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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:

• huisstijlen

06 - 533 99 661
- logo - visitekaartje - website
- briefpapier - envelop enz.

• ﬂyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheidskaartjes
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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Bankrekeningnummer 31.32.00.076
9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

WWW.MARSUM.INFO

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
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
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542631

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 		
Predikant
Vacant
		
Contactadres
Mevr. G. Sijbesma-Travaille
		
Skoallestrjitte 4 Marsum		
Doarpskrante fan Marsum

058-2541408

058-2541408
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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. S. Zwalua (secretaris)

Menaam		

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

058-2531494
0900-8864

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.		
Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden
Gratis nummer Den Haag 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronryp
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
www.paletgroep.nl 			
Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 26-6-2013, 31-7-2013, 28-8-2013

18.30u

0518-452346
058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

0900-2100215
06-43365003

Snoeihout
Vereniging Dorpsbelang Marsum
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum 		
Voorz. G. Verf
Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum
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Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		
Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.

0517-380680
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
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

Lytse Bieb Marsum
OBS de Pôlle
dinsdag
		
vrijdag

09.00u - 10.00u
17.00u - 18.00u

Collectie voor jeugd en volwassenen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee
www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda
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juni

Fietsen langs kerken met kunst - zie artikel			

>

8

juni

Fietsen langs kerken met kunst - zie artikel			

>

8

juni

SSS ‘68: Gerlofsma toernooi		

9

juni

Fietsen langs kerken met kunst - zie artikel			

9

juni

SSS ‘68: Gerlofsma toernooi		

15

juni

SSS ‘68 en DSVS: Stratenvolleybaltoernooi

23

juni

KV Foarút: Vrije formatie kaatspartij voor 2tallen 12.00u		

SCU
>

SCU

>

			

Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
Hienen jim ek sa’n Krystgefoel mei de pinksterdagen. Wetter
en wetterkjeld.
Faaks biedt de tillevyzje útkomst of de sosjale netwurken sa
as Facebook en Twitter. Of rûn strune op it WWW of online
game. De wrâld komt hyltiten mear ynteraktyf de hûskeamer
yn. Mar minsken wat sjocht it fjild der prachtich út. De boeren
kinne noch net meane. Hynsteblommen, bûterblommen, pinksterblommen en
hjir en dêr wat surk. Planten dy’t amper in kans krigen of se waarden al in
kopke lytser makke. It is in maaitiid om nea te ferjitten. De winterjas mar oan
en efkes in slach troch it iepen fjild wêr’t de jonge fûgels dit jier alle romte
hawwe.
Noch efkes oer Thialf. It is sa simpel as wat, gewoanwei ús sels bliuwe. Thialf
is net grut wurden troch útwrydske djoere gebouwen. Nee, it wie tinkt ús de
twadde baan dy oerdekt waard en sels dat wie net de echte reden dat Thialf
in trochslaand sukses wurden is. Nee, de nochteren Friezen dy’t it folslein in
de plasse slacht as der iis leit, as der suksessen helle wurde yn Thialf sels as it
net in Fries is dy’t bjusterbaarlike tiden delset. Dizze gekte makket dat der in
mei-inoar gefoel is, in sfear dy’t him net stjoere lit. Dus gjin noed, net eamelje
en gewoan ‘pimpe’ dy iishal yn It Fean en de 400 meter plannen yn Ljouwert ek
trochsette fansels. De Friezen rêde harren wol en dêr yn Almere moatte se mar
sjen hoe se de saakjes rûn krije. Wy tinke ta beslút dat ien fan de bestjoerders
yn Almere gewoanwei ûnwennich is.
No’t de fergrizing hyltiten mear yn ús doarp opfalt, sil ek de belangstelling
foar sportbeöefening feroarje. Mar de echte sporter jout net sa mar op en
siket nei alternativen. It moat in sport wêze wêr je wol foar yn’t spier moatte
om de hyltiten strammere spieren soepel te hâlden. De spultsjerigels moatte
net te muoilik mar ek net te dreech wêze sadat it ferstân it allegearre oan
kin en aktivearre wurdt. Der moat romte foar in praatsje wêze om de sosjale
kontakten op peil te hâlden. En der moat tichteby sanitêre fasiliteiten wêze
foar ‘de hege need’ dy him faker oantsjinnet en der moat net te fier fuort in
hapke en drankje te krijen wêze.
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Kruierkes
De Frânsen ha al ieuwen troch hokker sport dêr geskikt foar
is, sy begjinne al fan bern ôf oan te oefenjen. It spul fan de
ballen, Jeu de Boule. Der binne twa redaksjeleden dy’t wol
nijsgjirrich binne. Mar hoe de rigels no krekt geane witte sy
net. Dus by dizzen in oprop foar immen dy’t de manlju op in
woansdeitejûn op wei helpen wol.
Jeften: R.T. € 20.00, F.B. € 15.00, W.D. € 15.00, mei-elkoar € 50.00. Tige tank,
ús begruttingtekoart is no noch € 75.05.
Dat de Hovenga’s in grutte famylje is dat wisten we wol, mar dat dy famylje
sa grut is dat it Doarpshûs te lyts wie dat woe der by ús net yn. Mar hoe dan ek
de jierlikse famyljedei wie dizze kear net yn it Doarpshûs mar derfoar, op ús
sosjale plein dus. It is einliks in prachtich inisjatyf. Yn de simmertiid bûten rún
de tafel en elts dy’t lâns komt kin de sfear efkes priuwe. En miskien ek noch
wol mear as dat. De bern ha alle romte om bûten te boartsjen, te klauterjen,
pingponge, kuorbaljen en gean mar troch. Mei min waar is der romte te skûljen
en ek dan is de Sêre in prachtich plak om del te striken. Famylje Hovenga wy
hoopje dat jimme in slagge dei hân ha. Wy sprekke ús waardearring út foar dit
bysûndere inisjatyf.
Ús nijste rubryk “OP STRITTE” is de lêste kearen mei reisferhalen fold. Mar
alles wat jim kwyt wolle of wrâldkundich meitsje wolle kin op dizze side. Dit
kear hat in nije ynwenner Cees Molhoek fan Buorren 17 ien fan syn bysûndere
gedichten ynstjoert. Alderaardichst om te lêzen. Trouwens it liket der hast
op dat dit part fan de Buorren in bysûndere oanlûkingskrêft hat foar de mear
keunstsinnich getalintearden ûnder ús.
Mar ek de gewoane Marsumer hat grif wat te melden. De fakânsjes komme der
oan, reisferhalen, bysûndere foto’s troch jim makke fan de Snitser mar oante
mei de Falklan eilannen alles mei. Mar ek foto bloopers , wat mear yntime
plaatsjes (mei ynstimming fan de redaksje), mar ek jim djippere tinken mei
oan it papier tafertrout wurde. Mail jim bydrage nei doarpskrantemarsum@
hwassenaar.nl
Wy winskje jim allegearre in hite, droege en brodzige simmer ta. De redaksje
fan de Nieuwskruier.
Doarpskrante fan Marsum
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Samen bereik je meer
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee
het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen
aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf
uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.
Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van
hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

r
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e
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N
V r v ati
Jaa öper
Co

Rabobank: partner
van de Verenigde Naties
Rabobank. Een bank met ideeën.

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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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.
B.G.G.
E-MAIL

058 - 254 29 03
06 - 12 86 10 42
info@pedicuremarsum.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

www.pedicuremarsum.nl
PRAKTIJKADRES
Bitgumerdyk 15
Marsum

Behandeling bij u thuis mogelijk

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand kwamen verschillende dorpse zaken aan de orde. De
belangrijkste treft u hieronder aan:
Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling
Op 8 mei was het ’s morgens vroeg al een drukte van belang in het Poptaslot.
Gemeente, provincie, ambtenaren van het projectbureau de Haak, voogden van
het Poptaslot en vertegenwoordigers van Ritsumasyl en Dorpsbelang Marsum
waren aanwezig bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente en provincie. Beide partijen verklaren de gebiedsontwikkeling
Marsum-Ritsumasyl invulling te geven. Namens Dorpsbelang Marsum spraken
we waarderende woorden voor de inspanningen die alle partijen tot dusverre
hebben geplaagd. Het resultaat mag er zijn. Er wordt een kleine 4 miljoen
gestoken in de herinrichting van het gebied. Daarbij zijn vele wensen van beide
plaatsen meegenomen. De belangrijkste voor Marsum is dat het weer aan open
vaarwater komt te liggen. Op www.Marsum.info treft u meer informatie aan.
Marsum aan het water – ligplaatsen?
Na het positieve nieuws dat Marsum weer aan open vaarwater komt te liggen
worden we geregeld benaderd met de vraag of er ook ligplaatsen uitgegeven
kunnen worden. We zullen hier met de gemeente afspraken over maken, maar
de verwachting is dat er geen vaste ligplaatsen uitgegeven kunnen worden.
Alleen in een eventuele nieuwe jachthaven zal dat het geval zijn. Meer nieuws
over hoe het precies zit, komt later. Wel leuk die vragen. Teken dat het leeft!
Documentaire Omrop Fryslan over geluid JSF
Omrop Fryslan is naar Amerika geweest om het geluid van de JSF met eigen
oren te aanschouwen. Ze interviewde bewoners rond verschillende vliegbasis
waar de JSF al vliegt of gaat komen. Ook werden afgelopen week opnamen in
Marsum gemaakt. De documentaire wordt 18 juni uitgezonden. Een voorproefje
kunt u al op de Marsumer website zien. Daar kunt u ook een filmpje zien
van een stijgende F-16 en JSF. Hoor het verschil in geluid! Naar verwachting
zal minister Hennis van Defensie eind juni een nota presenteren over de te
volgen Defensiestrategie. Alom wordt aangenomen dat de aanschaf van de JSF
daar onderdeel van uit zal maken. Overigens bleek uit een recent rapport
van de Amerikaanse Rekenkamer dat de exploitatie van de JSF aanzienlijk
duurder zal zijn dan die van de F-16. Heel anders dan wat de zogenaamde
kandidatenvergelijking in 2008 heeft genoemd. Van het huidige budget zullen
maar ca 35 JSF’s kunnen vliegen. Dat betekent nog eens een halvering van
10
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de luchtmacht en waarschijnlijk ook de sluiting van een vliegbasis (Volkel of
Leeuwarden).
Openbaar groen project vordert:
Het is een gigantische en ambitieuze klus, maar vele handen maken licht werk.
De hulp van de straatbewoners is prima. De nieuwe aanplant zit in de meeste
straten er al in. De Skoallestrjitte is nog bezig om het hardnekkige onkruid
te verwijderen, de Andringastrjitte en het Franjumbuorsterpaed zullen
binnenkort los. De Tramstrjitte, Uniastrjitte en Wielingastrjitte zijn al klaar.
Nu moet de natuur verder zijn werk doen. Deze keer waren we blij met wat
regen. Daarnaast zullen de bewoners het onderhoud van de groenperken voor
hun rekening nemen. Een schitterend project waarbij bewoners laten zien dat
ze verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving willen dragen. Ondertussen
groeit en bloeit het groenvak aan de Bitgumerdyk prachtig dankzij hulp
van Marsumers. Voor vragen en opmerkingen is Koos van der Meulen van de
Tramstrjitte ons aanspreekpunt.
Automatische incasso
In de dorpskrant is een machtiging opgenomen voor de automatische incasso
van de jaarlijkse contributie van € 7,50. Dit formulier moet ingevuld worden
met vermelding van het zogenaamde IBAN nummer van de bankrekening. Op
de bankpas staat dat nummer vermeld, bijvoorbeeld: NL 12 RABO 0 12345678.
De laatste 9 cijfers vormen het huidige bankrekeningnummer. De machtiging
moet uiteraard ook ondertekend worden. Het ingevulde formulier kan bij de
penningmeester, Koos van der Meulen, Tramstrjitte 41, ingeleverd worden.
In de komende weken zal Jan Posset de nog niet ingeleverde formulieren
ophalen. Middels deze machtiging kunnen niet leden alsnog lid worden. Ter
geruststelling, het spreekt voor zich dat de penningmeester nooit meer dan
het bedrag van € 7,50 van de bankrekening kan afschrijven. Alvast bedankt
voor de moeite!
De penningmeester,
Koos van der Meulen
En verder:
• Ontvangen we op zaterdag 1 juni leden van de stichting Aed Levwerd
(historisch genootschap Leeuwarden) in Marsum. Mooie gelegenheid voor
ons om hen de historische waarde van ons dorp te laten. Na de ontvangst
in het dorpshuis maken we een kuier door de kom van Marsum, bezoeken
Doarpskrante fan Marsum
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•

•
•
•

we de kerk, het Poptaslot, het gasthuis en sluiten we af in het café. Mooi
stukje Marsumer promotie.
Zal op 17 juni het nieuwe Luchthavenbesluit vliegbasis Leeuwarden in
werking treden. Dat laat o.a. verruiming van nieuwbouw in Marsum weer
toe. Een historische dag derhalve! Meer nieuws over de nieuwbouw zetten
we deze zomer op de website.
blikten we op KRO radio kort terug op de komst van de F-16 in de zeventiger
jaren.
zijn de twee “Vluchtelingengezinnen” in Marsum gekomen. We hopen dat
ze een warme ontvangst krijgen in onze dorpsgemeenschap.
wensen we u allen een goede zomervakantie toe. In september weer meer
info van allerhande dorpse zaken in de dorpskrant. Tussentijds houden we
u op de hoogte via de website www.Marsum.info. Kijk daar geregeld op.

Tot de volgende keer.
Het bestuur van Dorpsbelang

WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
MENAMERADIEL (WOM)
De opbrengst van de WOM-collecte 2013 was € 5620,81
De opbrengst was maar iets lager was dan de opbrengst in 2011 (€ 5812,91).

In 2012 werd om meerdere redenen geen collecte georganiseerd.
Nog even in het kort de doelen van deze collecte:
Proefvelden voor selectie aardappelrassen die geschikt zijn voor Roemenië.
Bijdrage in de aanschaf en het vervoer van pootaardappelen.
Onkostenvergoeding voor onze medewerker Somogyi in Roemenië.
Meebetalen aan de aanschaf van verwarming voor de kassen.
Meebetalen aan reiskosten van Roemeense boeren naar Menameradiel.
Het opzetten van ‘open dagen’ op goed werkende bedrijven in Roemenië.
De leden van de WOM kregen steun van meer dan 100 vrijwilligers bij de
uitvoering van de collecte.

De WOM bedankt hen hartelijk voor hun inzet!!!
Voor meer info over de WOM en de collecte zie www.menameradiel.nl
12
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Collecte Hartstichting
De collecte van 14 april t/m 20 april heeft in 2013 € 825.60 opgebracht, een
kleine stijging ten opzichte van vorig jaar.
De collectanten, Ali Larysa Jikke Ankie Lineke Trino Anneke Sjoukje Elly Tiny en
natuurlijk de gevers bedankt.
Simon Terpstra

Bêste minsken,
Graach wol ik elts betankje foar de besite, kaartsjes en blommen, yn’t sikehûs
as by my thús.
Groetnis, Hiltsje Kramer

Hobbyisten gezocht.
In het najaar willen wij graag samen met een groep enthousiaste hobbyisten
een Herfstmarkt organiseren in MFC Ny Franjum.
Voor deze Herfstmarkt zijn we nog opzoek naar hobbyisten uit Marsum.
Herfstmarkt Ny Franjum
Zaterdag 19 Oktober van 13.00 – 17.30 uur.
vanaf 11.00 hebben de hobbyisten de gelegenheid om de stand op te bouwen.
Tijdens deze Herfstmarkt vragen wij geen stand kosten.
Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
Weet u een hobbyist of heeft u zelf interesse dan kunt u dit doorgeven aan
Bonnie Larievelt tel: 0518 – 451847
Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Stichting Welzijn Middelsee,
Sieta Kuipers. E. s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl of via tel : 0518-460805
Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: SuperSudoku

Een Supersudoku is eigenlijk hetzelfde als een gewone Sudoku, maar dan een stap groter. In elke
kolom, in elke rij en in elk blok van vier bij vier hokjes moeten de cijfers 0 tot en met 9 en de
letters A tot en met F ingevuld worden.

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing Mei-nummer:

Winnaar:

16



Tjikke Faber
R. Veemanstrj. 18
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TSJERKEPAED 2013.
De tsjerken binnen iepen yn de simmer

Deze zomer doen de vier kerken uit onze gemeente weer mee met
Tsjerkepaed. We hebben vier prachtige kerken en dat willen we ook laten
zien.
Iedere zaterdag van 7 juli t/m 24 augustus van 13.30 tot 17.00 uur kunt u
een kijkje nemen en onze kerken voor bezichtiging, voor wat uitleg, een
kopje koffie of een gesprekje.
In de Ingelumer kerk is een expositie van schilderijen van de hand van
Coby de Boer-Bekius uit Engelum.
Tevens is De Ridder van Sint Joris in miniatuur te bewonderen van de hand
van Yne Ynema.
In Bitgum is de grafkelder weer open.
De kerk van Bitgummole en de historische kerk van Marsum zijn mooi zoals ze
zijn.
U bent van harte welkom!!
De Tsjerkepaedcommissie.

Doarpskrante fan Marsum
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND
HOOFDVESTIGING:

DEPENDANCE:

DEPENDANCE:

Het Want 4

Ljochtmisdyk 2 E

Franekereind 30

8802 PV Franeker

9036 VP Menaldum

8861 ED Harlingen

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!
ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op

0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl
18
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Bakkerswinkel:

“De Bôlekoer”
Voor al uw brood, banket,
cadeaumanden en ontbijtservice
Openingstijden:
Ma: Gesloten.
Di: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Wo: 8.30-12.00 uur
Do: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Vr: 8.30-12.00 en 16.00-17.30 uur
Za: 8.00-12.00 uur
Tel : 0648656736 (bestellingen)
Nu ook depot voor
FRL post en postzegels.

Doarpskrante fan Marsum
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HARINGLIED
EERST BEN IK NIETS , DAN HOM OF KUIT
DAN HARING KIND EN TOT BESLUIT
EEN ZILTIG,ZOUT STUK ZEEBANKET
AL SPARTELEND IN HET HARINGNET
IK WORD GEWASSEN EN VERSCHOOND
OF OOK GE’ WILLEM BEUKELZOOND
IK WORD GEKANT, GEEXPEDITEERD
TOT ROLMOPS, SOMS GEDEGRADEERD
IN MOOIE BLIKJES GEFILEERD
OF ERGER NOG GEËXPORTEERD
OP GOUDEN SCHALEN GESERVEERD
DOOR KONININ GECONSUMEERD
“K BEN PRIMA VOEDING TOT EN MET
VOL VITAMINEN VAN A TOT Z
VOOR WIE EEN FEEST EEN KATER BRACHT
GA IK MET SUCCES TER KATERJACHT
MAAR ALS MEN MIJ EENS VRAGEN ZOU
WAT IK HET ALLER LIEFSTE WOU
DAN ZOU IK ZEGGEN ALS HET KAN
WIL IK GRAAG NAAR DE HARINGMAN
DAAR KOMT EEN AARDIG MEISJE AAN
ZIJ B;IJFT VOL AUTOMATISCH STAAN
IK SPRING FIGUURLIJK IN HAAR OOG
ZIJ HEFT MIJN STAART EN HEFT MIJ HOOG
IK ZIE EEN KERSROOD LIPPEN PAAAR
ZIJ HEEF GENOT EN LAVENIS
EN IK EEN PRACHT BEGRAFENIS

Cees Molhoek, Buorren 17
20
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MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
hlrilllrilgll wllr
llvlld
en zet
ze
op
CD,
DVD
of
Blu-Ray
ll zll zl lp CD, DVD ll Blu-Ray
Dia

Dia scannen vanaf € 0,11 Negatieven scannen vanaf € 0,25
Foto of Document digitaliseren vanaf € 0,30
lcallll
valal € 0,10 Nlgatilvll lcallll valal €
LP of Cassettebandjes digitaliseren voor € 6,50
Flll
ll Dlcullll
digilalillrll
valal voor
€ 0,30
(S-)VHS(-C),
Mini-dv of HI8
banden digitaliseren
€ 9,-Allell
formaten
8mm film op digilalillrll
dvd voor € 0,90vllr
per minuut
LP
Calllttllaldjll
€ 6,=

0,25

16 mm film
op dvd
€ 1,50 digilalillrll
per minuut
(S-)VHS(-C), Mili-dv
ll HI8
laldll
vllr € 8,50
AlllVoorjaarsaanbieding:
llrlalll 8ll ﬁll lp dvd vllr
€
0,85
plr
liluul
t/m 30 juni
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur
5 LP’s op CD, incl. cd sticker en cd inlegvellen voor maar € 35,= (normaal € 45,=).

voor
alle
mogelijkheden ll
en prijzll
prijzen op
KijkKijk
vllr
alll
llgllijkhldll
lpwww.bd-scanservice.nl
www.bd-scanservice.nl
of
bel
met
ons
0518-842326
lllllllllllllll0518-452185

Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

R O N D VA A R T M I D D E L S E E
Fam. Middelkoop
Ritsumasyl 13-15
9033 WB Ritsumasyl
tel/fax: 058-2541456
w w w. r o n d v a a r t l e e u w a r d e n . n l

Huidverzorgingsstudio Brigitta
De Harke 3, 9033XX Deinum

058-2890054
Voor heerlijke huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen.

Kennismakingsbehandeling (1½ uur,
zie website) voor € 37,50!!
Zoekt u nog een origineel
geschenk? Maak iemand blij met
een kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen,
aanbiedingen en prijzen op:

Juni-aanbieding:
Doosje met eyeliner en wenkbrauwpoeder
van € 23,90
nu voor
€ 17,50
*Nieuwe kettingen en shawls
*Ook nieuw: leren armband voor drukkers
(armband € 5,95 / drukkers vanaf € 2,50)
Verwen uzelf en maak een afspraak voor een
Gezichtsbehandeling met een heerlijke
massage!
VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
oog voor schoonheid

www.huidverzorgingbrigitta.nl
22
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag
hij of zij op maandag- en donderdagmorgen
naar de peuterspeelzaal.
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.

Doarpskrante fan Marsum
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Nieuws van de Biljart en Kaart vereniging		
“Ons Genoegen” te Menaam.

Mei 2013

U staat er waarschijnlijk niet elke
dag bij stil dat 45 mannen en vrouwen
uit de gemeente Menameradiel veel
plezier beleven aan de biljart en
kaart sport, welke ze bedrijven aan
het Skilpaed 1 te Menaam. Daarom
de volgende informatie !!
Het seizoen loopt van september tot
mei. Op maandag wordt er door de
biljarters in 3 klassen competitie gespeeld en ook voor de klaverjassers en de
kruisjassers is maandag competitiedag.
Ook spelen de biljarters op dinsdags een competitie met teams uit Dokkum,
Drachten, Burgum, Franeker, Stiens, St. Anna Par., St. Jacobi Par.
Deze wedstrijden duren de hele dag en er wordt halverwege de dag samen een
warme maaltijd genuttigd met natuurlijk een borreltje vooraf.
Natuurlijk kunnen niet alle biljarters elke keer mee, er moet vooraf worden
ingeschreven op een inteken lijst welke in de biljartzaal hangt. Ook wordt er
een 3 banden en een bandstoten competitie gehouden op de woensdagmorgen.
Naast de diverse competities worden er “extra” partijen georganiseerd,
waarbij van de inleg vleesprijzen worden gekocht. In samenwerking met
Welzijn Middelsee organiseren we elk jaar een “Gemeente partij” waarbij van
elke Soos uit de gemeente biljarters meedoen. Deze partij duurt de gehele
dag en ook hier wordt samen een warme maaltijd genuttigd in de biljartzaal.
Toen in 2011 bestuurslid Lieuwe Wassenaar uit Bitgumole overleed is i.o. met
de Familie een partij ingesteld die zijn naam zou dragen. De Biljartvereniging
had een dusdanige plaats in het leven van Lieuwe ingenomen dat de Familie
dit niet zomaar voorbij wou laten gaan. Zij verzorgen, en reiken de prijzen van
die dag uit, waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn.
Mocht uw belangstelling zijn gewekt en zou u lid willen worden van onze
vereniging en mee willen spelen in de biljart competitie dan moet u zich
aanmelden voor 10 Augustus a.s.
Inlichtingen kunt u opvragen bij P.Boerrigter Menaam 0518452377 of 0613660120
of A.Monsma Marsum 0582541527
24
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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.

Doarpskrante fan Marsum
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“Ik ga elke week naar
het dagcentrum van Palet”
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.

Palet, altijd in de buurt
www.paletgroep.nl
Doarpskrante fan Marsum

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening
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Alkimon A6 liggend advertentie

12-05-2010

Richard Kienstra

16:24

Pagina 1

T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99
E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99
28
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Doarpskrante fan Marsum
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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

Doarpskrante fan Marsum
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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

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING
- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE
- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK
- BESTRATING

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE
VAN WATERONTHARDERS
EEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN
*G
DOUCHESCHERMEN
ANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN
* LHUISHOUDELIJKE
APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER
* 50%
MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN
* BESPARING
OP DE ENERGIEREKENING
* 10 JAAR VOLLEDIGE
GARANTIE!
*

32
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KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K.

Diaconie MoW Bitgum e.o
Restauratiefonds N.H.K.

bank:
giro:
bank:
bank:

31.32.04.195
955.230
34.17.31.048
31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408

Geknipt.
Waar kun je je haar voor nog geen 3 euro laten knippen? In India. Maar om
eerst een vliegticket te kopen en daar dan je haar laten knippen, is toch
wel wat al te kostbaar. Ingewijden weten dat ik meestal (op eigen kosten
overigens) één keer per jaar daar ben. Dit om kinderprojecten te screenen en
ondersteunen. Dus vandaar. De laatste dagen gedraag ik me dan als toerist.
En laat elk jaar mijn haar daar knippen. De 2 kappers (jongens uit Delhi die
3000 km gereisd hebben om voor een poosje geld te verdienen aan het strand).
Ze kennen me dus. Zeggen dat ik dit jaar laat ben. Klopt, precies een maand
later dan normaal. Maar de fusie van onze kerken, halverwege februari, was
eerder komen geen optie. Vorig jaar heeft de “Hindu”jongen me geknipt, dus
nu is de “moslim”kapper aan de beurt. India is doordrenkt van religie. Ze
begrijpen er niks van dat er mensen zijn die “nergens”in geloven. Ze weten
alles nog over me en waarom ik in India ben. Willen de foto’s zien en bedanken
me voor wat ik voor India gedaan heb. Het knippen start vlot. Plotseling zie
ik m’n kapper door de knieën gaan. Hij zit te bidden!Want het is tijd voor
hem te bidden. Zo zijn de ingestelde regels. Na enkele minuten wordt de
schaar weer gehanteerd. Ik vraag hem of God eeuwig is. Natuurlijk, meneer,
is zijn antwoord. Dus zeg ik dat God waarschijnlijk geen horloge draagt. Want
“eeuwig”is het tegenovergestelde van “tijd”.Tijd is de menselijke maat. We
komen onder het knippen tot de conclusie dat “op tijd” bidden bijzaak is en
geen hoofdzaak. Of de kappers er iets van hebben opgestoken? Ze willen me
ook nog scheren. Dat doe ik maar niet en wijs op mijn slippers. Er staat “no
time”op. Ze barsten in lachen uit. Ook toevallig dat het op die slippers staat.
Waarom weet ik ook niet, maar het is zo. Tot volgend jaar, zeggen ze wanneer
ik voor nog geen 3 euro inclusief 30% fooi ze groet. Ik vertel ze dat wanneer
ik de “tijd” krijg van plan ben terug te komen volgend jaar. De kapper komt
nog met een vraag. De aarde draait in 365 dagen en wat uren om de zon. Dat
doet God toch? Dat denk ik ook, maar dat is onze(tijd) maat!De vogels weten
toch ook precies wanneer ze naar het zuiden of noorden moeten vertrekken?
Het vlas moet precies op 21 juni bloeien, anders wordt het niks. Alles zonder
Doarpskrante fan Marsum
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klok. Alles heeft zijn tijd in de eeuwigheid. Ik heb ook weer wat geleerd: God
schiep de mens, maar het lijkt of de mens zijn/haar eigen (af)god schept. Een
volgende klant komt. Ze gaan weer aan het werk. Praten kan nu even niet . Ik
vertrek en wijs op m’n slippers. Ze schateren omdat ze weten wat er staat en
wuiven me na.
Sjoerd D. Schaaf

Kerkdiensten aanvang 9.30 uur.
02 juni

Bitgummole

Ds.D.van Ruiten, Ljouwert Gesinstsjinst.

09 juni

Marsum

Drs.A. Reitsma, Zwaag.

16 juni

Bitgummole

Ds. L.W. Nijendijk, Mullum. Hillich Nachtmiel.

23 juni

Bitgum

Ds.J.F.Kroon, Garyp. Belijdenis tsjinst

30 juni

Bitgummole

Drs.E.Stellingwerf, Earnewald.

07 juli

Marsum

Da. W.Tinga-Bosma, Grins. Fryske tsjinst.

14 juli

Bitgummole

Da.de Schiffart- Spoelstra

21 juli

Bitgum

Ds. J. F. Kroon, Garyp. Dooptsjinst, 11 oere.

28 juli

Ingelum

Mevr. C. Akkerboom-Hondema, Harns.

04 aug.

Ingelum

Da. de Schiffart-Spoelstra.

11 aug.

Ingelum

Mevr. C. Akkerboom-Hondema, Harns.

18 aug.

Ingelum

Ds.R.Praamsma, Easterein.

25 aug.

Bitgummole

Mevr. C.Akkerboom –Hondema, Harns.

01 sept.

Marsum

Drs. A. Reitsma, Zwaag.

08 sept.

Bitgum

Ds. J. Goorhuis. Hillich Nachtmiel

Bloemengroet
5 mei 				19 mei
fam.G.en J.v.d.Land.
Mevr. H.Visser- Oostra.
Andringastrjitte
Buorren 12
en
en
Mevr. A. Rubbing
Mevr. G Keegstra-Wijma.
K.N.Kuperusstrjitte 3
Hegedyk 4.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 27 augustus bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
34
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er kan er maar
1 de beste zijn!
• De beste kwaliteit
• De beste keus
• De beste prijs
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ISO 9002 gecertificeerd

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.

www.keukencentrum-marssum.nl

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

MAAR OOK:

VERHUUR VAN LIMOUSINES EN
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.AALIMO.NL

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

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 •
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