Wij raden u aan alle gepubliceerde stukken voorafgaand aan de vergadering te lezen.
AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag jaarvergadering 2014 (zie website)
3. Jaarverslag 2014 (zie dorpskrant maart 2015 en/of website)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Financieel verslag 2014 (zie dorpskrant maart 2015 en/of website)
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar : Koos van der Meulen
Aftredend en herkiesbaar : Geert Verf en Arend Jan Talens 
Het bestuur stelt als nieuwe bestuursleden voor: Jeroen Busser en Wim de Vries.
Kandidaten dienen schriftelijk, voor aanvang van de vergadering bij het bestuur te 
worden aangemeld, gesteund door tenminste vijf leden.

9.  Inventarisatie dorpse zaken
10. Pauze
11. Dorpse zaken vervolg

- Herindeling- korte toelichting door Burgemeester Tom van Mourik
- Haak, Marsum aan het water en herinrichting gronden Marsum-zuid
- Geluidshinder/JSF/COVM
- Huizenbouw
- Dorpskrant?
- Dorpsplein, uitleg overeenkomst en rapport
- Voortgang werkgroep “Marsumer energie coöperaasje”
- Onderhoud openbaar groen
- Voortgang bushalte ten westen van Marsum
- Elfstedenfietstocht door Marsum
- Stichting “de Krobbe der út”

12. Rondvraag
13. Sluiting

WE HOPEN OP EEN GOEDE OPKOMST.
LAAT OOK UW STEM HOREN, daarvoor krijgt 
u volop de gelegenheid
         MIS HET NIET
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

JAARVERSLAG 2014
 
Volgens de kranten, de radio en ook via de televisie wordt 2014 omschreven als een 
rampjaar. Zonder de grote rampen in de wereld te kort te willen doen moeten wij, als 
bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum, constateren dat rampen ons 
dit jaar niet alleen bespaard zijn maar dat er in ons dorp veel positiefs is gebeurd. 
Dat het wereldnieuws niet altijd strookt met het Marsumer nieuws is wel bekend. De 
dreigende ramp in de jaren tachtig van de vorige eeuw waarin afbraak van ons dorp 
maar nauwelijks voorkomen werd, heeft de wereld verder niet beroerd.
We moeten maar zien wat 2015 ons brengt. Geen afbraakdreiging, in ieder geval 
voorlopig niet en het lawaai van onze luidruchtige buren zou ook, volgens de laatste 
berichten , binnen de contouren blijven. We volgen de ontwikkelingen met meer dan 
gewone belangstelling. 
U krijgt dit keer een jaarverslag zonder de gebruikelijke aandacht voor zaken waar we 
ons intensief mee bezig houden. Zowel de dorpskrant als de website houden u over ons 
doen en laten goed geïnformeerd. Het is daarom zinloos daar nogmaals een opsomming 
van te geven. Dit verslag beperkt zich tot die dingen waar wij ook belang aan hechten en 
waarvan geen uitgebreide reportage in uw nieuwsvoorziening heeft gestaan.
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd op de ledenvergadering om uw instemming of 
kritiek te uiten en ons tips te geven hoe het anders of beter kan. 
Wij, als bestuur, gaan met onverminderde energie opnieuw een jaar voor Marsum aan 
de slag. Niet onberoerd maar steeds standvastig door- en in de aanhoudende perikelen 
rond de vliegbasis en de gevolgen voor ons( gezondheid) en ons dorp maar tegelijk zeer 
gesterkt door de positiviteit en saamhorigheid die we mogen ervaren.
Ook dit jaar konden wij gelukkig en met dank, altijd weer een beroep doen op mensen die 
voor een periode of een enkele klus het bestuur van dorpsbelang willen ondersteunen. 
Zonder deze hulp zou het voor velen van ons veel moeilijker zijn om handelend op te 
treden, in het algemeen belang, voor ú en voor de rust en leefbaarheid van Marsum.

In 2014 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Geert Verf voorzitter, Arend Jan Talens vice voorz., Koos van der Meulen penningmeester, 
Shira Tigchelaar secretaris(ad interim) en de leden Tjitske Sijbesma en Anke Jetske de 
Boer.
Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar gewaardeerde 
bijdrage. Jeroen Busser heeft als aspirant bestuurslid de meeste vergaderingen in 2014 
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tot wederzijds genoegen bijgewoond.
Het bestuur vergaderde dit jaar 8x, wisselend bij de bestuursleden thuis.

Zowel in de dorpskrant als op de website wordt regelmatig verslag gedaan over de 
bij u bekende projecten: de Haak, Noord West Tangent, Marsum aan ’t water, Nieuw 
Stroomland, Dorpsplein, Wadi, bouwen in het dorp, andere dorpse zaken zoals groen 
en veiligheid, overlast algemeen, geluidshinder van de vliegbasis nu en de JSF perikelen, 
de toestand van de wegen, veranderingen in de omgeving, projecten met- en voor 
jongeren, WMO, bestuurlijke vernieuwing, website,…… 
Bovendien werd de enige fractie die in Marsum vergaderde, die van de FNP, bezocht.
Het bestuur neemt kennis van jaarverslagen, nieuwsbrieven, magazines, 
informatiekranten en vergaderstukken die haar via de post of digitaal bereiken.

Begin januari kunnen we nog even nagenieten van de decembermaand waarin het 
opzetten van een dorpskerstboom als leuk nieuw initiatief werd gepresenteerd door 
de jeugdcommissie van de voetbalclub en zijn we verbolgen over het vernielen van de 
speeltuinslang. Maar dan is daar de eerste bestuursvergadering alweer op 6 januari 
waarvoor de woningstichting voor overleg is uitgenodigd. Het overleg behartigt 
nieuwbouw, het beleid in de verkoop van huurhuizen in Marsum, de renovatie van 
woningen en het plannen van een dorpsschouw in 2014. Het bestuur geeft uitleg over 
zaken waar zij zich mee bezig houdt.
Wij schrijven een welkomstbrief voor nieuwe bewoners in de gemeente met achterop 
een lijst met contactpersonen van de verschillende dorpsbelangen. De brief wordt 
samen met alle overige informatie van de gemeente op het gemeentehuis uitgereikt. 
Ook sturen we een brief naar Arriva na aanhoudende klachten over de route van bus 
71 en 97 in Leeuwarden. Helaas is door de gemeente Leeuwarden, zo blijkt uit het 
antwoord, bepaald en niet door Arriva waar de bussen langs mogen.
Een speelveldje in Marsum-oost wordt in de steigers gezet met grote inzet van 
omwonenden en financiële hulp van ‘kern met pit’. Op 20 januari wint niet alleen dit 
kleinschalige project een prijs, maar het openbaar groenproject van het dorp wint de 
provinciale prijs en mag  voor de hoofdprijs naar Utrecht op 29 maart. Daarvoor wordt 
speciaal een film gemaakt over het dorp.  Drenthe wint in Utrecht, heel verdient, de 
hoofdprijs. Helaas blijkt later het speelveldje in Marsum-oost niet haalbaar omdat het 
niet past in het bestemmingsplan en op verzet van de buurman stuit waardoor het 
wordt afgeblazen.
De voortzetting van de Bôlekoer wordt zeker gesteld nu Klaske wat minder wil gaan 
werken.
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Andringastate houdt eind januari open dag. De aankondiging staat zonder overleg op de 
site en wordt door velen gemist.
Van de belastingdienst krijgen we een aanscherping van de ANBI regels opgelegd die 
we toepassen. 
De voetbalvereniging benadert ons om mee te denken over het realiseren van een nieuw 
onderkomen en via de gemeente krijgen we bericht over het plaatsen van ondergondse 
glas en kleding containers.
In februari is er overleg met de gemeente over het plaatsen van een blikvanger bij 
de brug in de Rypsterdyk en wordt in overleg met hen een trimmer aangeschaft voor 
onderhoud van  zowel de Wadi als het plantsoen op de Bitgumerdyk. Ook krijgen we 
een uitnodiging van de voogden van het Poptaslot voor een lunchconcert op 9 maart. 
Valentina Tóth zal daar een optreden verzorgen vanwege het winnen van de Herbert 
Duintjer beurs.
Er is, door het jaar heen, overleg met school hoe deze ten behoeve van zichzelf en 
de dorpsgemeenschap beter is te profileren. Zoals bekend werd De Pôlle, met nog 
11 scholen in den lande, op 8 januari door de staatssecretaris aangewezen als pilot 
voor drietalig onderwijs. Ook het groenonderhoud rond school wordt bij dit overleg 
betrokken. Rudi Stuve maakt een poster en er  wordt een film gemaakt voor het project 
school.
De plannen rond Marsum aan het water en de gebiedsontwikkeling ten zuiden van ons 
dorp worden concreter. Er is goed overleg met dorpsbelang bij deze plannen en zelfs 
inbreng tot op het laatste moment is mogelijk. De bomenkap langs de Bokmasingel en 
langs de A31 is, zo wordt ons verzekerd, noodzakelijk onderhoud. De verplaatsing van 
de bushalte van de westzijde van de Rypsterdyk naar de Westergowei wordt nogmaals 
dringend benoemd.
We ontvangen het College op 13 februari. In een goed en open overleg worden alle 
neuzen weer dezelfde kant op gezet. De afwatering van de jeu de boulesbaan moet nu 
toch eens worden opgelost.
Contact en overleg met een aantal mensen die meer weten over de ins en outs van 
geluidsmeting ter voorbereiding op het geluidmeetnet vindt plaats.
Bij de gemeente dragen we de Poptawei voor als locatie voor plaatsing van de Smiley en
eind februari attenderen we gegadigden op de uitgifte van een aantal bouwpercelen 
in Marsum. Er is ook intensief en herhaaldelijk contact met de gemeente over de 
klauterstenen die op de Wadi zouden komen en er nog steeds niet liggen. Er wordt ten 
slotte van gemeentezijde aangegeven dat er bij het directie voeren iets fout is gegaan 
en dat er nu geen fondsen meer zijn. Aangeraden wordt om van de zwerfkeien af te 
zien. Schoorvoetend, omdat het gevolgde traject niet de schoonheidsprijs verdient, 
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gaan we daarmee akkoord.
Op 3 maart houdt de vliegbasis een voorlichting over de Frisian Flag. Door 
Rijkswaterstaat en door de Provincie worden we bij herhaling goed geïnformeerd 
over verkeersproblemen rond de aanleg van de Haak en het Noord-West tangent. De 
berichten komen per omgaande op de website.
De toezeggingen van Dé Minister om de mogelijkheden van een geluidmeetnet te 
onderzoeken worden meer concreet in een overleg op 10 maart. Gepubliceerde 
gezondheidsonderzoeken uit Engeland en Amerika worden geanalyseerd om ook 
hiervoor bij onze defensie meer aandacht te krijgen. De open dag van school is 19 maart, 
onze ledenvergadering de 20e en de Himmeldei op 22 maart.  Voor de ledenvergadering 
heeft het bestuur haar standpunt ten aanzien van de vliegbasis op schrift gesteld. Oars 
heeft dit jaar voor het eerst gecollecteerd voor Jantje Beton wat hun, ondanks de 
snelheid waarmee dit moest worden opgezet, toch een aardig bedrag opleverde. Met 
de Himmeldei haalt Marsum het meeste zwerfvuil op in Noord-West Friesland en wint 
de hoofdprijs van Omrin. Deze wordt op school uitgereikt.
Voor gebruik van het dorpsplein sluit de gemeente met dorpsbelang een 
gebruikersovereenkomst. Deze is in begrijpelijke taal omgezet in een Overeenkomst en 
Rapport. Beide stukken staan op de website onder de knop dorpsplein. Eind maart komt 
het verzoek om de fietselfsteden tocht door het dorp te begeleiden. We storten ons 
daar op en mede door de bijdrage en inzet van een groot aantal vrijwilligers wordt het 
een prachtige Pinkstermaandag voor Marsum. Ook de organisatie laat ons dit na afloop 
weten. 
Begin april actualiseren we de gemeentegids en wordt het (concept)verslag van 
de jaarvergadering gepubliceerd op de website. Ook attenderen we de gemeente 
Leeuwarden, op hun verzoek, dat er nog lantarenpalen te verwijderen zijn langs de 
Ljouwerterdyk. 
Het terugplaatsen van de mooie rustieke handwijzers is een regelmatig terugkerend 
aandachtspunt evenals het bijhouden van nieuwe inwoners. De achtergelaten rommel 
op het vliegveldsdykje stoort ons zodanig dat we een datum prikken om dat te gaan 
opruimen. Tot onze verbazing is dat een week later plotseling gebeurd. We weten nu 
zeker dat er toch  wordt afgeluisterd :-) !
Radio Eenhoorn vraagt ons mee te werken aan een uitzending vanuit het dorp. Deze 
vindt plaats op 16 augustus en was erg geanimeerd.
In mei wordt zodanig een prullenbak bij de molen geplaatst dat deze niet weer direct in 
het water beland. Ook in mei is de eerste vergadering van de energiewerkgroep evenals 
de  tweede open dag van De Pôlle.
De dorpsschouw wordt gehouden op 11 juni. De gemeente doet ons het voorstel om de 
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banken in onderhoud te nemen en we brainstormen over advies van een dorpsstyliste.
Voor de speeltuin zoeken we passende schors en nog een speeltoestel.
Op voorhand wordt geprobeerd een toekomstige aanlegplaats in de haven te reserveren. 
Er wordt bij de gemeente nagedacht over een goede regeling, mede vooruitlopend op 
een grotere gemeente. In Menameradiel is nu vrije aanleg waardoor in de haven van 
Marsum passanten mogelijk geen ligplaats zouden kunnen vinden.
Door de bij ons herstelde verbinding met open water gaat men in andere dorpen ook 
kansen zien voor vaarmogelijkheden in een groter gebied. Een vaarroute onderzoek 
wordt 16 juni gepresenteerd in Bitgummole. De klankbordgroep Nieuw Stroomland 
heeft 25 juni weer een bijeenkomst. We volgen hen via de verslagen.
Er is overleg met school over de camera’s op het schoolplein, waarvan dorpsbelang 
vindt dat iets gedaan moet worden met de opgenomen beelden. Jongeren schijnen te 
denken dat de camera’s nep zijn.  Door school wordt actief aan dossiervorming gedaan 
over vandalisme. We krijgen half juli een brandbrief over grootkroosvaren en sturen 
die door naar de gemeente. In augustus krijgen we een uitnodiging van ARK-fryslân 
voor de dag over ruimtelijke kwaliteit, die aanspoort anders te kijken naar krimp. Hoe 
belangwekkend ook, we kunnen niet alles nakomen. Er is een interview met onze 
voorzitter voor Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland handelend over het project 
openbaar groen.
Er bestaan met de verschillende onder dorpsbelang vallende verenigingen 
werkovereenkomsten. Deze worden in een algemeen, voor allen passende, convenant 
vorm gegoten zodat de groepen ook juridisch afgedekt zijn. Met de gemeente is een 
convenant in onderhandeling over het onderhoud van openbaar groen. 
Als vast agendapunt voor de bestuursvergaderingen staat uitbreiding van het bestuur. 
Mensen die zich afvragen of zitting in het bestuur van Dorpsbelang iets voor hen 
is, krijgen de mogelijkheid enige tijd mee te draaien zodat ze een beter idee krijgen 
wat Dorpsbelang allemaal doet. Een bestuursfunctie lijkt meer werk dan het is met 
ongeveer 8 vergaderingen per jaar maar wel een uitgebreid e-mail overleg. Bovendien 
geef je binnen het bestuur aan waar je voorkeur naar uit gaat en dat wordt dan je 
verantwoordelijkheid. Eind september worden we trouwens verblijd met een nieuw 
aangeschoven bestuurslid.
De gemeenteraad neemt op 28 augustus een voor Marsum en Ritsumasyl belangrijk 
besluit. Het raadsvoorstel,(zie de Marsumer website) verdient onze welgemeende 
complimenten, kenbaar gemaakt aan College, ambtenaren en gemeenteraad.
Dan komt de afwatering van de jeu de boulesbaan weer in beeld, krijgen we een 
uitnodiging voor de Federatievergadering in oktober en gaan we aan de slag met het 
updaten van de informatiebrochure voor nieuwe inwoners. Er wordt nagedacht hoe we 
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wisselingen kunnen bijhouden zodat geen nieuwe inwoners gemist worden. De Merke 
is als altijd weer een feest. 
Er komt een uitnodiging voor de intrededienst van ds F. Haverschmidt op 19 oktober. 
Er gaat een net kaartje heen met felicitaties en de hoop op een goede samenwerking. 
We bezoeken de burendag op 27 september, geven een presentatie over het werk van 
Dorpsbelang en hopen dat de burendag of jaarlijks terugkeert, dan wel de verenigingen 
stimuleert elk jaar iets op het dorpsplein te organiseren.
Dan wordt de vraag bij ons neergelegd of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden 
voor een hondenspeelplaats. We willen ons daar  voor inzetten mits er een onderbouwd 
plan aan ten grondslag ligt. Van Doarpswurk komt een uitnodiging voor een inspiratiedag 
op 21- en van Wonen Noord West Fryslân een uitnodiging voor het stakeholdersoverleg 
op 24 november. Een bewoner mailt een vraag over straatverlichting, waarop actie wordt 
ondernomen naar de gemeente. En de woningstichting vraagt onze medewerking aan 
een functioneringsenquête. Er worden door de gemeente twee kolken geplaatst in de jeu 
de boulesbaan. Dit vraagt om verdere bespreking. Eind oktober plannen we al weer de 
kerstboom actie op het dorpsplein en om de enthousiaste Aldjiersploeg van voldoende 
middelen te voorzien. In november vieren we het 100jarig bestaan van Iisklub Ritsuma 
mee en bezoeken de receptie met een passende gift. De gebruikelijke uitnodiging 
voor de november COVM vergadering komt binnen, net als de uitnodiging voor het 
voorzittersoverleg met het College van B en W van de gemeente. De jaarvergadering 
van Nij Franjum kan altijd rekenen op onze belangstelling. Begin december komt de 
gemeente met een plan voor verplaatsing van de bushalte aan de Rypsterdyk ten westen 
van Marsum.. We moeten daar nog verder over praten maar het ziet er goed uit. Half 
december wordt op het gemeentehuis een evaluatie gehouden over het Noord West 
Tangent en de gevolgen op het onderliggende wegennet. Dan komen eind december 
alweer  uitnodigingen voor bijeenkomsten in het nieuwe jaar. Nieuwjaarsrecepties, van 
Wonen ‘Hart voor je Dorp’ en de stukken voor de verplaatste COVM vergadering waar 
zowel TNO als NLR uitleg gaven over de geluidsgegeven van de JSF.

We sluiten het jaar af, traditioneel, zowel in de kerk met de Aldjiersbijeenkomst als op 
het dorpsplein bij het vuurwerk en feliciteren de Marsumer van het jaar. Opgevallen is 
dat er beduidend minder vuurwerk is afgestoken op illegale momenten. Hulde daarvoor.

Het bestuur.
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FINANCIEEL	  JAAROVERZICHT	  DORPSBELANG	  2014	  

1. Spaarrekening,	  bankrekeningnummer	  3417.207.129:	  
Saldo	  per	  01-‐01-‐2014	   	   	   	   	   	   €	  8.000,99	  
Bij:	  Rente	   	   	   	   €	  	  	  69,56	  
Bijboeking	  van	  lopende	  rekening	   €	  930,00	  
Saldo	  	   	   	   	   	   	   	   	   €	  	  	  999,56	  
Saldo	  per	  31-‐12-‐2014	   	   	   	   	   	   €	  9.000,55	  	  	  
(onderverdeling:	  Nutsgelden:	  €	  4.095,74	  en	  Dorpsbelang:	  €	  4.904,81)	  
	  

2. Lopende	  bankrekeningnummer	  3132.59.143:	  
Saldo	  per	  01-‐01-‐2014	   €	  2.464,27	  
Inkomsten:	   	   	   	   	   Uitgaven:	  
Contributie	   	   €	  2.872,50	   	   Nieuwskruier	   	   €	  	  	  	  668,00	  
KNHM*	  	   	   €	  2.750,00	   	   Nij	  Franjum	   	   €	  	  	  	  459,90	  
NWF*	   	   	   €	  	  	  	  	  500,00	   	   De	  Leeuw	   	   €	  1.873,29	  
Fietstocht	  bijdrage	   €	  	  	  	  	  	  	  60,00	   	   Donaties*	   	   €	  	  	  	  350,00	  
	   	   	   	   	   	   Bestuurskosten*	   €	  	  	  	  407,45	  
	   	   	   	   	   	   Naar	  spaarrekening	   €	  	  	  	  930,00	  
	   	   	   	   	   	   Bankkosten	   	   €	  	  	  	  	  	  90,25	  
	   	   	   	   	   	   Verzekeringen	   	   €	  	  	  	  170,61	  
	   	   	   	   	   	   Bloemen	   	   €	  	  	  	  	  	  73,90	  
	   	   	   	   	   	   Bankje	  Wielingastrjitte	   €	  	  	  	  235,00	  
	   	   	   	   	   	   Doarpswurk	   	   €	  	  	  	  	  	  30,00	  
	   	   	   	   	   	   Folder	  energie	  com.	   €	  	  	  	  100,19	  
	   	   	   	   	   	   Ondersteuning	  school*	  €	  	  	  	  792,43	  
	   	   	   	   	   	   Overboeking	  Losse	  Fear€	  	  	  	  200,00	  
	   	   	   	   	   	   Saldo	  31-‐12-‐2014	   €	  2.265,75	  
Totaal	   	   	   €	  8.646,77	   	   	   	   	   €	  8.646,77	  
	  
Toelichting	  
Bijdrage	  KNHM	  betreft	  prijzengeld,	  inclusief	  bijdrage	  ontwerp	  film,	  met	  betrekking	  tot	  het	  Openbaar	  
Groen	  project	  inzake	  Kern	  met	  Pit,	  bijdrage	  NWF	  betreft	  idem	  Openbaar	  Groen	  onderhoud,	  donaties	  
betreffen:	  Oars	  (€	  50),	  Oudejaarsploeg	  (€	  150),	  IJsclub	  (€	  100),	  Molens	  (€	  25)	  en	  Veilig	  Verkeer	  
Nederland(€	  25),	  bestuurskosten	  betreft:	  JSF,	  vergaderkosten,	  film	  Openbaar	  groen,	  Ondersteuning	  
School	  betreft:	  ontwerpen	  folder,	  en	  verspreiden,	  film	  van	  school.	  
	  
Saldo	  Opbrengsten	  minus	  kosten	  Opening	  Dorpsplein:	  
Saldo	  per	  01-‐10-‐2014	   	   	   	   	   	   €	  1.650,00	  
Kosten	  minus	  opbrengsten	  in	  2014:	   	   	   	   €	  	  	  	  	  323,46	  	  
Saldo	  per	  31-‐12-‐2014	   	   	   	   	   	   €	  1.326,54	  
(staat	  geparkeerd	  op	  de	  spaarrekening)	  
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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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Stamppoteten

Op 3  Februari jl. was er voor de zevende keer het traditionele stamppot eten in de serre 
van het  Dorpshuis "Nij Franjum".
Totaal 50 personen hadden zich opgegeven en konden om 17.30 uur aanschuiven aan 
de zeer gezellig gedekte tafels.
Helaas moesten een aantal vaste bezoekers deze keer verstek laten gaan wegens 
ouderdom klachten.
We hadden de keus uit boerenkool, hutspot, worst, spekjes en zuurkooltaart.
Het geheel werd afgesloten met een verrukkelijk dessert van advocaat-tiramisu.
Dit alles werd weer georganiseerd en bereid door een onze enthousiaste vrijwilligers uit 
het dorp o.l.v. Winie Baarda.
We hebben een heerlijke maaltijd en gezellig samenzijn gehad en kijken nu al weer uit 
naar volgend jaar.
Voor degenen die nog nooit zijn geweest zou ik zeggen kom de volgende keer ook.

Een zeer tevreden stamppoteter.
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Welkom op de Mantelzorgdag Noordwest Friesland

Speciaal voor de mantelzorgers uit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen 
en Menameradiel wordt er op woensdag 8 april van 14.00 tot 17.00 uur een regionale 
mantelzorgdag georganiseerd. 

Het thema voor deze dag is: “Verbinden” 

Met de start van dit jaar hebben er drie transities binnen het sociale domein plaats 
gevonden.  De WMO is uitgebreid, de Participatiewet is van kracht en we hebben een 
Jeugdwet gekregen. Iedere gemeente heeft een gebiedsteam of wijkteam, waar we als 
burger met onze vragen terecht kunnen. Van de mantelzorger wordt verwacht dat ze 
meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en zelf de regie nemen.

Op de Regionale  Mantelzorgdag  kunt u zich via informatiestand en workshops  laten 
informeren over praktische zaken zoals : het mantelzorgbeleid van uw gemeente, 
erfenis en nalatenschap en hoe u als mantelzorger vitaal kunt blijven. Daarnaast is er 
een muzikale omlijsting en kunt u met elkaar in gesprek gaan. 

Kortom, de mantelzorgdag is een prima plek om informatie te halen, elkaar te ontmoeten 
en ervaringen met elkaar te delen. Kom naar de regionale mantelzorgdag, informatief 
maar ook beregezellig!

Inloop 13.30 uur met koffie en thee en om 17.00 uur wordt de middag afgesloten.

Locatie:  MFC Ons Huis
               Beuckelaerstraat    2
               9076 DA St. Annaparochie      
             

Opgave is mogelijk tot  1 april

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman
De Skûle  Welzijn  in  Franeker  0517-393750  mail: i.veltman@deskule.nl 
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In spantsje  wikels op syk  nei in gaadlik plakje yn us stjerketoer.

 

 

 

 

 

 

 

Kom in actie en stem op ons! Rabobank Leeuwarden-
Noordwest Friesland draagt het verenigingsleven een 
warm hart toe. En daarom organiseert zij jaarlijks de 
Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte is dat 
leden bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen.  

Dameskoor Nocht en Wille doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.  

Stemmen Van 25 maart tot en met 3 april kunnen leden hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs 
via rabobank.nl/lnwf. Begin maart ontvangen leden een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Als 
alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaalbedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de 
waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. 

Oproep aan iedereen Ben jij lid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Breng dan je stem 
uit op onze club Vergeet niet aan je familie en vrienden te vragen om hun stem uit te brengen op 
onze club. Elke stem is geld waard! Wij hebben uw stem hard nodig. 

Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en het lidmaatschap van de Rabobank vind je 
op rabobank.nl/lnwf.  

Dameskoor  

Nocht en Wille 
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum  
(in het gebouw van OBS De Pôlle)

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

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

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

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

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met 
juf Saskia Benedictus via sbenedictus@home.nl
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Volleybalvereniging DSVS
De eerste helft van het volleybalseizoen zit er al weer op en traditiegetrouw wordt er aan 
het begin van het nieuwe jaar voor de leden een Nieuwjaars toernooi georganiseerd. 
De senioren en A-jeugd speelden een Nieuwjaars toernooi georganiseerd door onze 
OVK-heren. Met een heerlijk welkomstdrankje vooraf en een hapje en een drankje na 
afloop, een zeer geslaagde avond.
Het jeugdtoernooi werd dit jaar door ons meisjes B1 team georganiseerd. Ook dit was 
zeer geslaagd. Als verrassing werden hierbij nieuwe jeugdshirts, met opdruk van onze 
sponsor OPM oostenpm.nl en de eigen naam van de speler, uitgereikt.  Ook staat op elk 
shirt TALENT, want al onze jeugdleden zijn talenten. 

DSVS is erg blij met de grote groep jeugdleden. Zo is er net weer een nieuw groepje 
gestart.
Volleyballen kan al vanaf jonge leeftijd. De jonge jeugd begint nl. met alleen gooien en 
vangen en gaat daarna verder met toetsen (onderhands spelen) en vangen. Zo bouwen 
we het langzaam op naar het “echte” volleyballen. Een hele leuke actieve sport voor de 
jeugd!

Digitaal
U kunt de activiteiten van DSVS nu ook via Facebook volgen. We zijn te vinden onder 
de naam ” volleybalvereniging DSVS”.  Natuurlijk kunt u ons ook vinden op internet, 
www.vvdsvs.nl. Onze webmaster heeft helaas te kennen gegeven te willen stoppen en 
we zijn daarom opzoek naar een vervanger. Mocht u dit lezen en het leuk vinden om 
een website te beheren en te onderhouden, mail ons. Voor vragen over trainingen of 
lidmaatschap kunt u mailen naar bestuur@vvdsvs.nl
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WORD LID VAN TENNISVERENIGING MARSSUM
4 LESSEN VOOR MAAR € 25,00 

EN TWEE MAANDEN GRATIS TENNISSEN IN 2015

Tennisvereniging Marssum heeft een prachtig tennispark tot zijn beschikking met een drietal professionele banen die 
het hele jaar door bespeelbaar zijn en een kantine en kleedkamers die voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar al dat 
moois is natuurlijk bedoeld om te gebruiken, daarom deze oproep om lid te worden van Tennisvereniging  
Marssum. Bent u ervaren tennisser dan is Tennisvereniging Marssum uitermate geschikt voor u omdat de banen 
nagenoeg altijd beschikbaar zijn. Wilt u het spelletje leren kennen dan kunt u zich opgeven voor de lessenserie die 
gegeven wordt door een ervaren tennistrainer. De groepen zijn niet groot en gevarieerd, dus voelt u zich zomaar thuis. 
Ook als u ervaren wedstrijdtennisser bent heten wij u van harte welkom omdat Tennisvereniging Marssum op  
verschillende niveaus deelneemt in de regionale competities en meedoet aan de Friesland Cup. Tennisvereniging 
Marssum organiseert regelmatig activiteiten die voor alle leden geschikt zijn. Toernooien, alleen of in samenwerking 
met de plaatselijke kaatsvereniging zijn gezellig, laagdrempelig en spannend tegelijk!
 
U kunt vanaf april op de maandag avond 4 keer les krijgen voor maar € 25, inclusief twee maanden gratis op onze 
prachtige banen oefenen.

Wilt u daarna lid worden van Tennisvereniging Marssum, neem dan contact op met Tytsje Julianus,  
(telefoon 058-2541252). U kunt dan gerust eens een avondje komen tennissen of gelijk lid worden van onze  
gezellige vereniging. Het lidmaatschap kost voor het jaar 2015 €115,00 voor senioren, € 55,00 voor junioren, 
studenten zonder inkomsten uit werk € 70,00. 
 
Wilt u kennismaken met de vereniging, dan bent u van harte welkom op het openingstoernooi op 29 maart die tevens 
dient als open dag. 
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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

De Harke 3, 9033XX Deinum
Voor heerlijke huidverzorgende en 

huidverbeterende behandelingen.

                 

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, zie 

website) voor € 39,--

Verras uw partner/familie/vriendin met 

een mooie kadobon!

Zie voor al mijn behandelingen, 

aanbiedingen en prijzen op:

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

Seizoensbehandeling REVITAL
zeer geschikt in deze periode van het jaar:
een gezichtsbehandeling met een 
uitgebreide massage, een relax peel-
off anti-rimpel masker met ampul  (incl. 
epileren)     € 64,95

Opruiming: shawls en kettingen ½ prijs,
Make-up producten voor kleine prijsjes!
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Puzzel:  Rebuskraker

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

De stand van letters is bepalend:
voor, achter, boven, onder, in, op.
Ook de klank van de letters speelt

een rol: D=DE, L=LE en H=HA.
Een kruis of streep door een 

woord/letterkan NIET, GEEN of 
WEG betekenen.
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Oplossing Februari - nummer:  

Winnaar: Mevr. G. Keegstra-Wijma
Hegedyk 4

Sacre Coeur en Arc de Triomphe

De oplossing (tussen de pijltjes) is een uitdrukking
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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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Frjemd folk

Toanielferiening OKK spilet 'Frjemd Folk' -oarspronklik ‘Absurd Person Singular’ fan Alan 

Ayckbourn. It stik giet oer trije koppels dy’t by elkoar op’e krystborrel komme, trije 

jier efter elkoar. It earste jier binne se noch net echt freonen, is it mear in kwestje fan 

‘eigen nocht en wille’ en ‘do slachst my op it skouder en ik dy’. En der giet fansels fan 

alles mis. Ek it twadde jier en tredde jier giet net alles fansels. In blijspul yn trije parten 

wer’t genoch te belibjen falt. It stik is regisseare troch Brecht Wassenaar, hikke en tein 

yn Marsum. Spilers: Mirjam van Wieren, Rudi Stuve, Renee Fokkema, Hedzer Castelein, 

Marijke Julianus, Redmer van der Meer, Wietske Hoekzema. Ljocht en Lûd:  Henk 

Vellinga en Jasper Wybenga. Dekor: Rienk Julianus. Schmink: Marike Jongema Nieboer 

en Caroline Boekel. Klean: Brecht Wassenaar, Caroline Boekel en spilers. Oersetting: 

Baukje Stavinga.

New Rope Stringband voor het 25 jarig jubileum van huisarts Dooren

Veel leuke reacties ontving ik op het optreden op 7 febr. van de New Rope Stringband, 

die met humor en muzikaliteit het eerste deel van de avond vulden. U kwam in groten 

getale om dit jubileum met ons te genieten. Onverwacht en erg hartelijk was de warmte 

naar mij, niet alleen met handdruk, maar ook hartelijke woorden en cadeaus. Ik werd 

blij verrast door dit alles en geniet er nog van na. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt 

door de inzet van de vrijwilligers in het dorpshuis, de techniek van Henk Vellinga en 

Arend – Jan Talens, toespraken met een plezierige terugblik door Geert Verf en collega 

Nicole Meijerink; woorden schieten te kort.

Hartelijk dank aan alle betrokkenen!

Dennis Dooren
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Heel hartelijk dank voor uw steun!
De Hersenstichtingcollecte vond dit jaar plaats in de week van 2 t/m 7 februari. Er gingen 
vele collectanten op pad met de collectebus. Wij zijn heel erg blij met de opbrengst. De 
totale opbrengst in Marsum was € 217.22. Daarom willen we graag alle gulle gevers en 
de collectanten heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De coördinatoren hebben weer 
heel veel werk verzet. 

Heel hartelijk dank! 
De opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van hersenaandoeningen, voorlichting aan een breed publiek, en we 
maken ons sterk voor samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met 
hersenen en hersenonderzoek (zoals patiëntenorganisaties).
Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. 
De Hersenstichting Collecte. Wilt u volgend jaar meehelpen collecteren? Bel dan met 
Lammy de Vries, tel. 058-2542138

Meer informatie: www.hersenstichting.nl                
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www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.

Je blijft jezelf met Palet. 
Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Wij zijn altijd in de buurt. Maak eens kennis met Palet. 
Bezoek ons woonzorgcentrum Nij Statelân, Nijlân 25 in 
Menaam, het zorgsteunpunt Berltsum, Hofsleane 30a, 
of het zorgsteunpunt Dronryp aan de Hearewei 83. 

“ Ik ga elke week naar 
het dagcentrum van Palet” 
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Heemhuys Rozenhofje is een 
kleinschalig kinderdagverblijf in 
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde plek 
voor uw kind met de aandachtige 
verzorging van een vaste leidster.
 

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

www.heemhuys-rozenhofje.nl

Kinderdagverblijf Deinum 

Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:
Sport  voor alle leeftijden
Fitness  150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen  Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en 
 verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty, 
 streetdance, bodypump.
Gezondheid  fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning  sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel  fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl
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  - Coniferen
  - Heesters
  - Vaste planten
  - Kruiden
  - Tuingrond
  - Tuinturf
  - Compost
  - Gedroogde koemest
  - Groentezaden
  - Bloemzaden
  - Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13

Buorren 14, 9034 HK, Marssum
T 06-51799677

w.vanwieren@live.nl

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN 
 ROND UW WONING

- VOOR UW BADKAMER EN 
 KEUKEN RENOVATIE

- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
- BESTRATING
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Wist u dat:  
- Iedere zaterdagochtend vanaf 9:30 uur Jeugdwedstrijden
 en ‘s middags altijd een seniorenwedstrijd.
- SSS’68 nu ook te volgen is via Facebook. LIKE ons en blijf o.a.
 automatisch op de hoogte van de wedstrijdprogramma’s.
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GEZOCHT: 
NIEUW voetbaltalent - SENIOREN en 35+ club!!!!!! 
Train een keer vrijblijvend mee.  
Informatie: mail naar secretariaat@sss68.nl

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

POIESZ ACTIE - spaarmunten zijn terug!

De actie loopt 
8 weken lang van 
maandag 2 febr. 
tot zaterdag 
28 maart 
(of zondag 
29 maart als 
het filiaal dan 
open is).

Onze vereniging 
doet dit jaar ook 
mee en rekent op 
uw hulp door uw 
spaarmunten in 
“onze koker” te 
deponeren in de 
winkel.
U mag ze ook in 
de brievenbus 
doen op Doctor 
Poptastrjitte 8 
te Marsum. 
Bedankt alvast!

J
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KOM IN ACTIE

Kom in actie en stem op ons! Rabobank Leeuwarden-Noordwest 
Friesland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. 
En daarom organiseert zij jaarlijks de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. De basisgedachte is dat leden bepalen welke clubs 
een bijdrage ontvangen. SSS’68 doet mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. 

Stemmen 
Van 25 maart tot en met 3 april kunnen leden hun stem uitbren-
gen op hun favoriete clubs via rabobank.nl/lnwf. Begin maart 
ontvangen leden een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. 
Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaalbedrag 
gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per 
stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de 
bijdrage voor een club. 

Oproep aan iedereen 
Ben jij lid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? 
Breng dan je stem uit op onze club. Klant, maar geen lid? 
Word lid voor
1 februari en 
stem ook. Ver-
geet niet aan 
je familie en 
vrienden te 
vragen om 
hun stem uit 
te brengen op 
onze club. Elke 
stem is geld 
waard! 

Meer informatie 
over de 
Rabobank 
Clubkas 
Campagne 
en het lidmaat-
schap van de 
Rabobank 
vind je op 
rabobank.nl/lnwf.

Een aandeel in elkaar

Samen doelen bereiken. Stem tussen 25 maart en 3 april 

via rabobank.nl/lnwf op onze club.

Alleen leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen hun stem uitbrengen.

Kom in actie
en stem op
ons!

Rabobank
Clubkas

Campagne.
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Marsum Merke 
2015

Marsum merke is ook op Facebook ! 

Voorlopig programma:

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

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

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

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

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

feesttent met muziek
Avond : Super Classics 80-90-00 ‘s

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

Maandag 14-09
Vanaf 11.00 : Matinee verkleed
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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      Mob: 06-27243464
Ds. F. Haverschmidt - 058-84 31 534  - fhaverschmidt@gmail.com

Veertig weken duurt het groeien

Veertig dagen nog tot Pasen
Tot de winter is gegaan

En het lengen van de dagen
Kou en duister gaan verjagen

En het leven op zal staan
 

Veertig weken duurt het groeien
Van het ongeboren kind

In de warme schoot van moeder
Tot het klaar is om te komen

Volheid is en nieuw begin
 

Een tocht door de woestijn
Veertig jaren van een leven

Zijn naar mensenmaat een tijd
Om te leren en te delen

Wat met moeite werd verkregen
Daardoor worden mensen vrij.

 
Veertig dagen nog tot Pasen

Soms een tocht door de woestijn
Om te leren en te vragen

Hoe je duister kunt verjagen
Om met Pasen klaar te zijn.

 
Ds.Fokje Haverschmidt heeft vakantie , een volgende keer weer wel en wee en nog 
meer uit de gemeente.
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Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.

1 maart Bitgummole ds.W.v.d.Heide     Seisbierum.

8 maart Bitgum Comm. Wereldgebedsdag.

11 maart Ingelum mevr.de Schiffart-Spoelstra, Drachten   
Biddei    19.30 oere.

15 maart Bitgummole Ds.F.Haverschmidt  BM.    Sokalletsjerketsjinst.

22 maart Marsum Ds.P. Dijkstra    Grou    Fryskt.

29 maart Bitgummole Ds.J.D.Kraan      Burgum.   Palmpeaske.

Stille wike.

30 maart  
o/m 
1 april

Fespers 
yn Ingelum.

19.30 oere. komm.

2 april Ingelum Ds.F.Haverschmidt      
Wite  Tongersdei   &  Hillig Nachtmiel.  19.30 oere

3 april Ingelum Ds.F.Haverschmidt      
GoedFreed     Fryskt.    19.30  oere.

4 april Ingelum Ds.F.Haverschmidt      
Stille  Sneon     Peaske Wake.     21.00  oere.

5 april Marsum Ds.F.Haverschmidt  Peaske Snein.

6 april Bitgummole Earetsjinstkomm. Peaske moandje

12 april Bitgum Ds.P.Dijkstra, Grou   
Fryskt.

 

De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
15  februari: mevr. Riekje Sonnega         E.v.Hiddemastrjitte 10
  fam.Roel en Japke v.d.Ploeg    K.N.Kuperusstrjitte 13.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 maart bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

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

 
             
Onze handen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen
 
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
DE hand die met tact aanraakt.
De hand die met hart troost.
 
Geen mens kan leven zonder die hand
die teder is, die behoedt,
die beschermt en bemoediging uitstraalt.
 
Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest, die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
 
Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven aan de liefde
die onmisbaar is.
 
Marinus van den Berg.



NIEUWE 
KEUKEN?
Keukencentrum Marssum is een begrip in de 

regio. Daar vind je kwaliteit voor betaalbare 

prijzen. Ontdek het zelf en kom langs!

EK YN’T FRYSK KINNE JO BY US TERJOCHTE!

Al 18 jaar hét familiebedrijf in onze regio! 

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

Maandag - zaterdag 10.00-17.30 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

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

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

www.keukencentrum-marssum.nl



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

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

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

WWW.AALIMO.NL

MAAR OOK VOOR: 

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.TAXIHUMMER.NL

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

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

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

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

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

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


