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     • traditioneel schilderwerk
     binnen en buiten
     • wandafwerking
     • decoratief schilderwerk
     • Earthcote wandafwerkingen
     • kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel: 06 - 533 99 661

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

• flyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheids-

kaartjes
    Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel 

    M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

De ontmoetingsplaats voor Marsum en wijde omgeving.
Franjumboarsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Tel: 058 – 2541439
www.nijfranjum.nl

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252

gerrit@julianus.nl

vergadering – feest – buffet – receptie – cursus – tentoonstelling –                
uitvoering – workshop – koffietafel – teambijeenkomst – lezing – repetitie

zalen voor: 16 – 20 – 60 – 100 – 200 personen
geluidgeïsoleerde oefenruimte voor bands 45 m²

wifi – beamer – piano – geluidinstallatie
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COLOFON

NIEUWSKRUIER JANUARI 2014

Jaargang 40 | #5 

 Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ FEBRUARI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 23 JAN

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

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

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

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

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

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Predikant Vacant      
Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OUD PAPIER   29-1, 26-2, 26-3      18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT   

VERENIGING DORPSbELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

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

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

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein    058-2541241
Xandrijn de Jager    058-8795816

RAbObANK MENAAM 
Ma. 14-17 uur,  Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur  058 2445566

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313

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

Agenda

12 jan Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen 11.00u NF >

18 jan Koekactie Vogelwacht Marssum e.o. 12.00u

4 feb Gezamenlijk stampot eten  17.30u NF >

6 feb Koffiemorgen 55+ 09.45u CS >

11 feb Jaarvergadering Uitvaartverening Marssum 20.00u NF > 

14 feb OKK Toneel: ‘t Kistke 20.00u NF >

15 feb OKK Toneel: ‘t Kistke 20.00u NF >

21 feb Jaarvergadering Vogelwacht Marssum e.o. 20.00u NF
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Kruierkes

Ynearsten wolle wy jimme Marsumers allegearre de bêste winsken 
mei jaan foar it kommende jier.

Wat foar in jier sil it wurde, wy witte it net, mar ien ding is wis, dit 
jier komt de doarpskrante wer tsien kear yn de bus hielendal fergees 
en dat yn dizze tiid fan krisissen. Wy hawwe gjin oandielen, gjin 

skulden, gjin lêstige klanten, gjin konsuminten, gjin Ried fan tafersjoch, gjin korrupsje. 
En dêrom kinne wy dizze garânsje maaklik jaan. En it leafst belûke we jimme mear yn 
it gearstallen fan ús doarpskrante. Hawwe jim in nijtsje, in mooglike Kruier, in sappige 
roddel, in skoandere foto. Stjoer him nei it e-mail adres foaroan yn de doarpskrante en 
salang it net kwetsend is foar immen of in groep minsken dogge we der wat mei. Ha jim 
in ferhaal wat de muoite fan it lêzen wurdich is (en wy fine dat ek) dan is der romte op 
de ‘Op Strjitte’ side.

Net ferjitte om de âlde krystbeammen  tongersdei de njoggende jannewaris tagelyk mei 
de griene kontainers njonken de dyk te lizzen.

No’t de JSF hjir dochs komt sjonge de geruchten rûn yn it doarp. Sa as Geert Verf al 
jierren seit en hy krijt grif gelyk kin dit besjutte dat de lûdsoerlêst kontoeren oanpast 
wurde moatte. Sa kin it samar barre dat de noardpunt amovearre wurde moat. In 
oar wurd foar ôfbrekke. De Marsumers dy’t dan gjin hûs mear ha, sille in nij plakje ha 
moatte. En der gean al dy geruchten oer. Wylde plannen foar nijbou sjonge rûn, sa as 
bygelyks bouwe op de iisbaan of op it fuotbalfjild. Of oan de eastkant fan it doarp op 
nei Ljouwert ta. Of lâns de Bokmasingel mei lisplakken efter hûs en gean samar troch. 
Wy binne benijd. 

Trouwens as der huzen oan de Bokmasingel komme dan binne dy  perselen oan de 
doarpskant tige fruchtber. Want de drek dy’t út de âld haven kommen is is noch fan 
de goede âlde tiden. Dus gjin drek fersmoarge troch nijmoadrige gemikaliën. Of dochs 
wol? Sa lang der in skjinne grûn ferklearing ôfjûnd wurdt by de huzebou kin der bout 
wurde. Hoe dan ek ús haven is no wer op djipte en skjin sil we mar tinke. Klear foar de 
takomstige toeristyske sloepenroute.
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Kruierkes

Soe der yn Marsum ek in Repair Cafe komme. Yn Skingen-Slappeterp 
is it al safier. Dat binne kafees wêr’t frijwilligers ûnder it nuttigjen 
fan in slokje (it is ommers in kafee), foar de behoeftigen ûnder ús 
harren stikkene apparatuer reparearje kinne litte, mar ek gerdinen 
of sokssawat. No krije wy der wat in dûbel gefoel by, kafee en 
ompiele oan naaimasines, kofjesetapparaten en sa fuort hinne. Wy 
witte al wol in pear spesjalisten yn is doarp. Arend Castelein foar wynenerzjy, Lammert 
Breuker foar alternative enerzjy lyk as houtkachels, Fetsje Visser gerdinen naaie en 
ritsen ynsette. Cor Grond foar telefoansaken, Sybren Rodenhus adviseur advizen yn hûs 
en Sietze Posthumus foar rûnom it hûs. Piet Veenstra foar kompjûtersaken. van der 
Wal - ferveminger. Sjoerd Coca Cola - fytsreparateur. Hidde Kramer - elektryske saken. 
Dizze list is perfoarst net folledich. Dus as jim noch gepensjonearden kinne mei spesjale 
feardichheden dan hearre we dat graach. We misse foaral noch wat froulju. Al mei al in 
prima idee wat op oare plakken yn it lân in sukses is. Troch dizze ynventarisaasje kin it 
Repair Cafe yn Marsum in fleanende start ha.

OKK hat de guit wer te pakken. De frisse ynspiraasje fan de nije regisseur (sjoch 
fierderop) jout de spilers fernijde enerzjy. Yn febrewaris kinne jim sjen of it fjoer der 
ôfspat. En sy gean der foar want it is in machtich stik om te spyljen foar de Marsumers, 
wat foar it earst yn ús lân spile wurdt. Dus skriuw it alfêst op de kalinder, 14 en/of 15 
febrewaris spilet OKK. 

Jeften
L.S. € 14.50, G.D. € 25.00, N.N. € 4.00. Mei-elkoar € 43.50, tige tank. Ús tekoart is no 
noch € 416.50.

De earste útdaging fan it kommende jier is de útferkeap. In spannende oangelegenheid 
foar in prot froulju en manlju ûnder ús. Mar der is ien foarse tsjinfaller. Troch al dat 
Serious Request gedoch binne de planken yn in prot winkels al folslein leech kocht 
troch de hûnderttûzenen besikers yn desimber. Mar dat sil net te merken wêze, it 
konsumintenfertrouwen is groeiend en der sil in útferkeap wêze, al wie it allinne mar 
omdat dat is wat de minsken ferwachtsje. We winskje jim in protte nocht en wille (yn 
dy klaaihokjes).
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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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PEDICUREPRAKTIJK 

              Sonja de Haan 
    Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

    BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK 

       TEL.    058 - 254 29 03 
       B.G.G.  06 - 12 86 10 42 
       E-MAIL  info@pedicuremarsum.nl 

       KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

       www.pedicuremarsum.nl 

    PRAKTIJKADRES 
       Bitgumerdyk 15 
       Marsum 
       Behandeling bij u thuis mogelijk 
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

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

Marsumer van het jaar
Allereerst onze felicitaties voor de Marsumer van het jaar 2013. Bij het ter perse gaan 
van dit nummer mocht de naam nog niet vermeld worden. Wij zijn op de hoogte wie het 
deze keer wordt en van de lijst van verdiensten. En die is indrukwekkend. Voor diegenen 
die er geweest zijn was het duidelijk dat er dit jaar één uitsprong. Op de website www.
Marsum.info meer informatie hierover. 

Marsum aan het water komt snel dichterbij
De afgelopen maanden is door de gemeente hard gewerkt om de plannen van 
de gebiedsontwikkeling Haak om Leeuwarden uit te werken. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is Marsum aan het water. Het “Kwaliteitsteam” heeft de plannen 
getoetst op kwaliteit en landschappelijke inpassing. Op basis van haar advies is 
landschapsarchitectenbureau ingeschakeld. Deze heeft de plannen uitgewerkt. De 
gemeenteraad heeft op 12 december ingestemd met de plannen. Momenteel liggen 
deze ter inzage. Op de Marsumer website kunt u deze ook inzien. Het optimalisatiemodel 
wordt het niet, omdat Rijkswaterstaat uit oogpunt van veiligheid  geen bomen langs 
de Haak wil hebben. Naast het huidige gemaal aan de zuidkant van de snelweg komt 
een sluis. Via de zogenaamde Waaddûker met een doorvaarthoogte van 2.50 meter 
gaat de vaart onder de nieuwe snelweg door. Op de plek van de huidige snelweg 
komt een verbreding in het water. Hier wordt ook een aanlegplaats gemaakt voor de 
rondvaartboot de Middelzee, die met gasten dan Marsum (Poptaslot) kan aandoen. De 
Engelumervaart (langs de Bokmasingel) volgend kan na ca 100 meter rechtsaf richting 
de Haven in Marsum gevaren worden. De huidige vaart die achter bouwbedrijf Julianus 
langs gaat, zal verbreed worden. De betonnen brug zal verwijderd worden. In de Haven 
komt een steiger met trap zodat de kleinere boten daar kunnen aanleggen. De Haven 
zal bij de Rypsterdyk iets verbreed worden, zodat boten kunnen draaien. De vaart langs 
de Rypsterdyk en Haven wordt uitgebaggerd tot een diepte van 1.30 m. De aannemer 
heeft geregeld dat de vruchtbare grond op het land tussen Rypsterdyk en Bokmasingel 
verspreid kan worden. Het heeft dus niets te maken met de bouw van woningen zoals 
sommigen ons vroegen.  Als laatste zal de weg van Nij Andringastate naar Deinum 
verwijderd worden. De gemeente pakt de voorbereiding hiervoor binnenkort op. Wij 
zullen daarbij zeker nauw betrokken worden. Suggesties voor dat gebied horen we graag. 
Een haven voor Marsum en een echte trailerhelling staan op onze wensenlijst.  Deinum 
heeft ook al mooie plannen gemaakt. De vaart naast de Spinnenkopmolen (It Waad) 
krijgt dan een aansluiting op de Ballensvaart nabij Nij Andringastate, zodat een mooie 
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doorvaartroute ontstaat. De Bokmasingel zal versmald worden, zodat het als sluiproute 
minder aantrekkelijk wordt. De gemeente moet zorgen dat de aannemer voor de zomer 
2014 moet kunnen starten met dit gebied. De planning van werkzaamheden is dan aan 
de aannemer zelf. Duidelijk is dat het komend jaar veel gebeurt aan de zuidkant van ons 
dorp. Prachtig! We zijn er heel blij mee. Een verbetering voor ons dorp. 

Naamgeving nieuwe Kunstwerken
In zijn vergadering van 10 december j.l. heeft het College van B en B, overeenkomstig 
ons voorstel besloten voor de diverse kunstwerken aan de zuidkant van Marsum, de 
volgende namen vast te stellen: 
Voor de fietstunnel onder de A31 van Hegedyk naar Bokmasingel: Dotingatunnel 
(refereert aan de ligging tussen Lutcke Dotinga en Groot Dotinga)
Voor de sluis nabij It Aldlân: Middelseeslûs (refereert aan de oude Middelzee die ten 
oosten van de Hegedyk lag) en voor de doorvaarbare duiker onder de A31: Waaddûker 
(refereert aan de vaarweg It Waad tussen Ritsumasyl en Marsum).
 
Afscheidscentrum Nij Andringastate bijna klaar
De bouw van het nieuwe afscheidscentrum met crematorium in en bij Nij Andringastate 
is volgens schema verlopen. De eerste rouwplechtigheid heeft inmiddels al 
plaatsgevonden. Op 10 januari hoopt uitvaartverzorger Faber helemaal klaar te zijn. De 
afwerking van de laatste zaken vragen nog wat extra tijd omdat de kersvakantie er net 
tussen zat. Eind januari hoopt Faber open huis te houden. Vanwege de te verwachten 
toeloop overweegt Faber om voor Marsum en directe omwonenden een speciale 
bezichtiging te houden. Er is een beplantingsplan gemaakt. Dit wordt volgens plan in 
het voorjaar uitgevoerd. Hoewel een restaurant onze voorkeur had op die plek, vinden 
we de nieuwbouw qua uitstraling goed geslaagd. We feliciteren dhr. Faber met het 
resultaat.   

Lyste Bieb heeft deuren gesloten
Vrijdag 20 december was de Lytse Bieb voor de laatste keer geopend. Door bezuinigingen 
van de gemeente moet de bibliotheekvoorzieningen fors inkrimpen. Alle Lytse Biebs 
gaan dicht. Als ze in een school zitten blijven ze wel bestaan als schoolbibliotheek. Dat 
is in Marsum het geval.
Andere lezers moeten voor de dichtstbijzijnde bibliotheek binnen de gemeente uitwijken 
naar Dronrijp. De Lytse Bieb is in 2009 gestart. Het was toen een nieuw initiatief om het 
verdwijnen van de bibliobus te compenseren. Door de inzet van vrijwilligers uit het 
dorp was het een betaalbare voorziening. Een mooi voorbeeld destijds hoe alternatieve 
voorzieningen in een dorp overeind kunnen blijven. Zes vrijwilligers zetten de schouders 
eronder. Tjeerd en Rie de Boer, Tytsje Julianus en Ali Castelein, Margriet Boersma en Els 
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Lequin namen per duo elk een vrijdagsopening voor hun rekening. Sinds het overlijden 
van Els Lequin deden ze het met zijn vijven.
Het bezoekersaantal is nooit hoog geweest. Voor sommige oudere Marsumers is het 
een gemis, maar het aantal was in feite te laag, zo vertellen de vrijwilligers tijdens de 
laatste opening. Ook heeft de scanapparatuur niet goed gewerkt. Er was vaak een 
technische storing.
Dorpsbelang bedankte de vrijwilligers met een bloemetje voor hun jarenlange inzet. 

En verder:
• bedanken we de jeugdcommissie van de voetbalclub voor het leuke initiatief om 

een kerstboom te op het dorpsplein te plaatsen.  De Aldjiersploech had er een heel 
karwei aan om de boom te voorzien van verlichting. De buis voor de stroomkabel 
zat verstopt. Ca 25 kinderen versierden de boom. De ouderen dronken er een 
glaasje gluhwein bij. In 2014 maar weer?

• kunt u de hoogtepunten van de Aldjiersoertinking weer terug vinden op de 
Marsumer website. Via links op deze site kunt u ook de filmbeelden terugzien van 
de verschillende onderdelen.

• zijn we op zaterdag 18 januari aanwezig bij de uitreiking van de prijzen van de 
KNHM m.b.t. projecten die de leefbaarheid bevorderen. We hebben het goede 
bericht gekregen dat we 1000 Euro krijgen voor onze plannen om het openbaar 
groen door omwonenden in onderhoud over te nemen. We maken ook nog een 
kans om de provinciale prijs te krijgen. In spanning wachten we af. De jury toonde 
zich eerder ingenomen met de durf voor dit initiatief. We houden u op de hoogte.

• bedanken we alle vrijwilligers die het afgelopen jaar geholpen hebben de 
leefbaarheid van ons dorp hoog te houden.  En wensen we u allen een gezond 
2014 toe. We hopen dat we ook het komend jaar kunnen zeggen dat we met veel 
plezier in Marsum kunnen wonen en leven. En mocht u daar ook als vrijwilliger wat 
in willen betekenen, neem gerust contact met ons op. Er is altijd wel iets wat goed 
bij uw wens past.

Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang
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Dorpsgenoten,

Wij willen u van harte een gelukkig en gezond 2014 toewensen.
Op 2 november j.l. hielden wij onze jaarlijkse Bazar. De opbrengst was € 540.15, 
daarvoor onze dank.
Met bestuur en leden hebben wij besloten het geld op de volgende manier te verdelen, 
u weet het zo langzamerhand wel, dit blijft in eigen dorp:
Krobbe d’r út  € 100.00
Doarpskrante  € 100.00
Sneinsklup  € 100.00
Jeugdclub Oars  € 100.00
Eigen vereniging  € 150.00

In 2013 hebben wij ons 80-jarig bestaan mogen vieren en wij willen graag nog even door! 
Maar als wij geen nieuwe leden krijgen ziet het er niet zo best voor onze vereniging uit. 
Dus beste dames van Marsum, kom eens een avond bij ons langs. En proef de sfeer en 
de gezelligheid die er heerst. Wij zitten al lang niet meer te breien, als u dat soms mocht 
denken! Wij nodigen sprekers uit waarvan het bestuur denkt, dat word een interessante 
avond. In het komende winterseizoen komen er drie sprekers uit eigen dorp. Dus ik zou 
zeggen: “Net stinne, mar hinne”! Kom over de drempel in de Consistorie, u bent van 
harte welkom.

Een hartelijke groet van Bestuur en Leden van de vrouwenvereniging “Samenwerking”

Koffiemorgen Marsum 2014

In Marsum is op donderdag  6 februari een gezellige ochtend  voor ouderen in de 
consistorie. We gaan met elkaar koffie drinken met iets lekkers, we spelen een spel,we 
zingen met elkaar en we kunnen luisteren naar elkaar en naar mooie oude verhalen.

De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur.
De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.

Tel. 058-2541265 Marijke Posseth.
Tel. 058-2541408 Grietje Sijbesma.

Hartelijk welkom aan alle 55 plussers.
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Puzzel: Kruiswoordraadsel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

HORIZONTAAL

2 soort stof 8 lawaai 14 etage 16 tocht 17 graafwerktuig 19 rechte lijn 20 moeder 21 

sterkedrank 23 voorzetsel 24 soort grammofoonplaat 25 te koop 27 landbouwwerktuig 

28 bedekking 29 moeilijkheid 31 uitroep van afkeer 33 Noord-Europese taal 35 zonder 

haar 36 gebonden 38 snob 39 kleine opening 40 door middel van 41 operacomponist 

43 kuip 45 bedrog 46 oude lengtemaat 47 hefschroefvliegtuig (afk.) 48 gesloten 50 

verharde huid 52 noot 53 voorste 55 dringend 57 luitenant 58 lichamelijke opvoeding 

59 onmeetbaar getal 60 deel van de bijbel 62 vluchtige tekening 67 vaartuig 72 

ondernemingsraad 74 watervlakte 75 beroep 77 riskant 78 tegenover 79 inzicht 81 

kortschrift 83 godsdienst 85 heks 86 trottoir 88 totaal uitgeput 89 teder 91 klank 92 

roofdier 93 rivier in Frankrijk 95 lichtpaars 96 Europeaan 97 per uur 98 titel 99 deel van 

de bijbel 100 noot 102 biljartstok 103 daar 104 donkere kamer 106 netto 108 edelgas 

110 motorraces 111 middagslaapje 112 onvast.

VERTICAAL

1 winkelbediende 3 ingenieur 4 nieuw ( in samenst.) 5 mythologisch wezen 6 bouwland 

7 militaire politie 9 bijbelse stad 10 fijngekookte vruchten 11 zintuig 12 uitroep 

van verrassing 13 eetgerei 15 onderdoorgang 17 kracht, geest 18 sportvrouw 20 

landbewerker 22 mevrouw 24 inleiding 26 vaartuig 28 boterton 30 lage rivierstand 32 

oprijstrook 34 tiener 35 boksterm 37 vlijt 39 ex-topvoetballer 42 plaats in Gelderland 44 

sierplant 47 uitroep 49 niet even 51 ten name 53 wandversiering 54 boom 55 voorzetsel 

56 insect 61 stier die gebruikt voor het fokken 63 centimeter 64 hieltje van een ham 

65 deel van een trap 66 muzieknoot 68 niets uitgezonderd 69 Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut 70 maanstand 71 ploegleiderswagen 73 pleziertochtje 75 in 

het voorste gedeelte 76 Japans kledingstuk 78 wc 80 zanggroep 82 middag 84 het zij 

zo! 85 gedeeltelijke breuk 87 voegwoord 90 Nederland 92 vuurwapen 94 lusthof 97 

Amerikaanse schrijver 101 alsmede 104 dat is 105 administratietroepen 107 televisie 

108 achter 109 neon.
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Oplossing December-nummer: 

Winnaar: G. Keegstra-Wijma
Hegedyk 4
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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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Uitnodiging

Gezamenlijk stamppot eten.

Wij hebben het overheerlijke stamppotbuffet voor dit jaar gepland op dinsdag 4 
februari 2014 en wij nodigen hierbij iedereen uit Marsum en Ritsumasyl hiervoor uit. 
Dit gezellig samenzijn vindt plaats vanaf 17.30 uur in het dorpshuis Nij Franjum.
De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 8,00 per persoon exclusief consumpties 
die voor eigen rekening komen.
Indien u wenst deel te nemen aan dit buffet kunt u zich tot 29 januari 2014 opgeven bij 
IJtsje van Wier (tel. 058-2541794), tevens vragen wij u bij uw opgave aan te geven of 
vervoer gewenst is of dat  u voor vervoer kunt zorgen.

De organisatie.

Na weer een opname in het M.C. L. weer thuis te zijn, wil ik iedereen bedanken voor 
alle aandacht. 
Verder hoop ik dat men fijne feestdagen heeft gehad en een voorspoedig 2014 
toegewenst.
Dit ook namens Frieda.

       Paul v.d. Veer

Beste mensen,

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes, bloemen, cadeautjes en telefoontjes 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Het was geweldig!
Het heeft mij en mijn man zeer goed gedaan. Nogmaals erg bedankt en tot ziens.

       Greta v.d. Molen

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van 
€ 81,55 in Marsum opgehaald.

Bedankt
Bedankt voor de vele blijken van belangstelling (zoals bezoekjes, kaarten en
telefoontjes) tijdens mijn ziekenhuisopname en periode van revalidatie thuis.

Truus van der Leij-Zeinstra.
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Beste Marsummers,

Enkele weken terug kwamen wij op het idee om 
ook een actie te houden voor Serious Request.
Hiervoor hebben wij een loterij met als hoofdprijs 
een mini thuisconcert van Piter Wilkens, die 
hiervoor belangeloos aan mee wilde werken.
Ook slagerij Stornebrink, de Bôlekoer, Rudi 
Stuve en tuincentrum de Leeuw hebben prijzen 
gesponserd.
Het geweldige totaal bedrag dat we op de laatste 
dag mochten inleveren bedroeg €678,60.
Wij willen alle sponsoren en kopers van de lootjes 
hiervoor bedanken.
De prijswinnaars zijn:
1. C. van der Borg Uniastraat
2. fam. S. Hovenga Wielingastraat
3. fam. Dijkstra  Bitgumerdyk
4. fam. Hiemstra  dr. Poptastraat

Groetjes Lotte del Grosso, Serena Hovenga en 
Marije Hellinga.
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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
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VOOR EEN NOFLIKE 
TOCHT DOOR NOORD 
W E S T F R I E S L A N D

RONDVAART MIDDELSEE
Fam. Middelkoop
Ri tsumasyl  13-15

9033 WB  Ri tsumasyl
te l / fax:  058-2541456

www.rondvaar t leeuwarden.n l

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Wenst u

EEN GEZOND 2014!

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!

VAN HARTE WELKOM
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum  
(in het gebouw van OBS De Pôlle)

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

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

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

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

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf 
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.

17.00
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www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.

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

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

“ Ik ga elke week naar 
het dagcentrum van Palet” 
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Wij wensen een ieder een in alle opzichten goed nieuw jaar toe.                   

Voor wat Ritsuma betreft hopen wij op een prachtig jubileumjaar met veel aktiviteiten. 
Wat vaststaat is dat er op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2014 aktiviteiten op en rondom 
de onder water gezette ijsbaan zullen plaatsvinden.  

De jubileumkommissie heeft, zoals al eerder gemeld, ook winteraktiviteiten in petto 
voor als er een ijswinter mocht komen. Naast wedstrijdaktiviteiten voor leden en 
kinderen van leden zijn er ook andere zaken gepland; hopelijk werkt koning Thialf 
een beetje mee. Eén van deze andere zaken kunnen we wel alvast noemen, namelijk 
een clinic door ijshockeyclub Capitals uit Leeuwarden. Bij de door hen op zaterdag 
26 januari 2013 op onze ijsbaan gegeven clinic werd al duidelijk dat hun vereniging, 
onze vereniging, deelnemers en publiek wel graag een herhaling wilden van dat mooie 
spektakel. Die kans is er als er een flinke winter komt. Van de zijde van Capitals is haar 
bereidheid daartoe onlangs nog bevestigd.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte; later, of eerder als er een ijswinter komt. 
Wat ons betreft mag die wel komen.

Het bestuur

Iisklup “Ritsuma” 
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678

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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Muziekvereniging Ons Genoegen

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en muzikaal 2014!
Wij hebben het afgelopen jaar weer afgesloten met de traditionele oliebollenverkoop. 
Met dank aan de familie van den Berg, die voor ons de loods beschikbaar stelde, konden 
we maar weer bakken. En natuurlijk dank aan u als afnemers, want door deze actie is 
onze verenigingskas weer gespekt. Voor de aanschaf van muziek en zo nu en dan een 
instrument zijn deze inkomsten heel welkom!

Op zondag 12 januari organiseren wij weer ons bekende nieuwjaarsconcert. Deze 
keer met medewerking van onze “eigen” Marsumer troubadour Piter Wilkens en  
saxofoonkwartet Quatre Forte. Daarnaast zal ook onze enthousiaste jeugdgroep laten 
horen wat ze inmiddels in groepsverband al kunnen.  En dat is veelbelovend!

Het wordt weer een afwisselend programma voor jong en oud. En voor de jeugdgroep is 
het natuurlijk prachtig dat pake’s en beppe’s en andere familie en bekenden de muzikale 
kunsten van de toekomstige muzikanten komen beluisteren. Noteert u de datum?

Mocht u belangstelling hebben om ook een instrument te gaan bespelen of heeft u 
dat vroeger gedaan en wilt u weer beginnen schroom dan niet om eens een repetitie 
(maandagavond) bij te wonen, contact met een van de bestuursleden op te nemen of 
eerst gewoon een optreden te beluisteren. Wij hebben gelukkig een mooi aantal leden 
maar aanvulling is nog mooier! Voor meer informatie over onze vereniging kunt ook 
kijken op www.onsgenoegenmarssum.nl .

Graag begroeten wij u op het nieuwjaarsconcert op 12 januari, aanvang 11.00 uur in 
dorpshuis Nij Franjum!

Ons Genoegen
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Heemhuys Rozenhofje is een 
kleinschalig kinderdagverblijf in 
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde plek 
voor uw kind met de aandachtige 
verzorging van een vaste leidster.
 

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

www.heemhuys-rozenhofje.nl

Kinderdagverblijf Deinum 

Meer bewegen in 2014? Doe mee aan beweegprogramma Middelsee Fit!
Bent u tussen de 60 en 74 jaar en wilt u in 2014 meer bewegen? En woont u in 
Leeuwarderadeel of Menameradiel? Dan is het nieuwe beweegprogramma Middelsee 
Fit iets voor u! Middelsee Fit is een programma van zes weken, waarbij u twee keer per 
week bij een sportcentrum in de buurt aan uw lichamelijke conditie werkt.

Binnenkort ontvangen alle inwoners in de leeftijd van 60 t/m 74 jaar uit deze vier 
gemeenten een uitnodiging om mee te doen aan Middelsee Fit. Bij deze uitnodiging 
treft u een overzicht aan van alle sportcentra in de regio waar u het beweegprogramma 
kunt volgen. U kunt zich aanmelden bij een van deze sportcentra. Er wordt een afspraak 
met u gemaakt voor een intakegesprek, bedoeld om samen met u een verantwoord 
beweegprogramma op te stellen. Vervolgens volgt u zes weken 

lang, twee keer per week dit programma. Het programma wordt afgesloten met een 
eindgesprek.  Meedoen aan Middelsee Fit kost eenmalig € 39,-.
Meer informatie over Middelsee Fit vindt u in de persoonlijke uitnodiging en op www.
go4sport.nl.  kunt ook contact opnemen met GO-4 Sport of met een van de deelnemende 
sportcentra. Wilt u het nieuwe jaar ook goed beginnen? Meld u dan uiterlijk 20 januari 
aan bij een van de deelnemende sportcentra!
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VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE

Vrijwilligerswerk is overal. Ook in Menameradiel. Naast dat vrijwillige inzet direct 
bijdraagt aan de leefbaarheid in de directe omgeving zijn de persoonlijke voordelen 
onbetaalbaar. Rijk zal je er niet van worden maar de alternatieve beloning op sociaal en 
professioneel vlak is royaal te noemen.

De voordelen op een rij
Vrijwilligerswerk kun je altijd en overal doen. Je bepaalt altijd zelf hoeveel uren en 
wanneer je inzetbaar bent. Door je vrijwillig in te zetten ontmoet je interessante 
mensen uit je directe omgeving en breidt je hiermee direct je netwerk uit. Daarnaast 
krijg je veel waardering voor het werk wat je doet en krijg je de kans verborgen talenten 
te ontdekken.

Maatjes
Voor diverse ouderen en mensen met een beperking zoeken wij een maatje die af en 
toe gezelschap wil houden, samen naar de winkel gaan, een spelletje doen, enz.

Vrijwilliger Heit&Mem café
Dit is een project in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de eigen 
woonplaats een Heit&Mem café opzetten waar ouder elkaar kunnen treffen en kunnen 
bespreken waar ze in de opvoeding tegenaan lopen.

Interesse of direct aan de slag?
Spreekt een van onze vacatures u aan en wilt u meer weten? Neem dan contact 
met ons op! Wij vertellen u graag alles over desbetreffende vacature. Staat uw 
droomfunctie er niet tussen? Laat het ons dan weten. Vrijwilligerscentrale Middelsee 
levert veelal maatwerk en na een persoonlijk gesprek kijken we graag wat we voor u 
kunnen beteken. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur op telefoonnummer 0518-462363. Ook kunt u ons per e-mail bereiken, 
vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl
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NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

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

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

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

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13
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Richard Kienstra T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99

E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99

Alkimon A6 liggend advertentie  12-05-2010  16:24  Pagina 1
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Op  14 en 15 febrewaris sil OKK foar jim opfiere de komeedzje

  “ it Kistke “

skreaun  en regissearre troch Wimpy de Vries.
(jo witte wol ferneamd en socht troch Tryater, snackbar yn de Skrâns,
 syn t-shirts, syn Hollânske lângeiten ensf. )

it wurdt in prachtich en humoristysk stik mei de frjemde en betiden net sokke tûke 
famyljeleden fan omke Drint, dy’t krekt út it âldereinhûs stjoerd is fanwege wangedrach.

De famylje is fansels op syn jild út, mar dat rint doch efkes oars.......

Wy, Hedzer, Wietske, Renee, Harmen, Thomas, Mirjam, Greetje, Marijke, Jos, Doeke, 
Tytsje en fansels Wimpy, binne drok oan it repetearjen om jo in ynteraktive, moaie en 
fleurige jûn te besoargjen.

Wy rekkenje dan fansels ek op jo..........
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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

Apart(heid).

Je kunt er niet omheen: Nelson Mandela is gestorven. Maar wat was zo bijzonder, 

zo” apart” aan hem? Zijn “apartheid”bestond uit de bestrijding van de apartheid. De 

apartheid waarin de scheiding tussen blank en zwart zo tot uitdrukking kwam in Zuid 

Afrika. Zelfs bij wet geregeld. Van een Nederlands woord tot een internationaal woord. 

Geen woord om trots op te zijn. Toen ik in 1979 in Bombay de film over Gandhi zag (en 

waar het hele publiek na afloop een half uur lang staande stond te klappen!), bleek dat 

Gandhi het woord “apartheid”ook goed kende. Gandhi als Indiër in Zuid Afrika , werkte 

daar als advocaat. Hij werd letterlijk met bagage en al uit de trein gegooid, omdat 

hij in de coupé voor de blanken zat. Later is Gandhi, op verzoek van vooraanstaande 

Indiërs naar Bombay gegaan. Daarna is hij bekend geworden door zijn “ahimsa”politiek.

(geweldloosheid). Mandela is eigenlijk vergelijkbaar met Gandhi. Ook advocaat, ook 

gevangen gezet. Maar Mandela was in het begin wraakzuchtig. Na zijn vrijlating na 27 jaar 

gevangenschap, was hij veranderd. En dat is het “aparte”: geen “tand om tand”politiek. 

Hoewel er genoeg redenen waren om wraak te nemen, stond hij de verzoening voor. 

Hij had gelezen in al die jaren in de gevangenis, gezien en gehoord dat wraakneming 

op de vijand het meest voor de hand ligt, maar niks oplevert. Ja, alleen maar verliezers. 

En natuurlijk wist hij van Maarten Luther King en zijn “droom”.  Desmond Tutu, de 

aartsbisschop, heeft hem met nog anderen geholpen  om die politiek gestalte te geven. 

Dat moet erg moeilijk geweest zijn, misschien was de letterlijke strijd wel gemakkelijker 

geweest. Het heeft uiteindelijk ook nog zijn huwelijk gekost. Zijn vrouw Winnie had bij 

het ANC de wapens bijna al klaarliggen. Het wachten was alleen nog op het jawoord van 

de grote leider. Misschien heeft het overleg binnen het ANC wel meer energie gekost 
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dan het overleg met de blanken. Want in beide kampen is een groep die met geweld wil 

heersen. Mandela heeft niets voor niets gezegd: “Onderwijs is het machtigste wapen 

wat je een mens kunt geven”. Vruchtbaarheid komt tot uiting door celdeling. Alleen 

door te delen , komt er vermenigvuldiging. Jammer, dat het onderwijs in Zuid Afrika  wel 

is verbeterd, maar die prioriteit niet heeft gekregen die het nodig had. In grote delen 

van India staat in elke belangrijke plaats wel een standbeeld van Gandhi. En in veel 

dorpen staat op boerenerfjes een standbeeld van dr. Ambedkar. Deze Ambedkar heeft 

de laagste kaste van de Indiase bevolking zichtbaar gemaakt. Hij is voor hun rechten 

opgekomen. Maar er is nog een lange weg te gaan. De les van Mandela is verwoord in 

het projectlied wat we in de Adventstijd gezongen hebben:

“Ruzies lopen uit op vechten en ook oorlogen ontstaan. 

Maar wie voor het zwaard zal kiezen, zal ook door het zwaard vergaan.

 Met geweld vind je geen vrede, vrede is niet te koop.

 Maar je krijgt het door Gods liefde en die Liefde geeft ons hoop! “ 

Van de 3 (overigens gekleurde)iconen: Gandhi, Martin Luther King en Mandela, is 

de laatste alleen een natuurlijke dood gestorven. Misschien kon toen de wereld die 

waarheid nog niet aan. Hopelijk nu wel, hoewel er boven Zuid Afrika een zwaar bewolkte 

lucht hangt.

Mandela doet me veel aan David denken. Zeker niet iemand die brandschoon de toets 

van de  kritiek kon doorstaan. Maar ook degene die niet wraak nam op koning Saul. En 

de woorden van Jezus “heb uw vijanden lief”waren zeer zeker ook bekend bij Mandela. 

Hij probeerde, voor zover het in zijn macht lag, ook te doen. Het moeilijkste , maar het 

belangrijkste van doen is: de daad bij het woord voegen. “Verander de wereld , maar 

begin met jezelf”. Dat deed Mandela. Wanneer de letters van Mandela door elkaar 

husselt , kun je er amandel of Ameland van maken. Helaas vormt de visie van Mandela 

nog maar een klein “eilandje”! En ook wij kunnen  het verschil maken.

Sjoerd D. Schaaf
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 21 januari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
5 jan.    Bitgummole Dr.L.W. Nijendijk Midlum. Molewjuk,

mei koffiedrinken
12 jan. Bitgum  Ds.K.Visbeek De Westereen, Frysk
19 jan. Bitgummole Mevr. E.Stellingwerf Earnewald.
26 jan. Marsum Ds.Korteweg Ferwert.

Hillich Nachtmiel
2 febr. Bitgum Mevr.A.Stork Berltsum
9 febr. Bitgummole Mevr.L.Brandwijk de Vries Dronrijp,  ZWO tsjinst

Bloemengroet
1 december
Lieuwe en Joke Ypma  Sjoerd en Nanda Giesing
Dr.Poptastrjitte 11  It Aldlan 2

25 december
Folkert en Janny Beimers  Annie en Sijbe de Jong
Tj.v.Eysingawei 12  Bitgumerdyk 26
    
Wynsen Postma                Fam. Zandstra    
Bitgumerdyk 34   Ds.Faberstrjitte 3.



er kan er maar 
1 de beste zijn!

altijd de 

goedkoopste

voor 

marsum
e.o.!

ek in ’t frysk kin jo by us terjochte

www.keukencentrum-marssum.nl

Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters 
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

ISO 9002 gecertificeerd

•  De beste kwaliteit 
•  De beste keus
•  De beste prijs



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

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

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

WWW.AALIMO.NL

MAAR OOK VOOR: 

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.TAXIHUMMER.NL

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

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

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

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

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

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


