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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 27 DEC

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

WWW.MARSUM.INFO
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N.H. KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Dominee  d.s. J.F. Kroon    058-2532652 
Contactadres Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer 
  Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marsum 058-2542041 

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

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  058-2531494

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  do. 27-12-2012            18.30u  06-43365003

SNOEIHOUT ophalen; week 48  (klaarleggen maandag 26 november)
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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

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

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

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 09.00u - 10.00u
 vrijdag 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

1 dec Oars: Intocht Sinterklaas 13.30u NAS >

14 dec Oars: Film 21.00u NF >

22 dec 55+ kerstmiddag 14.30u CS >

24 dec Kerstzangdienst 19.30u NHK >

29 dec Oars: Flessenactie   >

31 dec Oliebollenactie Ons Genoegen   >

31 dec Aldjiersoertinking 19.30u NHK >

1 jan Nieuwsjaarsnacht: Live Muziek 00.45u NF >

11 jan Oars: Discoavond 19.30u NF  

13 jan Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen   >

23 jan Tryater: Stamppot Schmidt 19.30u NF 
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Kruierkes

Geert Verf hat it mei in stel oaren foarmekoar krigen dat it 
lûd fan’e JSF opnij mjitten wurdt. Dêr komme fansels wer 
allegearre winsklike waarden út. Ús soldaten by definsje 
fertrouwe we wol, mar de mannen dy’t oan de knoppen sitte 
net echt. En al hielendal net ús Amerikaanske bûnsgenoaten. 
Ek omdat de ekonomyske belangen foar de Amerikanen sa 

grut binne. Wy ha in simpele oplossing. Sa as bekend is fljucht de earste fan 
de twa bestelde JSF’s al yn Amerika. En lykas de Ingelsen sizze “the proof of 
the pudding is in the eating”, earst priuwe dan oardiele. Dus wy noadzje de 
mannen út de JSF yn Fryslân te testen. Dan ha we lûdswearden dy’t net ter 
diskusje komme te stean. En om’t de JSF it bêste fleantúch is, soenen we 
sizze; Mannen, de gas der op en flean dat hypermoderne ding efkes hjir hinne. 
We tinke dat de lûdsmjittingen dan perfekt wêze sille. It bliuwt namentlik 
hartstikkene stil. It lûd wurdt smoart troch it seewetter fan de Atlantyske 
oseaan en it probleem is foar altiten oplost. 

No’t we it dochs oer it fleanen ha; de landingsljochten op 
de basis kinne wol út, skeelt ek war wat jild en minder 
ljochtfersmoarging. Wêrom dat, sille jim tinke. No der is nij 
ljocht yn de omjouwing kommen. Dat ljocht oan hâlde en 
dan justjes nei it Noarden en klear is kees. In ljocht wat sa 
gaoatysk oerkomt dat je kinne der net omhinne. Wy hawwe 
it oer it prachtige útwrydske doarpsljocht op ús doarpsplein, je kinne der wol 
oerhinne (fleane) mar net omhinne. In plaatsje dizze “Finishing touch”.

No’t we it dochs oer it Doarpshûs hawwe. Âldjiersnacht ha we dêr wer it 
tradisjonele fjoerwurk. Einliks hienen we der wol mei wat karbid sjitte wollen. 
Dizze lekkere fette dreunen, dy âlde tradysje misse wy yn ús doarp. Dizze doffe 
knallen, dy’t ek in stik miljeufreonliker binne as dat nijmoaderige fjoerwurk, 
soenen, sa tochten wy, moai op ús doarpsplein kinne. No dat kin dus net. Der 
binne dúdlike rigels opstellen troch de gemeente. De ôfstân ta in wente moat 
op syn minst 100 m. wêze, dus yn it doarp wurdt it neat. Mar dizze útdaging 
wolle wy de Marsumers wol mei jaan. As jim plannen ha, wol efkes melde by 
de gemeente. En net karbid sjitte tusken healwei achten en njoggen oere want 
dan ha we de âldjiersoertinking yn’e tsjerke.
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Kruierkes

No’t we it dochs oer de âldjiersoertinking ha. It wurdt wer 
tiid om nei te tinken oer de Marsumer fan it jier. No ha wy 
in stille hint. Mei dy nije side www.marsum.info dy’t der 
hyltiten moaier út sjocht wurdt de Nieuwskruier fêst minder 
goed lêzen!!. Dus minsken de redaksje sit al sa lang fêstrustke 
yn’t sadel dat der sit grif wol in kandidaat tusken foar’t it te 
let is. Mar dat kin ek wol wat letter want sa’t we sizze we binne fêstrustke. 

No’t we it oer it fêstrustkjen ha, dat kin net seint wurde fan ûndernimmer 
Faber dy’t in krematoarium bout wêr’t no Andringastate leit. Dit is in man mei 
gefoel foar histoaryske tradysjes. Lykas yn’e âlde Bekerkultuer dy’t harren 
deaden begroeven yn grêfheuvels, liket it wol dat dit aanst ek op Andringa-
útfeartsintrum mooglik is. Der binne oan de súdkant allegearre fan dy frjemde 
hobbels. Der stienen lêstendeis, yn dit skoandere iepen  lânskip, sels flachjes 
op.

No’t we it dochs oer it lânskip ha. Der wurdt in protte oer de kop skuort troch 
de oanlis fan’e Heak. Wy sieten al in noed of de plannen foar oansluting fan’e 
Haven op’e Fryske Boezem wol trochsetten waard. Wy fregen ús bestjoerders 
faasje te meitsjen. En dat hat fertuten dien; noch gjin wike letter wienen der 
in pear mannen fan yngenieursburo Oranjewoud  yn in boatsje oan it djipte 
peilen yn ús Haven. Soenen ús wettersportambysjes dan dochs út komme?

No’t we it dochs oer sportambysjes hawwe, dan ha wy as âldere harken 
ambysjes om de strammens op termyn te bestriden. It spul mei de ballen 
feroaret fan karakter. Net mear twa baltsjes dy’t ús gedrach stjoere mar seis 
grutten en in lytske sille in prot âlderein yn harren greep krije. Fan’e maaitiid 
sil dúdlik wurde of de Jeu de boule baan oanslacht. Ús tiid moat noch komme 
mar minsken dy’t no de tiid ha, lit de ballen rôlje en hâld it spul op oarder.

No’t we it dochs wer oer it doarpsplein hawwe. It sosjale karakter slacht oan. 
Eltse jûn komme der no al in stikmannich jongerein om mei-elkoar te ‘chillen’ 
of in baltsje te skoppen.
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Voor meer informatie:
www.rabobank.com

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank: partner 
van de Verenigde Naties

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.

VN-partner

Jaar van de

Coöperatie
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Vereniging Voor Dorpsbelang MarssuM
De afgelopen maand vroegen verschillende dorpse zaken weer onze aandacht. 

Hieronder een greep uit de belangrijkste:

Nieuwe geluidsmeting van de JSF

In voorjaar 2013 zullen in Amerika aanvullende geluidsmetingen plaatsvinden 

aan de JSF. Dit zei LT Kolonel Peter Hardenbol, hoofd bureau geluidshinder van 

het ministerie van Defensie, in de COVM vergadering van 12 november j.l.. 

Volgens Hardenbol heeft de Nederlandse overheid verzocht om low noise start 

en landingen te meten. Dat maakt ons wat argwanend. We kennen namelijk 

nieuwe geluidcijfers uit Amerika waarbij de JSF met lager motorvermogen landt. 

Vermindering van 50 naar 40 % motorvermogen halveert het geluid. Prachtig, 

maar in de praktijk echter zal nooit zo gevlogen worden hebben Amerikaanse 

vliegers onlangs verklaard. We hopen niet dat de nieuwe geluidsmetingen tot 

doel hebben om aan te tonen dat het in de praktijk wel kan. Dat zal onder 

ideale omstandigheden vast een modellanding met model geluidshinder 

geven, maar de omstandigheden zijn meestal niet ideaal (zwaarder toestel, 

weersomstandigheden, vliegcorrectie etc). Dan hebben we niet zoveel aan die 

nieuwe metingen. Ook jammer dat er gemeten wordt op een plek met zeer 

droge lucht waardoor het geluid sterk gedempt wordt. Er zal toch ooit eens een 

echte meting moeten komen in Nederland. Wel zijn we blij dat Defensie bereid 

is om onze wensen in te brengen in de voorbereiding van de meting. Naar 

verwachting kunnen de nieuwe geluidcijfers komende zomer gepresenteerd 

worden. Zie voor uitgebreidere info het artikel op www.jsfnieuws.nl

In 2013 aanzienlijk minder vluchten

Naar verwachting zal in 2013 minder gevlogen worden dan dit jaar. Volgend 

jaar zal geen Wapeninstructeursopleiding gehouden worden, aldus de nieuwe 

basiscommandant kolonel Verhaaf. De behoefte daartoe is bij Nederland en 

andere landen te klein. De grote startbaan zal bovendien gerenoveerd worden. 

Planning week 33 t/m week 41. Er zal in die tijd vanaf Volkel gevlogen worden. 

Eind januari/begin februari wordt deelgenomen aan de Amerikaanse oefening 

Red Flag in Amerika en daarna zal twee weken vanaf de Amerikaanse basis Yuma 
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gevlogen worden. Dat betekent ook minder vluchten hier. Het aantal F-16’s zal 

teruggebracht worden van 87 naar 68 toestellen, waarvan 58 in Nederland 

gestationeerd zullen zijn. De reductie in vlieguren is nu al gerealiseerd. Dit zal 

structureel voor minder vluchten zorgen. 

Nieuwbouw in dorpen om basis weer stap dichterbij

De normen voor nieuwbouw worden versoepeld door de komst van de nieuwe 

wet Luchtvaart. Van den Biggelaar van het ministerie van Defensie vertelde 

tijdens de COVM vergadering dat het zogenaamde Luchthavenbesluit verder 

in procedure genomen wordt. Eerder was dit getemporiseerd omdat de 

Defensiebezuinigingen mogelijk een ander vliegveldbelegging zou kunnen 

geven. Beide militaire vliegbases Volkel en Leeuwarden houden de komende 

jaren elk 2 squadrons F-16’s. De huidige geluidscontour zal ongewijzigd blijven. 

Verwacht wordt dat het nieuwe Luchthavenbesluit in het 4e kwartaal ’13 zal 

worden afgerond. Maar zo lang hoeft Marsum niet te wachten op nieuwbouw. 

Burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel zei dat in een bestuurlijk 

overleg tussen betrokken ministeries en de gemeente is besloten dat de 

voorbereidingen nu al kunnen beginnen. De goedkeuring op nieuwbouw is in 

feite al binnen, omdat de verschillende bouwlocaties al in het bestemmingsplan 

van Menameradiel zijn opgenomen. Voor Jelsum/Cornjum is dat nog niet het 

geval, maar is er wel medewerking toegezegd op de nieuwbouwplannen. In 

Marsum is al een lijst met geïnteresseerden voor een nieuwbouwwoning. 

Geïnteresseerden kunnen zich nog bij ons melden.

Gesprek ouders over jongeren

Als gevolg van eerder overleg met een aantal ouders in verband met overlast 

door jongeren is een groepje samengesteld van ouders, met kinderen in 

diverse leeftijdscategorieën. Hiermee proberen we zowel zicht te houden op 

wat er speelt in de verschillende leeftijdsgroepen als te kijken naar wat we 

voor bewoners en jongeren kunnen doen. Op 16 oktober is dit groepje bij 

elkaar geweest. Het bestaat uit: Corina Leemburg, Renee Fokkema, Miranda 

Draaisma, Ria Postma, Margaret de Jong en Arend Jan Talens. We hebben 

besproken dat er (uiteraard) nog wel wat incidenten zijn geweest, maar dat 
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de algehele indruk is, dat het rustiger is geworden t.a.v. de overlast. Ook 

zijn we in overleg hoe we met alle leeftijdscategorieën zo goed mogelijk in 

contact kunnen blijven.  Als er zaken spelen, willen we dat graag weten. Er 

moet voorkomen worden dat er van alles “rondzingt” in het dorp zonder dat 

betrokkenen geïnformeerd worden. Mede daarom zijn diverse verenigingen en 

clubs nogmaals aangeschreven dat Margaret de Jong voor Dorpsbelang contact 

persoon is voor zaken die de jongeren betreft. Als ergens iets speelt hopen we 

dat Margaret (of een dorpsbelang bestuurder) daarover geïnformeerd wordt, 

zodat we iets kunnen ondernemen. Hierbij nogmaals de gegevens: Margaret 

de Jong (Andringastrjitte 20 tel 2541849). Er wordt gelukkig al gebruik van 

gemaakt en we hopen dat dit vruchten af zal blijven werpen.

Project Openbaar Groen in Onderhoud:

Jan de Leeuw heeft een offerte gemaakt voor het opknappen van openbaar 

groen bij een aantal straten. Het betreft de Wielingsstrjitte, de Tramstrjitte 

en stukje Skoallestrjitte.  De bedoeling is dat dit openbaar groen later door 

omwonenden onderhouden gaat worden. De gemeente wil hieraan meewerken, 

omdat ze heeft gezien dat het bij de Bitgumerdyk prima gaat. We hebben 

overleg gehad met de straatvertegenwoordigers en zullen nauw contact 

blijven houden met hen en de gemeente. Op de Tramstrjitte is zelfs al een 

buurtvergadering geweest hierover. Prachtig. Dat enthousiasme bij bewoners 

stimuleert ons. Mee verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leefomgeving. 

We gaan de komende maanden bezig met fondsverwerving. Want als je het 

goed wil doen zal het eerst flink aangepakt moeten worden. Het streven is om  

volgend voorjaar de herplant aan te pakken. Op de Bitgumerdyl zal Sybren 

Rodenhuis nog wat open gaten vullen met nieuwe aanplant. Wordt vervolgd. 

En verder:
• Moeten we even berichtje van vorige maand herstellen. Het weggetje 

van het Aldlân naar het kerozinedepôt aan het v. Harinxmakanaal is niet  

in eigendom bij Defensie, maar de ondergrond is van de fam Schouten. 

Zij willen het om verschillende plausibele redenen als eigen weg blijven 

gebruiken. Het initiatief van een lopersgroep uit Dronrijp om die weg open 

te stellen kunnen we daarom niet verder ondersteunen.
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• Hebben we kennis gemaakt met Germ Reitsma, (de opvolger van Folkert 

Schat) de nieuwe leefbaarheidscoördinator vanuit Wonen NW Friesland. 

• Genieten we van de mooie verlichting aan het Poptaplantsoen en dorpsplein. 

Kroon op het werk. De vogelnestschommel is gemaakt.

• Waren we aanwezig bij diverse vergaderingen, waaronder die van Nij 

Franjum, de Federatievergadering van alle dorpen, de vergadering van 

dorpen met College en met de Woningstichting. Op 4 december ontvangen 

we het College in Marsum. Mocht u nog zaken hebben die we met de 

gemeente moeten bespreken, laat het ons weten. Kunnen we die mogelijk 

nog meenemen.

• Ook hebben we overleg gehad met grondeigenaren om medewerking te 

verlenen aan het project “Marsum aan het water”. 

• Wensen we u allen een goede decembermaand toe. We hopen dat 

Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw u weer veel gezelligheid zal geven. 

Ook hopen we u allen weer op de traditionele afsluiting van het jaar de 

Aldjiersoertinking te mogen ontmoeten.       

Dorpsbelang Marsum

alDjiersoertinking  2012

Op de laatste avond van het jaar vindt in Marsum altijd de Aldjiersoertinking 
plaats. 

Een dik uur lang valt er te genieten van een  gevarieerd programma met 
o.a. een ‘oertinking’  door een dorpsgenoot, muziek, toneel en natuurlijk de 
bekendmaking van de Marsumer van het Jaar.  

De Aldjiersoertinking wordt al jaren druk bezocht. Door jong en oud, gelovig of 
niet gelovig. Maak het ook eens mee en kom op oudejaarsavond naar de kerk 
van Marsum.
(aanvang 19.30 uur; gratis entree)

Graag tot ziens op 31 december,
de Kommisje Aldjiersoertinking
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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
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Beste nieuwskruier,

Het verzoek van de gemeente om de honden aan de lijn te houden.

Jammer dat u alleen vermeld dat de honden die NIET aan de lijn lopen in het 
weiland poepen, volgens mij slaat u hier de plank mis door die groep mensen aan 
te wijzen.

Juist denk ik dat de hondenbezitters die de hond wel/niet aan de riem hebben 
maar die de poep NIET OPRUIMEN een groot risico is.

Het pad ligt dan ook vol met poep waar we met z’n allen doorheen moeten 
lopen, (en net naast het pad in het gras, waar het in dit geval om gaat).

Ik wil gerust de volgende keren de hond vast doen, als we dan met z’n allen zor-
gen dat de boel schoon blijft en vragen we de gemeente om bakken voor de poep 
te plaatsen.

Laten we dan ook het hele dorp benoemen. We willen toch ook dat onze kinderen 
poepvrij kunnen spelen,  denk aan schoolplein, dorpsplein, wadi, perken etc. 
Mijn mening is wel, als we iemand bij naam en toenaam gaan aanwijzen het juist 
averechts werkt. Met z’n allen problemen zien en oplossingen zoeken heeft mijn 
voorkeur.

Vriendelijke groet,
Yvonne Kamminga
Marsum

kerstzangDienst MarsuM 2012
Uitnodiging        Uitnodiging       Uitnodiging

Hierbij nodigen wij U allen van harte uit om samen te komen zingen in de kerk,
op maandag  24 december  a.s. aanvang  19.30 uur.

Aan deze avond werken mee de muziekver. Ons Genoegen  onder leiding van 
hun Dirigent  Douwe Veenstra. Onze organist  is  Klaas Westerhuis

De kinderen van de zondagsclub Marsum zullen een kerstspel spelen.

Muziek zang en declamatie zullen elkaar afwisselen. Wij hopen U allen weer te 
mogen begroeten op 24 december a.s.

De commissie.
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puzzel:  Cryptoslang
Alle omschrijvingen zijn cryptisch. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling 

ziet u in de verticale rij onder de pijl de oplossing.

OPLOssINg INLEVEREN bIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN

A. Te veel bezoeken leidt tot deserteren (9)
B. Betaalt u bij de fotohandel? (17)
C. Krijtstreep (10)
D. Ruimte voor de kinderen om te acteren (11)
E. Hij is heel goed in dansen en sporten (11)
F. Angstaanjagend garen (11)
G. Opnieuw nieuws van het front (11)
H. Stoppen met stappen (6)
I. Jute voor snotneuzen (7)
J. Glijbaan (9)
K. Uitdoen is een kwestie van oplichten (8)
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oplossing noVeMber-nuMMer

Winnaar: 
Minke Bouma – de Ruiter       
Swifterband

Huisartsenpraktijk nij FranjuM
**********************************************************************

EINDEJAARS
MEDEDELINGEN

**********************************************************************
Vanaf zaterdag 22 December t/m Oud en Nieuw

zijn de huisartsenpraktijken
in Menaldumadeel slechts geopend voor DRINGENDE

MEDISCHE ZAKEN.
 

Zaterdag 22 dec/Zondag 23 dec: Praktijk  Berlikum tel: 0518-461251
Maandag 24 dec: Praktijk Marssum: 058-2542255
Kerst 25-26 dec: Praktijk Dronrijp: 0517-233796

Donderdag 27 dec: Praktijk B’Molen tel: 058-2531281
Donderdag 27 dec avonddienst: Praktijk Berlikum tel: 0518-461251

Vrijdag 28 dec: Praktijk Berlikum tel: 0518-461251
Vrijdag 28 dec avonddienst: Praktijk B’Molen tel: 058-2531281

Zaterdag 29 dec/Zondag 30 dec : Praktijk B’Molen tel: 058-2531281
Maandag 31 dec/Dinsdag 1 jan Praktijk Marsum tel: 058-2542255

**********************************************************************
Denkt u aan de herhalingsmedicijnen?

***************************
 

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2013
NB:Vakanties worden ook altijd vermeld op onze website.

WWW.MARSSUM.PRAKTIJKINFO.NL

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de warme 
blijken van belangstelling en de kaarten en telefoontjes 
die ik mocht ontvangen na mijn operatie. 
Verder wensen Doet en ik jullie allemaal een Voorspoeding 
en bovenal een Gezond 2013.
Hans en Doet Nauta
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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

Dia scannen vanaf € 0,11  Negatieven scannen vanaf € 0,25

Foto of Document digitaliseren vanaf € 0,30

LP of Cassettebandjes digitaliseren voor € 6,50

 (S-)VHS(-C), Mini-dv of HI8 banden digitaliseren voor € 9,--

Alle formaten 8mm film op dvd  voor € 0,90 per minuut 

In oktober en november 450 dia’s op hoge kwaliteit gescand op dvd voor:
€100,-- ipv € 119,50

Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
of bel met ons 0518-842326
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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

Foar in

Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet

nei

Tillefoan    058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
     (Winke van Wieren)

Doarpshûs Marsum

Cadeautips:
*Collageen Cream Mask 15 ml voor   € 8,95
*Energy A Cream 15 ml voor           € 11,95
  (beide tubes in een attractieve verpakking!)

*Mooie shawl of ketting
*Cadeaubon tegen elk gewenst bedrag
*Eye Sensation oogschaduw 
van € 20,70 voor € 14,95
*Voor elke klant ligt er een leuke attentie klaar!

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

EEN FEESTELIJKE MAAND BIJ
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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. U kunt uw kind vanaf 1 jaar 

opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
 

Voor extra informatie over de 
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf 

Ilona: 06-22552380. 

U kunt met haar ook een afspraak maken 
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal 

te nemen.

Dit kan op maandag of donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur 
via telefoonnummer: 06-22540012

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 eventueel ook contact 
opnemen met juf Cornelia v.d. Hoek.
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VoorleesprojeCt
In Berltsum gaan we starten met een voorleesproject. 
Hiervoor zoeken we 10 vrijwilligers die 2  uur per 
week beschikbaar zijn. Zij zullen wekelijks peuters 
voorlezen die een taalachterstand hebben of deze 
dreigen op te lopen. Ook samen naar de bibliotheek 
gaan om een leuk boekje uit te zoeken zal een onderdeel zijn van het project.  
Door het voorlezen en het bezoeken van de bibliotheek zal de woordenschat 
vergroten, zal het kind zich beter ontwikkelen  en wordt de interesse in lezen 
bij zowel het kind als de ouders aangewakkerd.  Dit project, dat VCM samen 
met de Bibliotheken Noordwest Friesland en de peuterspeelzalen van Stichting 
Welzijn Middelsee organiseert zal begin 2013 van start gaan.  
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden.

Vrijwillig Bemiddelaar gezocht. 
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 mensen ( totaal drie dagdelen) die het leuk 
vinden om vraag en aanbod rondom vrijwilligerswerk met elkaar te verbinden. 
Taken: intakegesprekken voeren met potentiële vrijwilligers, bemiddelen naar 
vacatures, administratie/ registratie, werven van vrijwilligers.

Helpt u een handje mee in het project Buurthulp?
Voorbeelden van hulpvragen:
• Samen met iemand naar de bibliotheek 
• Helpen met administratieve zaken bij iemand die dat zelf niet goed meer 

kan
• Vervoer  naar het ziekenhuis of arts (tegen vergoeding)
• Tuinonderhoud bij mensen die slecht ter been zijn
• Een spelletje spelen of een wandeling maken met iemand die veel alleen is 
• Oppaswerk bij een patiënt zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf 

kan doen
• Boodschapjes doen voor of met iemand

Heeft u belangstelling voor één van deze vacatures of bent u op zoek naar 
ander soortig vrijwilligerswerk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of 
kijk op onze website. 

Vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl 
0518 462363
www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale
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ons genoegen
 
Alhoewel niet steeds zichtbaar in Marsum is het korps de afgelopen maanden 
druk in de weer geweest met allerlei activiteiten.
 
Nadat de optochten en de muzikale opluistering bij de kaatspartij achter de 
rug waren, stond enkele weken later de begeleiding van de kerkdienst in de St. 
Dominicuskerk op de agenda. In het kader van het vijfenzeventig jarig bestaan 
van deze kerk aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden was de vereniging 
uitgenodigd om aldaar te komen spelen. In een zijkapel van de kerk met goed 
zicht op het gebeuren op het altaar heeft het korps tijdens de twee uur durende 
dienst enkele werken gespeeld en aan het einde nog een mooi concertwerk. 
Een bijzonder moment was de uitreiking van het jubileumboek over de bouw 
van de kerk aan de Commissaris van de Koningin.
 
Vervolgens trad het korps medio oktober aan in Makkum om aldaar met de 
plaatselijke harmonie een concert te verzorgen. Van diverse kanten kregen 
we te horen dat het korps mooi had gespeeld. Op een later moment zal het 
harmonieorkest een tegenbezoek brengen aan Marsum. Dat zou dan misschien 
op het nieuwe dorpsplein kunnen gebeuren, waarbij dan ook even jeu de 
boules kan worden gespeeld.
 
Het laatste gehouden concert is in St. Annaparochie geweest op 18 
november jl. Gezamenlijk met muziekvereniging Excelsior is er een swingend 
concert verzorgd, waarbij zangeres Jannie Brandsma enkele stukken heeft 
meegezongen.
 
En zo duiken wij nu de laatste maand van dit jaar in met aan het einde daarvan 
de traditionele kerstviering in de kerk, op 13 januari het nieuwjaarsconcert  én 
………….. op 31 december de oliebollenactie!
 
Wij hopen dat de oliebollen, die in de nachtelijke uren op een nieuwe locatie 
in Marsum (veel dank aan Koos Lanting), zullen worden gebakken, weer in 
groten getale aftrek mogen vinden in Marsum en omstreken.
 
De voorzitter
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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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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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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!

Transport & Containerbedr. 
K. van Wieren

Snelle levering & scherpe tarieven!

• Diverse containers voor allerlei afval voor         

   bedrijven en particulieren. 

• Levering van diverse soorten producten              

   zoals: grond, zand, grind, species, etc.

• Verhuur van opslag/zeecontainers.

• Verrichten van diverse transporten.

• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90

of  ga naar www.kvanwieren.nl



30  Nieuwskruier Desimber 2012

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

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

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

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

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13
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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.
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aangenaaM burengeruCHt

Wanneer u in uw tuin zit, hoort u de buren dan wel eens praten? Of in uw 
woonkamer, dat ze de radio hard aan hebben? Of dat er ergens met een deur 
wordt geslagen?

Burengerucht is een lastig probleem. Verhoudingen komen erdoor onder druk 
te staan. Thuis hebben we allemaal wel eens behoefte aan stilte en rust, maar 
wanneer de buren daar geen enkele rekening mee houden, kan het erg lastig 
worden. U kent ook wel die verhalen, dat de politie er zelfs aan te pas moet 
komen…

Ook in Lucas 1 is sprake van burengerucht. Maria zingt. In de huiskamer van 
Elisabeth klinkt haar hoge stem. Haar lied dringt door de ramen naar buiten. 

Wat vonden de buren daarvan? Werden ze boos? Ik geloof er niks van! Wat Maria 
en de buren betreft mag dit lied nog veel verder klinken, tot in het paleis van 
Herodes. En in de huizen van iedereen die in deze wereld hoog te paard zit. 
Want het is het mooiste lied dat ooit werd gezongen, de lofzang van Maria, 
het Magnificat. Over wat God doet. Hoe verrassend God steeds weer handelt, 
en hoe heilig zijn naam is. Met machtswellustelingen en geweldtypes is het 
wat God betreft voorbij. Als het kindje Jezus straks komt, betekent dat het 
begin van het einde van alle boosaardige macht. Eenvoudigen, onderdrukten 
en achtergestelden ademen op en krijgen eindelijk een kans. En wie zit daar 
niet op te wachten?

Maria zingt met haar hoge, jonge stem. Ze zingt alsof de troon van Herodes 
en zijn geweldmakkers al in elkaar hoort vallen. De buren en talloos veel 
miljoenen mensen hebben dit lied later overgenomen. Het is het lied van de 
hoop, van het uitzicht, van Gods goede macht door Jezus. Een lied, dat niet 
opvalt door het volume, maar door de zuiverheid. Een lied dat zo sterk is, dat 
zelfs de dikste muren het niet tegen kunnen houden. 

KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K. bank:  31.32.04.195
 giro:  955.230
Diaconie MoW Bitgum e.o bank:  34.17.31.048
Restauratiefonds N.H.K. bank:  31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 25 december bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
OF
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

kerkDiensten
Kerkdiensten 9.30uur.

2 dec Bitgum Ds.J.F.Kroon. 1e advent.

9 dec Bitgummole Ds.I.v.d.Beukel 2e advent

16 dec Marsum Ds.J.F.Kroon 3e advent - Heilig Avondmaal.

23 dec Bitgummole Ds.P.Beintema 4e advent - Frysk.

25 dec Bitgum Ds.J.F.Kroon 1e krystdei - medewerking koor 
Halleluja.

26 dec Bitgummole Ds.J.F.Kroon 2e krystdei - medewerking sjong-
groep Sjamasj. Aanvang 10.00uur

30 dec Marsum Ds.J.F.Kroon.

6 jan Bitgummole Ds.J.F.Kroon Molewjuk, na de dienst koffiedrink-
en.

13 jan Bitgum Mevr.Akker-
boom-Hondema.

 
bloeMengroet
28 okt.
mevr.Julia v.Wieren-Koster. Haven 3
dhr.Hans Nauta.   Bitgumerdyk 

Zingt u straks ook weer mee? Het lied van Maria, rondom het Kerstfeest? Zodat 
het overal klinkt, in de straten van onze dorpen, in onze provincie, over de hele 
wereld? Zodat het anderen en uzelf in beweging zet, en Gods vrede dichterbij 
kan komen? 

Ds.J.F.Kroon





(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 • 


