
De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

TWAENFJIRTICHSTE JIERGONG DESIMBER 2015



     • 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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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 JANUARI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 24 DECEMBER

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. Sonja de Haan Bitgumerdyk 15  9034GH Marsum 058-2542903
     sonjasaakje@hotmail.com

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

Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging (O.N.S.) Menameradiel
J. Kuipers Alddyk 1A Skingen   0517-231932
D. Fopma Hilligekamp 14 Bitgum   058-2531928
M. Hellinga De Terp 82 Dronryp   0517-234595

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   2-12-2015 , 30-12-2015  18.30u  06-43365003
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SNOEIHOUT 

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. 

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

19 dec Kerstmiddag 55+ 14.30u CS >
24 dec Kerstzangdienst 19.30u NHK >
31 dec Oliebollenactie Ons Genoegen   >
31 dec Aldjiersoertinking  20.00u NHK >
10 jan Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen 11.00u NF >

Jeften

J. v. A. €25,-
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De afgelopen maand vroegen verschillende dorpse zaken weer om onze aandacht. De 
belangrijkste treft u hieronder aan.

Kerstboom voor Nij Franjum aan op zaterdag 12 december
Komt u zaterdag 12 december ook om 16.30 uur bij het dorpshuis? Het dorpshuis biedt u 
een glas gluhwijn of beker chocolademelk aan. De Bôlekoer levert weer kerstbrood. Jan 
de Leeuw levert de kerstboom. De Aldjiersploech zorgt er  voor dat de grote kerstboom 
overeind komt. Jeugdclub Oars helpt mee met de organisatie en de jeugd zal de boom 
weer optuigen met eigen gemaakte versierselen. Een vuurkorf zorgt voor warmte. En 
we doen ons best het geheel te omlijsten met zang en muziek. Na afloop willen we met 
u nog even het glas heffen in Nij Franjum? Dus, we hopen u daar ook te zien. Zet u het 
in de agenda?

Protest tegen late avondvliegen, Nieuwe basiscommandant Denny Traas legt de 
noodzaak uit
We hebben bezwaar gemaakt tegen het late tijdstip van het avondvliegen. De eerste 
twee weken werd er tot middernacht doorgevlogen, wat tegen het zere been was 
van omwonenden van de vliegbasis. Veel mensen kunnen pas laat de slaap vatten 
en kinderen in de wijde omtrek worden wakker van het vliegtuiggeluid. En dat vier 
avonden achtereen. Sommige ouders overwogen hun kinderen ziek te melden voor 
school. De basisleiding liet vooraf in een persbericht weten dat het laat doorvliegen 
noodzakelijk is omdat door de kromming van de aarde de duisternis op grote hoogte in 
de eerste weken van het avondvliegen pas laat invalt. Toch vindt Dorpsbelang het tot 
middernacht doorvliegen een te zware belasting voor de omgeving. Vorig jaar, toen er 
al vanaf begin september   ‘s avonds gevlogen werd, was het nog veel later donker en 
toch werden er toen ook twee missies gevlogen. Bovendien mistte Dorpsbelang het 
overleg over de veranderde eindtijd.    
De nieuwe commandant van de vliegbasis Denny Traas kwam op vrijdag 6 november 
met hoofd communicatie Kirsten Beek-Regnery persoonlijk langs om uitleg te geven. 
Hij erkende het ontbreken van overleg vooraf maar legde nu alsnog uit waarom er 
tot middernacht gevlogen werd. “Door verschillende omstandigheden, o.a. door de 
internationale inzet in Irak, zijn er minder vliegtuigen beschikbaar. Per wave vlogen 
vorig jaar acht toestellen en nu vier of vijf. Om alle vliegers bij volledige duisternis te 
kunnen laten vliegen zijn twee waves nodig en dan kom je pas tegen middernacht terug. 
Daar komt nog bij dat in het begin van het avondvliegen altijd een oefenpiek ligt, om 
snel weer op het gewenste niveau te komen. Het vliegen met nachtzichtapparatuur 
vergt echt volledige duisternis, anders verblindt het de vlieger eerder. Ook hebben we 
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nu niet de luxe om in het buitenland te vliegen. We zijn ons heel goed bewust van 
de hinder die dit geeft voor de omgeving. Daarom gaan we ook zo snel als het kan 
eerder starten en dus eerder terugkeren. We proberen zo weinig mogelijk hinder te 
veroorzaken”, aldus basiscommandant Denny Traas. Tweede doel van het bezoek aan 
Marsum was om kennis te maken met vertegenwoordigers van de dorpen. Naast de 
Marsumer bestuursleden was ook Gerard Veldman uit Koarnjum (lid van de COVM 
vliegbasis Leeuwarden) aanwezig. Na het gesprek werd een wandeling naar het zwaarst 
met geluid belaste gebied in Marsum gemaakt. Gosse en Tineke Muller ontvingen de 
commandant thuis en vertelden hoe ze de hinder ervaren. “De geluidsisolatie is niet 
meer zoals die pas na het aanbrengen was. Eerst hoorden we geen straatgeluid meer, 
maar nu horen we alles. Heel opvallend is het verschil in vliegen zowel bij start als bij 
landing. De ene piloot zet de F-16 bijna geruisloos aan de grond, terwijl de ander nog 
flink gas bijgeeft”, aldus Gosse en Tineke.  

COVM vergadering
Op maandag 23 november was er weer een vergadering van de COVM. Hieronder de 
belangrijkste zaken. Wethouder Gelly Visser van Leeuwarderadeel vroeg of er ook 
een relatie kan zijn tussen de uitstoot van fijnstof en het voorkomen van kanker in de 
omgeving van de vliegbasis. Ze krijgt vanuit de omwonenden vragen hierover. Op dit 
moment zijn er geen onderzoeken bekend die daar een oorzakelijk verband tussen 
leggen. De nieuwe voorzitter Michiel Schrier, gedeputeerde van provincie Fryslân, 
verwees naar de twee onderzoeken die gehouden zijn naar de luchtkwaliteit. In 1999 
heeft TNO hier onderzoek naar gedaan rondom vliegbasis Leeuwarden en in 2010 
heeft de provincie Brabant onderzoek laten doen in de omgeving van vliegbasis Volkel. 
Inspreker Sietske Inberg, omwonende uit Leeuwarden, gaf aan dat op twee plekken 
toch een overschrijding van een bepaalde stof is geconstateerd. Ze pleitte voor een 
MER voor de vliegbasis. Ons bestuurslid Geert Verf adviseerde om de uitstootgegevens 
van de JSF te analyseren. Deze staan in Amerika in de MER rapporten. Bert Kwast, 
topambtenaar van Defensie, stelde dat Defensie geen MER hoeft te houden. Dat moest 
wel bij Volkel ter ondersteuning van de besluitvorming over de zonering. 
De milieuvergunning van de vliegbasis is onlangs openbaar gemaakt. Dit gebeurde 
n.a.v. vragen van wethouder Isabelle Diks van Leeuwarden, die minister Hennis hier om 
gevraagd had tijdens haar werkbezoek aan Marsum. Burgemeester Tom van Mourik 
drong aan op een update van de milieuvergunning omdat deze gebaseerd is op mogelijk 
verouderde gegevens. Bert Kwast van Defensie nuanceerde de verontrusting door op 
te merken dat in de jaren 90 aanzienlijk meer werd gevlogen dan nu gebeurt en in 
de toekomst zal plaatsvinden. Een update van de milieuvergunning kan de mogelijke 
onrust bij de bevolking dan wel wegnemen, merkte Geert Verf op. Volgens Schrier kan 
Defensie hiertoe niet verplicht worden zolang de milieuvergunning dekkend is. 
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Gert van der Meijden, hoofd luchtverkeersbeveiliging van de vliegbasis, bood excuses 
aan voor de overschrijding van de geluidscontouren in 2014 bij Westeinde. Er zijn twee 
oorzaken aan te wijzen. Er waren onvoorzien meer vluchten van de SAR helikopter in 
het laatste kwartaal. En door een naamsverandering van de startbanen had hij bij het 
handmatig omzetten van de gegevens een fout gemaakt. Het NLR had dit bij een controle 
er later uitgehaald. Prima dat dit later alsnog onderkend is en ook goed dat hier excuses 
voor aangeboden worden, maar het geeft wel aan dat menselijke fouten de bewaking 
van de geluidscontouren kunnen beïnvloeden. Dat zou niet moeten mogen, aldus onze 
vertegenwoordiger. 
De komst van de onbemande vliegtuigen is uitgesteld vanwege ontoereikend budget 
bij Defensie. De vliegbasiscommandant Denny Traas beloofde, zonder beloftes te 
doen, aandacht te besteden aan de stankoverlast. De laatste tijd komen daar meer 
klachten over binnen. Volgens Traas is dit vooral te wijten aan de concentratie van 
vliegbewegingen, zoals bij de Frisian Flag het geval is. 
Anton den Drijver, adviseur van stuurgroep Motie Eijsink, deed verslag over de 
voorbereidingen van een mogelijk permanent geluidsmeetnet. Hij gaf aan dat het NLR 
en het RIVM beiden bezig zijn om een advies op te stellen voor de stuurgroep. Deze zal de 
komende maand besproken worden. De stuurgroep hoopt dan in januari met een advies 
te kunnen komen aan minister Hennis. Het advies zal gaan over de vraag op welke wijze 
de omwonenden zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Centraal staat daarbij de 
vraag of geluidsmetingen kunnen bijdragen aan de bewaking van de geluidscontouren en 
aan de informatievoorziening van omwonenden. Inspreker Jancko Hiemstra vroeg nog 
eens aandacht voor het piekniveau. Anton den Drijver zal de eerdere brief van Hiemstra 
er nog eens op nakijken en checken of dit op een goede wijze meegenomen wordt. Den 
Drijver vertelde dat vanuit de informatieavonden in Koarnjum en Marsum 95 vragen 
zijn meegenomen naar de voorbereidingen van de belevingsvluchten die volgend jaar 
gehouden zullen worden. Defensie bekijkt de mogelijkheid om volgend jaar tijdens de 
belevingsvluchten op beperkte schaal geluidsmetingen te laten verrichten door het NLR. 
Gerard Veldman uit Koarnjum vroeg of de geluidsmetingen niet uitgebreider gehouden 
konden worden. Bert Kwast Van Defensie, waarschuwde voor te hoge verwachtingen. 
Het zijn momentopnamen. Ze kunnen de uitgebreide geluidsmetingen in Amerika bij 
lange na niet benaderen. Naast het NLR zullen anderen op eigen initiatief het geluid 
vast ook gaan meten.  Kolonel Apon van de Luchtstrijdkrachten benadrukte nog eens 
hoe complex de komst van de JSF naar vliegbasis Leeuwarden is. Het is de eerste trans-
Atlantische vlucht.    
Al met al een vruchtbare vergadering. Fijn dat de publieke tribune de laatste tijd zo goed 
bezet is. Het laat zien dat de COVM er toe doet!
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Vrijdag 11 december het uur van de waarheid voor Marit Talens op Europees 
Zongfestival
Op vrijdag 11 december zullen Marit en Nigel het op het Europese Songfestival voor 
minderheden opnemen tegen de winnaars van de andere Europese landen in Udine 
in Italië. Op vrijdag 18 september wonnen Marit en Nigel tot hun grote verassing het 
Friese Liet songfestival. Op donderdag 10 december vertrekken ze naar Italië. In Italië 
hebben ze na de finale ook al weer een ander optreden voor de boeg. De plaatselijke 
universiteit hebben hen voor een optreden geboekt. Marit vertelde het een prachtige 
kans te vinden om mee te mogen doen. Ongeacht op welke plek ze eindigen zal het 
voor hun beiden een onvergetelijke ervaring worden. Marit zit op het conservatorium in 
Arhem waar ze jazz-pop met hoofdvak zang volgt. We wensen Marit en Nigel heel veel 
succes toe. We zullen voor jullie duimen. 

Aldjiersploech heeft succes met hun nieuwe nummer Ahoy  -  Stemmen kan nu nog
Vergeet u niet te stemmen? Het kan nu nog. De Aldjiersploech, altijd op zoek naar 
originele ideeën, heeft dit jaar met “van Wieren” een single uitgebracht. “Marsum 
Ahoy” ligt bijzonder goed in het gehoor. Het nummer wordt geregeld gedraaid op 
omrop Fryslan en radio Eenhoorn. Het doel van deze âldjiersstunt is om zo hoog 
mogelijk te eindigen in de Fryske Top 100 die op oudejaarsdag op Omrop Fryslân 
wordt uitgezonden. U kunt uw stem uitbrengen via www.frysketop100.nl. 
Niet vergeten! Laten we hen helpen met een topnotering. Het nummer is ook te 
downloaden op de site van de Aldjiersploech, www.aldjiersploechmarsum.nl.  

En verder:
• Feliciteren we de dansvereniging Poptadûnsers van harte met hun 40 jarig jubileum. 

Op zondagmiddag 22 november hielden ze een zeer geslaagde dansmiddag. 
Volksdansgroep Yduna uit Ysbrechtum/Bolsward gaf een mooie demonstratie. 
Ze wisselden onderwijl zes keer van authentieke kostuums, een lust voor het 
oog. Liefhebbers mochten uiteraard meedansen. We gaven de Poptadûnsers als 
felicitatie een envelop met inhoud.

• Willen we jeugdclub Oars bedanken voor hun bijzondere geslaagde Sinterklaasfeest. 
Er komt heel wat bij kijken voordat de goede Sint weer binnengehaald is, maar jullie 
hebben het fantastisch gedaan. Onze complimenten. Voor wie het gemist heeft, de 
foto’s staan op Marsum.info. 

• Hadden we afgelopen week een overleg met basisschool de Pôlle. Met hen denken 
we graag mee hoe de school een sterke positie kan behouden. De Pôlle investeert 
in de verdere ontwikkeling van het drietalig onderwijs (vanaf groep 1) en in de 
internationalisering in het onderwijs. Begin november ontvingen we een mooi 
jaaroverzicht van het eerste jaar van het drietaligheidsproject. Goed werk verricht. 
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Wij wensen
familie, vrienden en kennissen

prettige kerstdagen
en een voorspoedig

maar vooral gezond 2016.

Willem en Julia van Wieren

Om de verdere uitbouw goed vorm te kunnen geven gaan juf Gellie en juf Cindy 
binnenkort op studiereis naar Engeland. We komen daar op de website Marsum.
info graag uitgebreider op terug.

• Bezochten Marijke Stuut en Sybren van der Leij de inspiratiebijeenkomst van 
Doarpswurk. Tijdens deze inspirerende themabijeenkomst volop aandacht voor 
de wijze waarop Dorpsbelangen mee kunnen helpen de nieuwe lokale democratie 
vorm te geven.

• Bezochten we natuurlijk ook de jaarlijkse vergadering van de Dorpsbelangen in de 
gemeente met het College van B en W. als ook de jaarvergadering van Nij Franjum.

• Hebben we nog geen nieuws over de nieuwbouw van de twee woonhuizen die 
door Wonen NW Friesland gebouwd zullen worden aan de Uniastrjitte achter het 
dorpshuis.    

• Hopen we u weer van harte te mogen ontmoeten tijdens de Aldjiersoertinking op 
oudejaarsavond om 19.30 uur in de kerk te Marsum. Een mooiere afsluiting van het 
jaar kunnen we ons niet voorstellen. Het programma is veelbelovend.

• En wilt u een leuke start van het nieuwe jaar meemaken? We zien u ook graag bij 
het traditionele vuurwerk bij het dorpshuis. En na afloop heffen we het glas op het 
nieuwe jaar.

• Ons eerstvolgende nieuws in de dorpskrant is pas volgend jaar. Wat klinkt dat nog 
ver weg. Maar tussentijds kunt u altijd het laatste nieuws volgen op Marsum.info.

• Wensen we u een gezellige decembermaand, een goede Sinterklaas, fijne 
kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.   

Het bestuur van Dorpsbelang
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21 november ’15
Sinterklaas weer in Marssum 
Op  21 november  is het alweer zover!
Sinterkaas en zijn pieten komen aan in Marssum, de kinderen staan ongeduldig te 
wachten met de versierde fietsen, samen met de ouders op de Rypsterdyk. Omdat het 
paard van Sinterklaas verdwenen is, moest Sinterklaas wel een paard lenen, hij kon 
gelukkig bij Harriët terecht voor een supermooi zwart paard. De zwarte pieten waren 
op een bakfiets en een mooie ponykar, en omdat de zwarte pieten goed getraind zijn 
liep er ook een aantal tussen de kinderen in. Ook is er muziek aanwezig bij de optocht, 
het is een gezellige boel.

Na een mooie rondgang door het dorp mocht Sinterklaas eindelijk even uitrusten in de 
prachtige sinterklaasstoel die voor hem klaar stond.  Sinterklaas wordt tenslotte ook 
een dagje ouder hè?! De zaal is heel gezellig versierd en Sinterklaas is hier van onder 
de indruk.Er zijn een aantal kinderen die iets hebben ingestudeerd voor Sinterklaas  
en dit graag willen laten horen. Dit vindt Sinterklaas natuurlijk schitterend. Ook doen 
de pieten een aantal optredens waarbij de kinderen ook goed en gezellig mee kunnen 
doen. Het is één groot feest in het dorpshuis .

Als het bijna afgelopen is, vraagt Sinterklaas aan de Aldiersploeg en jeugd Oars of zij 
het bekende lied “Ahoy” willen zingen voor hem, wat geschreven is om in de friese top 
100 te komen. Hiermee hoopt Sinterklaas dat er nog meer stemmen op het lied zullen 
komen voor de Aldiersploeg. Aan het eind gebeurt er nog een ongelukje met 1 van 
de zwarte pieten. Zwarte piet valt op een rare manier en heeft veel last van de duim. 
Dokter Meijerink heeft gelukkig dienst en zij stuurt de zwarte piet toch even door naar 
het ziekenhuis voor een foto van de duim. 

We hopen met zijn allen dat deze zwarte piet er wel weer bij zal zijn op  4 december 
als Sinterklaas naar school toekomt !!

Bestuur Jeugdclub Oars 

Sponsoren, bedankt dat jullie dit feest mede mogelijk gemaakt hebben!!!
Solano; Tuincentrum De Leeuw; Schildersbedrijf Noord Nederland; Dorpsbelang 
Marsum; Jet koeriers; S. Wierda; Het Grauwe Paard; Groenteboer Offringa; Slager 
Stornebrink; De Bôlekoer; Dorpshuis Nij Franjum; Poeisz Menaam.
Henk Vellinga; Hans Nauta; Jan Smid; Elly Kloostra; Bertus Boersma; Harriet Wijnstra;  
Margreet Koopmans; Joke van Balen; Gerrit Dijkstra. 
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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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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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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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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

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054

De Harke 3, 9033XX Deinum
Voor heerlijke huidverzorgende en 

huidverbeterende behandelingen.

                 

Verras iemand met een mooie kadobon 
voor Kerst! Ook producten kunnen mooi 
verpakt worden. In de maand december 
ontvangt u 10% korting bij aanschaf 
van huidverzorgende producten van 
Medex. Alle mascara’s deze maand € 
10,--. Kennismakingsbehandeling (1½ 
uur, zie website) al voor € 42,--
Zie voor al mijn behandelingen, 
aanbiedingen en prijzen op:

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

Het einde van het jaar nadert, dus is het tijd voor 
een feestelijke behandeling met GOLDEN SKIN! 
(€ 64,95) Verleiding van alle zintuigen is de kern 
van deze behandeling! Goud, gecombineerd met 
hoogwaardige bestanddelen, zorgt 
voor vermindering van rimpels en verbetert 
de elasticiteit en het vochtgehalte van de huid. 
Inclusief een uitgebreide massage met een 
heerlijke honing met kaviaar en goud!

Aanbieding november/december:
*Medex handcrème van € 8,95 voor € 6,95.
*In december krijgt u natuurlijk weer een leuke 
  attentie mee naar huis!

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

It Harspit 8, Deinum   Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl

oog voor schoonheid

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

EEN GOLDEN SKIN BEHANDELING BIJ :
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Puzzel: Doorroller

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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Oplossing puzzel November- nummer:  

Winnaar: Ali Castelein
Wielingastrjitte 5 

VAN BUITEN NAAR BINNEN

1 bedrag betaald voor afkoop 2 overdreven aandoenlijk toneelstuk 3. persoon die 
gevaar oplevert 4 keukengerei; United Nations; bouwland 5 inkrimping 6 inwendig 
orgaan; uiting van ontevredenheid 7 kosten koper; naamloze vennootschap; schamel 
bezit 8 bijvoorbeeld; zacht gekerm 9 schoorsteenzwart; gewoon 10 achter; docente 
11 kapitein (pop.); duidelijk 12 kuur; sciencefiction; smekend verzoek 13 verongelukt 
schip; bevel 14 deel van Azië; hoofdstad van Italië 15  uit Namen; in orde; zeer luid 
(muziek) 16 aanduiding van het miljardste deel; gelofte; en omstreken 17 vlaktemaat; 
nikkel; inwendig orgaan 18 woonplaats; proefopname 19 ruwe steenmassa 20 zware 
bijl; boerenbezit; vlekkenwater 21 kenmerk 22 geliefde; ten laatste; laatstgenoemde 23 
Grieks marktplein; vruchtbare plaats in de woestijn 24 namiddag; mooi, welgevormd; 
arbeidstijdverkorting 25 wandversiering; en dergelijke; groente 26 nobel; ketting 27 
rivier in Afrika; zonder medelijden.

LINKSOM IN DE RONDTE

1 post; bijenhouder; kloosterzuster; kampioen; voormiddag; uit elkaar 2 tovergodin; 
bijbelse reus; Japans bordspel; uitroep van pijn; aarden vaas; bloeiwijze; herstelplaats 
van schepen; daar; gemiddelde tijd van Greenwich; deel van het been 3 klasse; bezinksel; 
steekorgaan van een insect; wereldkampioenschap; gravin van Holland; kleine visotter; 
reeks; holte onder de arm 4 strijd tussen volkeren; durende vijandschap; bewoner 
van Groenland; neon; sociale verzekeringen; het binnenste; boom 5 reukwater; 
bevel; tafelfles; vluchtige stof; vordering; tennisterm; advies; karaat 6 afdrukapparaat; 
veldvrucht; algemeen bekend; afslagplaats bij golf; succesnummer 7 volksoverlevering; 
altijd; mannetjesree; leefregel; duidelijkheid 8 voorteken; numero; leeftijd; hevig; 
zwarte lijster; bouwmateriaal 9 Duitse munt; scheidingslijn; plaats; lichtquant; idee.
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TE KOOP

HOUTPELLETS – in 15 kg bags / 
6 mm – DIN+  gekeurd

HOUT BRIKETTEN – in pak van 12 
stuks / 10 kg
- goedkoper dan haardhout
- lange brandduur
- schoon hout
- DIN+

Williams, A
Marssumerdyk 11
Ritsumasyl
058 – 254 28 58

TE HUUR

AANHANGWAGEN  (DICHTE BAK)
(L X B X H / 250 X 150 X 150 cm)
€ 30 per dag

AANHANGWAGEN (OPEN BAK)
(L X B / 220 X 130)
€ 20 per dag 

Bij Tandartspraktijk van der Lee begrijpen wij dat u graag uw eigen, vertrouwde 

tandarts in de buurt wilt hebben. Daarom zijn wij de ideale tandarts in 

Leeuwarden en omstreken. Woont u al in onze regio of bent u net verhuisd naar 

de stad en zoekt u nog een prettige (vrouwelijke) tandarts in Leeuwarden waar 

u met een vertrouwd gevoel heen kunt gaan? U bent van harte welkom! Neem 

telefonisch contact met ons op via 058-2164682 of vul het inschrijfformulier op 

www.tandartspraktijkvanderlee.nl in.
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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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Kerstzangdienst   Marsum   2015
Uitnodiging------Uitnodiging------Uitnodiging.
Ook dit jaar,voor de 27ste maal, willen wij U allen Van Harte uitnodigen,
om samen te komen zingen in de kerk,op donderdag 24 december a.s.
  Aanvang  19.30 uur.
Aan deze avond werken mee, de muziekvereniging Ons Genoegen, onder leiding van 
hun dirigent dhr.Douwe Veenstra.
De organist van deze avond is dhr.G.Mollema.

Muziek,vertelling,zang en declamatie zullen elkaar afwisselen.
Het belooft weer een mooi samenzijn te worden.
Wij hopen U allen weer te mogen begroeten op 24 december a.s.
De commissie.

Hobby:

Myn hobby is it sammeljen fan berte- (geboorte-) kaartsjes.
Ik ha der sa’n 6000 op dit stuit. 
Wa’t noch wol guon hat en se wol misse wol, kin se altyd oan my kwyt.
Alfêst betanke,  Ali Castelein – Wielingastrjitte 5
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ONS GENOEGEN
 
Na een druk jaar, waarin werd begonnen met het traditionele nieuwjaarsconcert zijn 
we bijna toe aan …….. het nieuwjaarsconcert 2016. Het concert zal worden gegeven op 
zondag 10 januari om 11.00 uur in ons prachtige dorpshuis "Nij Franjum".  
 
Tussen deze twee concerten in heeft het korps onder meer van zich laten horen op de 
federatieavond voor korpsen in Beetgumermolen, op het concours van de Organisatie 
van muziekverenigingen in Fryslân (OMF) waar met een mooi puntental een eerste prijs 
werd gehaald in de afdeling Uitmuntendheid, tijdens de kaatspartij in St. Annaparochie 
en in Marssum en recent in het nieuwe Erasmus(hiem) in Leeuwarden.
 
De beide bekende activiteiten die in december nog plaatsvinden zijn de Kerstzangdienst 
en natuurlijk de verkoop van de oliebollen op Oudjaarsdag.
 
En dan, na vuurwerk en wat al niet meer op Oudejaarsavond en het traditionele 
Nieuwjaarsconcert uit Wenen, ons even traditionele Nieuwjaarsconcert uit 
Marssum. In 2016 bestaat Ons Genoegen 115 jaar en is daarmee een van de oudste 
muziekverenigingen in Fryslân. Bij dit jubileum zullen we natuurlijk even stilstaan. 
Tijdens het concert kunnen ook verschillende solisten worden beluisterd, niet alleen uit 
Marssum , maar zelfs uit Den Haag!
 
Over dit concert in het januarinummer van de Nieuwkruier meer.
 
Noteer de datum alvast in de agenda, of op de kalender. En mochten deze nog niet 
beschikbaar zijn, op een keukenkastdeurtje. Want missen mag u dit concert beslist niet!
 
 
Namens Ons Genoegen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.
 
Een graag tot ziens op 10 januari.
 
De voorzitter
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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

Klus- en onderhoudsbedrijf

• Klein onderhoudswerk in- en rond uw 
woning

• Metsel-, voeg- en tegelwerk 
• Bestrating

=====================
Ook voor het definitief maken van het 

energielabel van uw huis kunt u mij 
vinden op 

 www.energielabelvoorwoningen.nl
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Slimme oplossingen

Als WMO platform Menameradiel gingen wij het ‘Huis van heden’ bezoeken. Dat is 

gehuisvest in de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Wij keken onze ogen uit bij het 

zien van allerlei handige oplossingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en 

dat willen we het liefste. Vandaar dat wij u als platform graag op de hoogte stellen van 

onze ervaringen.

Wist u dat we van veel handige dingen het bestaan niet weten? Je staat versteld van wat 

er kan. Voor 15 euro is een sensor bij de achterdeur te plaatsen, die de bel in werking 

stelt zodat u weet dat er iemand achterom is gekomen. Een strijkijzer dat bij niet langer 

gebruik of laten vallen automatisch uitschakelt. Verlichting op vloerhoogte wanneer 

er in het donker door het huis wordt gelopen. Met een sta-op wcbril kunt u langer 

zelfstandig naar het toilet blijven gaan. Uw noodzakelijke hoeveelheid drinken plaatst u 

in een ‘obli’ en dit apparaatje geeft licht of geluid wanneer u het drinken even vergeet. 

Een klok of horloge dat spreekt wanneer het gezichtsvermogen minder wordt. Dit zelfde 

horloge kan ook de plaats aangeven waar u zich bevindt en biedt uitkomst als u de weg 

kwijt bent. Een fototelefoon met het beeld van de mensen die u graag wilt bellen. De 

gordijnen en verlichting kunnen zonder op te staan elektrisch open-  en dichtgedaan 

worden. Via beeld kunt u de kerkdiensten meemaken van uw eigen gemeente. En is dat 

moeilijk te bedienen, nee,  eigenlijk niet, ‘een kind kan de was doen’. 

Goed om te weten en om naar te vragen als u hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de 

dagelijkse bezigheden in huis. Als u zelf wilt informeren kan dat  via www.platformgeef.

nl  en anders is het een vraag waard aan iemand die dat wel kan.

WMO platform Menameradiel
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De Hin’ &  Wer bus uit Menaam.

Wat is de Hin’ &  Wer bus?
De Hin’ &  Wer bus is bedoeld voor ouderen en mensen die 
niet zo goed meer ter been zijn en in de buurt van Menaam 
wonen. Wij bieden de mensen de mogelijkheid om weer zelf 
boodschappen te doen en gezellig met anderen activiteiten te 
ondernemen.

De Hin’ & Wer bus is daarvoor een uitkomst! U wordt thuis opgehaald en gebracht!

Hoe kan u mee?
Om mee te kunnen rijden met de Hin’ &  Wer bus moet u zich aanmelden. Dit kan op 
twee manieren namelijk;
U kunt bellen met het coördinatiepunt 0518-41927 
• maandag en dinsdag van 9.00 – 16.00
• woensdag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00

U kunt zich aanmelden via de website www.hinenwer.nl door middel van het 
aanmeldingsformulier.

Kosten
U betaalt  € 2,50 voor een retourrit. Donateurs rijden gratis mee ( kijk op de website 
of bel ons voor meer informatie) Of bel naar het coördinatie punt en vraag naar de 
mogelijkheden. Ook hebben we een strippenkaart kosten € 25,00 hiermee kunt u 10x 
mee.

Programma
U kunt het programma lezen op de website www.hinenwer.nl, of telefonisch aanvragen 
via 0518-419127, dan bezorgen wij het programma bij u thuis.

Vrijwilligers
De belangrijkste schakels binnen de Hin’ &  Wer bus zijn de vrijwilligers, die als chauffeur 
aan de slag gaan. Kunt u goed met ouderen omgaan en bent u (langer dan vijf jaar) in 
het bezit van het rijbewijs b, geef u dan snel op als vrijwilliger. Door  u bijdrage maakt u 
mensen gelukkig door ze een stuk van -hun zelfstandigheid terug te geven. U kunt zich 
aanmelden door te bellen met tel.nr:  0518-419127.
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Uw Groenteman
Douwe Offringa

Voor al uw aardappelen 
groente en fruit, kunt u 
elke woensdagochtend 
van 9.00u tot 11.30u 
bij ons terecht op de 
standplaats tegenover 
slagerij Stornebrink.

 Tot Ziens!

Hardlooptraining

voor beginners en gevorderden

Begeleiding van onze 
loopinstructeur 
Willem Postma

Voorkom blessures en 
doe mee! 

Maan- en woensdagavond 
20.00 uur

Vertrek Dyksterbuorren 3
 Menaam Tel. 0518-452215

Bree

Flexibele 

opvang

Vaste 
leidster

Open vanaf 

7 uur

Natuurlijk
speelgoed

Suikervrij eten

Huiselijk
e 

woonkamer

Grote buitentuin

Spoorstrjitte 5      Tel: 06-18748094     info@kindercentrumdeinum.nl
www.kindercentrumdeinum.nl

Max. 2 kinderen 
per slaapkamer
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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
Pastor Hessel Hansma,  0511-463326 - 06-31936624
hessel.hansma@gmail.com

Advent 2015 : Dromen over een wereld van vrede

Er zal een tijd van vrede komen
‘Als die koning komt, zal er vrede zijn.
Een wolf speelt met een lammetje,
en een panter ligt naast een bokje.
Een kalf eet samen met een leeuw,
en een klein kind past op beide dieren.
Een koe en een beer lopen in één wei,
en hun jongen liggen bij elkaar.
Een leeuw eet gras,
net als een koe.
En een kind speelt zonder angst
bij het nest van een gevaarlijke slang.’ 

(Woorden uit de Bijbel in Gewone Taal, 
uit het boek Jesaja, hoofdstuk 11 de verzen 1-10)

Naar aanleiding van deze Bijbelwoorden zei iemand eens tegen mij: “Met zulk 
dromerig gepraat kan ik niet uit de voeten.” En: laten we eerlijk zijn, de wereld ziet er 
inderdaad heel anders uit dan hier wordt geschetst. Maar laten we eens kijken naar 
de achtergronden van deze woorden, die in de Adventstijd, de tijd voor Kerst, zo vaak 
worden gelezen.

Het zijn woorden van de profeet Jesaja. Hij leeft in een moeilijke tijd. De stad Jeruzalem 
wordt belaagd door vijanden. De mensen dringen erop aan, dat er van de ploegscharen 
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zwaarden worden gemaakt, en van de snoeimessen speren. Wápens moeten er komen.
Bovendien is er veel onrecht in de stad. De armen, weduwen en wezen verhongeren.

In deze situatie krijgt Jesaja van God de opdracht om te verkondigen dat de toestand 
toch niet hopeloos is. Er zal een wereld komen zonder onrecht, haat, nijd en oorlog, een 
vrederijk.
Wanneer Jesaja op een dag de stronk van een omgehakte boom ontdekt, ziet hij daarin 
een teken. De stronk lijkt op het koninkrijk van koning David. Van dat vrederijk is ook 
niet veel meer over, alleen nog een stronk die dood lijkt te zijn. Het lijkt alsof het met 
dat prachtige koninkrijk van koning David en met de stad Jeruzalem voorgoed uit is.
Maar kijk, de stronk spruit uit. Er komt een nieuwe loot aan. Zo zal er ook aan het 
geslacht van David een nieuwe loot ontspruiten. In het paleis zal een kind geboren 
worden. Dat kind zal een echte vredeskoning worden. En heel de schepping zal in die 
vrede delen.

Wij, die zoveel eeuwen later leven, weten, dat Jesaja in eerste instantie dacht aan zijn 
eigen tijd. Hij geloofde, dat de vredeskoning in zijn eigen tijd zou komen. En in Hizkia 
heeft het volk ook een hele goede koning gehad. Maar we weten ook, dat Jesaja, zonder 
dat hij het zelf kon weten, veel meer heeft gezegd. Want wij weten, dat in Jezus de 
Messias is geboren. Hij is de volstrekt nieuwe Koning, die ons oproept om toe te werken 
en toe te leven naar die nieuwe toekomst, dat rijk van Licht, Gods nieuwe wereld.

Daarom vormen de woorden van Jesaja ook geen gedroomde onzin. Want wanneer 
je uit de woorden van de profeet Jesaja gaat leven, zul je gaan werken aan vrede, 
gerechtigheid, ja aan een goede toekomst voor heel de schepping. Dan begint het 
vrederijk, het rijk van Licht, al bij jou, dicht om je heen. Dan zul je niet meer moedeloos 
of somber zijn over de toekomst van onze aarde. Want dan weet je, dat God je werk zal 
zegenen. 
Het is immers niet alleen jouw toekomstdroom, maar ook Gods droom!
ds. Fokje Haverschmidt
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Bij de kerkdiensten
In de tijd van Advent zijn er twee bijzondere kerkdiensten.

Op zondag 6 december, de 2e Adventszondag, zal er in de kerk te Bitgum een dienst 
zijn waaraan het koor Jubilate uit Ingelum hoopt mee te werken. Het koor staat onder 
leiding van dirigent Luuk de Vries. Het wordt een dienst met veel mooie koorzang. 

En op zondag 20 december, de 4e Adventszondag, zullen we in de kerk te Marsum 
afscheid nemen Klaas Westerhuis als onze vaste organist. Klaas is gedurende vele jaren 
organist geweest van de Pontianuskerk te Marsum. Hij had en heeft het in de vingers 
om het orgel te laten jubelen, maar na 45 jaar vindt hij zelf dat nu de tijd gekomen is om 
te stoppen. Onze gemeenteleden vinden dat natuurlijk niet, maar wij respecteren zijn 
besluit. Ook vanaf deze plaats willen wij hem heel hartelijk bedanken voor zijn mooie 
orgelspel, waarvan velen van ons zoveel jaren lang konden genieten. In de dienst op 
zondag 20 december willen we stilstaan bij dit afscheid.
En na afloop van de dienst staat in de kerk voor iedereen de koffie klaar met wat lekkers 
erbij.

Alle Marsumers zijn van harte welkom bij beide diensten! 

Uit de gemeente
Er zijn veel zieken en mensen die rouw dragen in onze gemeente en in onze dorpen. 
Voor hen zal de decembermaand anders zijn dan andere jaren. Licht, warmte en lieve 
mensen om hen heen wensen wij hen en hun familie, maar ook alle andere lezers, toe 
op weg naar Kerst 2015.

Een hartelijke groet vanuit Bitgummole,
ds. Fokje Haverschmidt
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 december bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

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

Kerkdiensten 
Aanvang  9.30 uur.

6 dec. Bitgum Ds.F.Haverschmidt Meiwurking yn dizze tsjinst, it 
koar Jubilate fan Ingelum. 2de 
advint.

13 dec. Bitgummole Ds.J.v.d.Ploeg, Snits.  3de  advint
20 dec Marsum Ds.P.Beintema, 

Dokkum.
Fryskt.  Nei de tsjinst ofskied 
fan us oargelist, Klaas 
Westerhuis. 4de advint.

24 dec. Marsum Kriistsjongtsjinst mei korps en oargel. 19.30 
oere.

25 dec. Bitgum Ds.F.Haverschmidt. 1ste kriistdei.  Meiwurking  
yn dizze tsjinst ,it koar 
Halleluja,Bitgummole.

26 dec. Bitgummole Gospelgroep ut Ie  e.o. 2de kriistdei 10.00 oere.
27 dec. Bitgummole Ds.K.Visbeek, De 

Westertein.
Fryskt.

31 dec. Marsum Aldjiersoertinking. 19.30 oere.
3  jan. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt Kofjedrinke.
10 jan. Bitgum Ds.Muilwijk-Huis, 

St.Annaparochie.
17 jan. Marsum. Ds.F.Haverschmidt Hillich Nachtmiel. 

Bloemengroet.
De bloemen gingen, met een groet van de gemeente, naar
22 november: Rie en Tjeerd de Boer Andringastrjitte  14
  Dirk en Yke Hovinga R.Veemanstrjitte  11.



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 • 


