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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 JUNI INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 24 MEI
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

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 

WWW.MARSUM.INFO

Laatste nieuwskruier voor  de vakantie
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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 30-05-2012, 27-06-2012, 25-07-2012  18.30u  06-43365003

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 bij Ilona Middelkoop  06-22552380
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KINDERDAGVERBLIJF RINGELING 
It Heech 9 Dronryp (kinderen 0-4 jr)   0517-232328

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 
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen www.cjgmiddelsee.nl

Agenda
13 mei SLOT Oars: Speelpark Rijs vanaf groep 3 10.30u  >

15 mei Scootmobiel cursus 14.30u NF >

15 mei Bestuurlijke toekomst Menameradiel 19.30u NF

19 mei Federatie kaatspartij 13.00u TS >

20 mei Kaatspartij i.s.m. Sla Raak Engelum 12.00u ENG >

22 mei Scootmobiel cursus 14.30u NF >

2 jun Jeugdhonk Oars as Oars

9-10 jun Gerlofsmatoernooi SSS ‘68 09.30u SCU >

10 juni Concert Ons Genoegen (op binnenterein Poptaslot) 15.30u PS >

16 jun Jeugdhonk Oars as Oars (Laatste keer dit seizoen) 

23 jun Stratenvolleybaltoernooi SSS’68 / DSVS

Bedankt!
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hulp bij de valpartij van 
Herman op de terp. Gelukkig geen botbreuken alleen  wat  schaafwonden.

Mieneke Otter
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Kruierkes
Marsum hat in pracht fan in hûneskytplak. No moat je dêr al 
wat foar dwaan. Gewoan in rûntsje om de Bokmasingel. Romte 
by de fleet en de hûnen kinne harren gong mar gean. En ek goed 
foar de baas, eltse dei ferskate kearen wat frisse loft opsnuve. 
Mar der binne ek hûneminsken dy’t in koarter loopke nimme, 
sa as efkes oer de Slotleane. Ek in prachtich loopke allinne de 
sleatskanten binne wat smeller. Foar de meanders fan it Slot 

foldocht it meanen sa net oan de Arbo easken. Der binne dus klachten. Dus ús 
fersyk oan de hûneminsken út ús doarp nim in pûde mei en pak de brot op. 
Omrin wit der wol rie mei.

Ha jim al ris nije medisinen besteld by ús dokters fia de website. No je meie wol 
in kursus Latyn folgje om de útwrydske Latynske nammen troch te mailen. Wy 
ha der in protte muoite mei om út dy hiele rigele medisinen ús eigen werom te 
finen. Dat moat grif better kinne. Gewoanwei ynlogge, ús persoanlike resepten 
ferskine op it skerm, oanfinke en ferstjoere. De earste de bêste kompjûternerd 
kin soks foar-mekoar krije. Ús dokters binne ek net by de tiid, Marsum mei twa 
eSSen yn www.marssum.praktijkinfo.nl dat moat toch ek oars  kinne.

No, we ha it krekt heard, ús demisjonêr kabinet spikert efkes in begrutting yn 
mekoar. Mar Jan Kees de Jager kin by lange nei net tsjin ús ponghâldster op. 
Ús begrutting is de lêste 20 jier sawat gelyk bleaun. Dat komt fansels om’t  wy 
gjin liening rinnen hawwe by wat foar bank dan ek.  Wy binne mar amateurs en 
ús ponghâldster docht in kertierke tige har bêst en de begrutting is rûn. Soe it 
komme om’t wy witte dat as der in tekoart driget wy dan allinne mar in fersyk 
by jim hoege te dwaan en it komt klear. Der is gjin inkelde politike partij dy 
dat foar-inoar kriget.

Frjemde fûgels op de Bitgumerdyk. Hans Wassenaar en Geert Verf (it stie oars 
yn de LC) ha op in freedtemoarn doe’t de loftmacht de Frisian Flag oefening 
hie, oan it lûd mjitten west op de Bitgumerdyk. It naaide der út. As wylden 
fleagen de mannen troch de loft; sa gau mooglik rjocht omheech en de 
neiferbaarner oan. En ús kalibrearde desibel apparaat hie der nocht oan, 120 
en soms oer de 130 dba joech it apparaat oan. Sifers dy we noch nea yn wat 
foar offisjele stikken sjoen ha. Definsje hat ús miskien wol jierren foar de gek 
hâlden. Sels de fertroude F16 hie by it delkommen folle mear lawaai as tastien 
is. Ek opfallend wie dat de Poalen yn harren F16 folle minder leven makken. Ús 
piloaten moatte dêr mar yn’e lear ynstee fan yn Amerika. Geert koe it net litte 
en skille de basis wat der oan’e hân wie. It ferhaal wie dat de fleanmasinen 
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Kruierkes
safolle mooglik lawaai makken om de fûgels fuort te jeien.  In 
moai ferhaal. Mar doe’t de basis troch krych dat der 2 frjemde 
fûgels mei in desibel meter oan’e ein fan’e baan stienen waard 
it lûd fuortendaliks leger.

Gerrit Venema en Jurjen Pietersma hawwe harren nocht fan 
it autohimmeljen. Dat docht bliken út it foarnimmen om 
in oerdekke showroom te bouwen. Der is ek neat mis mei 
skjinne glânzjende automobilen ûnder dak. In muzykje der by foar de sfear 
en in ‘American road’-kafee dat lûkt grif keapers. Mar toch meitsje wy ús wat 
soargen oangeande de hichte. Want samar ynienen stiet der sa’n giele bus. 
It liket wol in klassike Amerikaanske skoalbus. Wêr moat dy bus, wêr’t folle 
poetswurk yn sit, no aanst stean?

Jeften: 
S.P. € 25.00, S.H. € 20.00, M.H. € 15.00. Tige tank, mei-inoar € 60.-. Ús 
begruttingstekoart is no noch € 168.-.

Ynstjoerde kruier: Gjin tiid om lang by it skoalplein of by de Bôlekoer te stean, 
en toch it lêste nijs witte wolle? Gjin need, fan 5 april ôf is de fernijde Marsumer 
doarpssite yn’e loft! Op www.marsum.info fine je net allinnich alle nijs mei 
moaie foto’s, mar ek ynformaasje oer ús winkels, ferienings en foarsjennings. 
De redaksje hat der de hiele winter oer gear west, en no giet it oan. Ha jo ek 
nijs dat je oan it hiele doarp kwyt wolle? Stjoer it dan nei mail@marssum.info !

De nijmoadrige media giet de konkurrinsje oan mei de Nieuwskruier. Fansels 
ferlieze wy dat, we tochten al oan pensjoenearen mar no’t dat opskoot geane 
we noch efkes troch. Wy kinne nea tsjin sa’n prachtige glossy website op. Sa 
gau wy de garânsje ha dat hja minstens 38 + 5 jier (dy’t wy ek noch moatte) 
trochsette smite wy de izers yn’t fjoer. Mar toch echt efkes surfe nei www.
marsum.info .

As jimme wolris wat grof ôffal nei de Omrin yn Stiens bringe witte jim wol hoe 
frustrearjend it is dat je neat en ek echt neat út dy bakken snaaie meie. As 
der dan in kear in kontainer by Auke Donga op’e Rypsterdyk stiet dan binne it 
allegearre ôffaltoeristen. Knieren, hout, izer, de Maxi-Cosi fan Boele en Afke 
alles waard der út skuort en faak werom brocht. Dat is in foarm fan ‘recycling’ 
wêr’t de Omrin kenlik gjin boadskip oan hat. Wie it net in gemeentelik 
oanstjoerd bedriuw??
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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 om onze 
aandacht. Hieronder gaan we op een aantal verder in:

HAAK EN NIEUW STROOMLAND 
Op 11 april was er een bijeenkomst met de Boksum, Deinum, Ritsumasyl 
en  Marsum over de voortgang van de Haak. Op initiatief van provinciaal 
projectbureau Vrij – Baan en georganiseerd door de gemeente Menameradiel. 
We werden bijgepraat over de stand van zaken ‘Gebiedsontwikkeling 
Haak Noord’. Dit deel wordt het laatste uitgevoerd. De werken zijn nog in 
voorbereiding. Aanbesteding najaar 2012. Start werk 2e helft 2013. Zowel 
RWS voor het zuidelijke werk als de provincie Fryslân voor het noordelijke 
tracé, hebben een projectbureau. Daar worden ook informatieruimtes 
ingericht. Omwonenden en belangstellenden kunnen daar op kantooruren 
binnenlopen. Projectbureau van de provincie staat aan de Snelliusweg langs Van 
Harinxmakanaal. Deur staat altijd open. De gebiedsontwikkeling vindt plaats 
op basis van de inrichtingsplannen en het Tracébesluit (TB), in nauw overleg 
opgesteld door de provincie, gemeente en dorpsbelangen. Vanuit Marsum is 
de lat hoog gelegd. De ambities zijn hoog (“Marsum aan het water”). Er is nog 
geen financiering voor, maar door koppeling van de projecten, ook met die van 
Nieuw Stroomland, wordt geprobeerd scherp te werken en zoveel mogelijk 
gerealiseerd te krijgen. De wil is er bij alle partijen. Op 10 mei hebben we 
samen met Ritsumasyl overleg met de projectgroep om onze concrete wensen 
nog eens te onderbouwen. Goed ook om dat geregeld te doen, omdat in deze 
jarenlange processen geregeld “herijking” plaats moet vinden. We zitten prima 
in overleg met gemeente en provincie.

FRISIAN FLAG ZORGDE VOOR VEEL GELUIDSHINDER
De grote internationale oefening zorgde voor veel geluidshinder. Uit 
geluidsmetingen bleek dat er geluidsniveaus waren van meer dan 130 
decibel. Ontoelaatbaar in onze ogen. De oorzaak was dat de vliegtuigen veel 
met naverbrander aan startten. Dit zou nodig zijn vanwege vogels voor de 
baankop. De vliegtuigen moesten uit veiligheidsoverwegingen snel hoogte 
hebben. Op zich gaat bij ons ook veiligheid ook voor alles en kan een start met 
naverbrander noodzakelijk zijn als het echt niet anders kan. Maar als het te 
voorzien is dan moet je dit niet doen. Je mag geen mensen blootstellen aan 
zoveel lawaai. Het is schadelijk en zit boven de pijngrens. En al helemaal voor 
kinderen. Een beter alternatief was geweest om de start even uit te stellen 
en de vogels te verjagen (wij hebben ze overigens niet kunnen waarnemen). 
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En daarna te starten zonder naverbrander. Blijkbaar zit dit niet in het denken 
van de vliegleiding. Want ook in de week na de meting werd geregeld met 
naverbrander gestart. Ook weer vanwege vogels. Ook viel het ons op dat de 
naverbrander lang aan bleef nadat de vogels allang gepasseerd waren. Op 
de eerstvolgende COVM zullen we dit inbrengen. Ook dat deze Frisian Flag 
een maatje te groot is voor deze regio. Nergens anders in Europa vindt zo’n 
grote oefening plaats. Alleen in Amerika zijn er twee van dit formaat. In Volkel 
vinden helemaal geen internationale oefeningen plaats. Wij willen wederom 
pleitten voor een betere verdeling over de verschillende landen. Nu Volkel 
een squadron minder heeft dan vroeger vanwege de bezuinigingen, kan er zo 
af en toe ook best een Brabantse Flag gehouden worden. We gaan ook pleiten 
voor een permanent geluidsmeetnet. Want deze geluidsniveaus kun je niet 
meer met een theoretisch model bewaken. Voor verdere informatie zie www.
Marsum.info 

IN GESPREK MET OUDERS EN JONGEREN
De laatste maanden hebben we geregeld klachten ontvangen over overlast 
en vandalisme door jongeren.  Sommige bewoners voelen zich zelfs niet 
meer veilig. De politie heeft ons dit bevestigd. Er is ook aangifte gedaan van 
vernielingen. De politie is bij een aantal jongeren geweest. Ook komen ze 
geregeld in het dorp en spreken jongeren aan. Wij willen graag meehelpen 
om de overlast in de toekomst te voorkomen. We hebben onlangs met aantal 
ouders een gesprek gehad. We hebben gezamenlijk een aantal mogelijkheden 
besproken. Afgesproken is dat we dit nog eens een keer doen en dan met meer 
ouders. Op maandag 21 mei hebben we dit gepland in Nij Franjum. Alle ouders 
zijn van harte welkom. Eén dezer dagen zullen we zoveel mogelijk ouders ook 
persoonlijk uitnodigen. Voor de duidelijkheid: Het gaat ons niet om terug te 
kijken wie wat gedaan zou hebben, maar meer om vooruit te kijken en om 
oplossingen te bedenken het zoveel mogelijk te voorkomen. Suggesties zijn 
van harte welkom. Overigens zijn we blij dat de afgelopen 4-6 weken er geen 
meldingen zijn geweest van overlast. Houden zo!

NIJ ANDRINGASTATE
De gemeenteraad heeft op 4 april in meerderheid ingestemd met de wijziging 
van het bestemmingsplan i.v.m. de aanvraag van uitvaartondernemer Faber 
uit Wommels om een uitvaartcentrum in Nij Andringastate te mogen vestigen. 
De omwonenden en Dorpsbelang kregen onlangs informatie van Faber over 
de voortgang: Het bestemmingsplan is gedigitaliseerd en beschikbaar op de 
site van de gemeente. Vanaf 7 mei zal het bestemmingsplan ter inzage liggen 



12  Nieuwskruier Maaie 2012

op het gemeentehuis. Het perceel en het pand Andringastate is inmiddels 
aangekocht. Twee week geleden is overeenstemming bereikt met Bouwbedrijf 
Lont uit St. Annaparochie voor het bouwen van het afscheidscentrum. 
Tevens is opdracht gegeven tot het bouwen van de technische installatie. 
Een deel hiervan wordt gebouwd in Denemarken. Deze week zijn ook de 
laatste technische constructieberekeningen gemaakt. Eind mei krijgt Faber 
van de projectinrichter (meubels, stoffering, lichtplan) een animatie van de 
binneninrichting van zowel de boerderij als de nieuwbouw. Begin mei  zal er 
een overleg zijn met alle partijen (bouwer, installateur, e.d.) om een planning 
m.b.t. de bouw te maken.

DIVERSE DORPSE ZAKEN:
Op de Bitgumerdyk bij de kruising met de Skoallestrjitte zit een put te diep in 
het wegdek. Dit geeft veel hinder als het zware verkeer hier overheen rijdt. 
Na herhaaldelijke klachten van omwoendnen gaat de gemeente dit aanpakken. 
Dat betekent dat er een gat om de put gemaakt wordt en dat er  vervolgens 
een nieuwe putkop aangebracht gaat worden. Daarna wordt de put op exacte 
hoogte opgemetseld. Dan wordt het eerst tijdelijk even met klinkers bestraat 
om het te laten inklinken. Daarna wordt het weer met asfalt afgewerkt. Zal 
wellicht even tijdelijk overlast geven maar dat kan niet anders, de put ligt 
heel ongelukkig. Het voetpad op het grasveld tussen de Faberstrjitte en van 
Hiddemastrjitte is vaak vochtig. Het pad zal opnieuw worden bestraat en 
iets hoger worden aangelegd. Dan is volgens ons het probleem opgelost. Het 
wordt meegenomen in totaalpakket herstratingen. De Sasker van Heringawei 
wordt in zijn geheel opnieuw bestraat, de kuilen worden dus meegenomen. 
De verlichting op het pad tussen de Faberstrjitte en Bitgumerdyk wordt 
omgeschakeld naar een nachtbrander. En bij de bushalte aan de Bitgumerdyk 
tegenover nr. 9 wordt een prullenmand geplaatst. We constateren dat daar 
veel zwerfvuil ligt. 

En verder willen we u, mede namens de gemeente, van harte uitnodigen op de 
inspraakavond bestuurlijke toekomst op 15 mei in Nij Franjum. Hier kunt u uw 
mening toetsen en ventileren over de mogelijke fusie of herindeling van onze 
gemeente. Zie voor verder informatie het artikel hieronder.
Tot de volgende keer

Het bestuur van Dorpsbelang



13Doarpskrante fan Marsum

BiBliotheek krijgt nieuw systeeM

5 april 2012 - Van 14 mei tot en met 17 mei voert de bibliotheek een nieuw 
uitleensysteem in. Het nieuwe systeem waarin leden titels kunnen zoeken 
en reserveren is gebruiksvriendelijker en biedt meer mogelijkheden. In 
deze periode zijn de bibliotheken in heel Friesland (behalve bibliotheek 
Smallingerland) gesloten en kunnen de leden geen boeken ophalen en inleveren.
Nieuw systeem

Vervangen van het huidige uitleensysteem is nodig om de kwaliteit van de 
dienstverlening hoog te houden, ook in de toekomst. Het nieuwe systeem 
is gebruiksvriendelijker. Zo vinden leden sneller informatie over het boek, 
tijdschrift of cd dat ze zoeken en kunnen ze makkelijker een recensie 
toevoegen. Ook biedt het systeem veel nieuwe mogelijkheden. Denk hierbij aan 
het maken van een verlanglijst of persoonlijke boekenlijst en het toevoegen 
van een tag aan een titel om het snel terug te vinden. Het delen van titels met 
vrienden via social media is ook een nieuwe optie. Waar misschien sommige 
leden aan moeten wennen: het verlengen van boeken e.d. gaat niet meer via 
de telefoon. Dit kan voortaan alleen via de website en via de zelfbediening in 
de bibliotheek.

Tijdelijk gesloten
Achter de schermen is het vervangen van het systeem een complexe klus. 
Daarom is het nodig dat de bibliotheek haar deuren van maandag 14 mei tot 
en met donderdag 17 mei sluit. Het is dan niet mogelijk boeken e.d. in te 
leveren of mee te nemen. Ook via de website van de bibliotheek is het zoeken 
in de catalogus en reserveren van titels in die periode niet mogelijk. Zijn 
er leentermijnen die in deze periode aflopen, dan worden ze automatisch 
met een week verlengd. Op 18 mei is iedereen weer van harte welkom in de 
bibliotheek.

Bibliotheek Smallingerland maakt al gebruik van het nieuwe systeem en blijft 
in deze periode gewoon open.
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Mensen Voor Mensen: Vrijwilligerswerk Bij 
Vluchtelingenwerk noord-Friesland

Vluchten doe je niet zomaar. Niemand laat zonder reden familie en vrienden 
achter. Als de situatie in je land echt levensgevaarlijk is, kun je niet anders! 
Vluchtelingen moeten vervolgens in een nieuw land de 'eigen' weg zien te 
vinden, de Nederlandse taal leren en weer zelfredzaam worden.

In heel Nederland, ook in uw woonplaats, zijn vrijwilligers van VluchtelingenWerk 
actief om vluchtelingen te begeleiden bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Ook bij u in de buurt willen vluchtelingen graag integreren en een bijdrage 
leveren aan onze maatschappij. Daar hebben zij uw steun hard bij nodig.

We kunnen uw hulp goed gebruiken bij de coaching van vluchtelingen tijdens 
de maatschappelijke begeleiding, de educatie (inclusief inburgering en andere 
scholing) en participatie (het zoeken naar (vrijwilligers)werk). Ook zijn er 
diverse leuke projecten voor mannen en vrouwen opgezet voor een nog betere 
integratie.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers in de gemeenten Achtkarspelen, 
Kollumerland, Tytsjerksteradiel, Harlingen, de Middelsee en Dantumadeel/
Dongeradeel.
Als vrijwilliger kunt u écht het verschil maken tijdens het integratieproces van 
de vluchteling.

Wilt u meer weten?
Surf naar onze website www.vwnn.nl

Heeft u belangstelling? Of heeft u behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met:

Foke Dijkstra, senior coördinator
Tel:  06 23861790
Email:  fdijkstra@vwnn.nl
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Bestuurlijke toekoMst MenaMeradiel - uitnodiging

De gemeente Menameradiel kan zich prima redden. Toch gebeurt er op dit 
moment veel om ons heen waardoor we nadenken over onze zelfstandigheid. 
Zo hebben we er de afgelopen jaren een aantal taken bij gekregen en komen er 
misschien de komende jaren nog meer bij. Allemaal taken die we als gemeente 
op moeten pakken. Bovendien hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân 
eind december bekend gemaakt hoe de bestuurlijke toekomst van Noord-
Fryslân er volgens hen uit moet zien. In deze visie stelt GS voor dat de gemeente 
Menameradiel per 1 januari 2015 onderdeel wordt van één gemeente in het 
noordwesten van Fryslân. De nieuwe gemeente bestaat dan uit de gemeenten 
Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, het Bildt, Menameradiel en het 
noordelijke deel (langs de lijn Zurich, Pingjum, Lollum) van Súdwest Fryslân. 
De nieuwe gemeente telt ongeveer 70.000 inwoners. In het advies wordt er van 
uit gegaan dat gemeenten in het geheel samengaan. Indien daaraan behoefte 
is of zou komen, kunnen er wellicht later grenscorrecties in Menameradiel, het 
Bildt en Littenseradiel komen.

Samen staan we sterker!
Menameradiel is een kleine gemeente. Met de komende ontwikkelingen zoals 
hierboven genoemd wordt het voor ons steeds moeilijker om alleen te opereren. 
Zelfstandigheid voor de kleine gemeentes wordt dus steeds moeilijker.
Zoals u wellicht weet hebben we al geprobeerd om door samenwerking in 
Middelseeverband onze gemeentelijke positie te versterken. Dit is echter 
uiteindelijk niet succesvol gebleken. Door deze ontwikkeling en door de visie 
van GS oriënteert Menameradiel zich op de bestuurlijke toekomst. Ook de 
overige gemeenten in Noordwest Fryslân zijn zich aan het oriënteren op hun 
bestuurlijke toekomst.

Maar wat vindt u?
De gemeenteraad van Menameradiel hecht veel belang aan uw mening in deze 
discussie. Bent u het met de Provincie eens en is het op termijn beter om te 
fuseren als één gemeente in Noordwest Fryslân? Of heeft u daar een heel ander 
idee over? Misschien heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp. 
De gemeenteraad hoort het graag zodat de raad een goed onderbouwd besluit 
kan nemen. 

U bent van harte welkom om mee te praten over dit onderwerp tijdens de 
speciale bewonersbijeenkomsten die de gemeente Menameradiel organiseert 
op 15 mei in Dorpshuis Ny Franjum. De avond start om 19.30 uur, onder leiding 
van de externe gesprekleider Gerard van der Veer. Naar verwachting sluiten 
wij de avond rond 22.00 uur weer af.
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ons  genoegen

Nadat het korps op 23 april jongstleden nog een concert heeft verzorgd in 
verzorgingshuis Greunshiem in Leeuwarden volgen er in de laatste maanden van 
het verenigingsjaar van Ons Genoegen voor de aanvang van het “zomerreces” 
nog twee concerten. Het laatste concert zal worden gegeven in het Westeinde 
in Leeuwarden. Het korps zal het openingsconcert van de feestweek verzorgen 
op maandagavond 2 juli.

Daarvóór, op 10 juni, wordt er een openluchtconcert gegeven in Marsum. 
Voor het eerst in 35 jaar gebeurt dat weer in samenwerking met het Frysk 
Jeugd Orkest. Het symfonieorkest dat indertijd is opgericht door Gerard van 
der Weert en vele jaren door hem is gedirigeerd. Een unieke samenwerking 
van beide orkesten in Marsum, ingegeven door het feit dat beide orkesten dit 
jaar een jubileumjaar afronden. Ons Genoegen 110 jaar en het Frysk Jeugd 
Orkest 35 jaar. Ook staat het concert mede in het teken van de herdenking 
van het sterfjaar van Dr. Henricus Popta, driehonderd jaar geleden. Door zijn 
testament heeft Marsum nu nog altijd de best (en mooist) bewaarde state van 
Fryslân. Om die historie eer aan te doen zal Ons Genoegen een licht klassiek 
programma brengen met prachtige muziek in een soms nieuw arrangement. 
Natuurlijk mag een ouverture tijdens zo’n concert niet ontbreken, maar ook 
de mooi Florentiner mars van Fucik staat op het programma. Dit programma 
sluit goed aan op het programma  van het vijfenvijftig leden tellende Frysk 
Jeugd Orkest onder leiding van Theo Brouwer. Een inmiddels veel gevraagd 
orkest binnen én buiten de provincie.

Al met al belooft dit een buitengewoon mooi concert te worden dat om 15.30 
uur begint en tegen zessen zal worden afgerond. Alhoewel dit concert extra 
kosten met zich meebrengt voor de vereniging, zal er geen entree worden 
gevraagd, maar wordt het concert door Ons Genoegen aangeboden aan de 
Marsumer bevolking en de liefhebbers van buiten Marsum. Zoals te doen 
gebruikelijk zal er na afloop wel een collecte worden gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.

Wij hopen dat vele inwoners van Marsum de gang naar dit concert zullen 
maken, zodat het een feestelijke afsluiting mag worden van de jubilea van 
beide orkesten.

In verband met mogelijk minder gunstige weersomstandigheden zal via de deur 
aan deur te verspreiden flyers voor dit concert melding worden gemaakt op 
welke binnenlocatie het concert in dat geval zal worden gegeven. Houdt u dus 
de verdere berichtgeving in de gaten.

Graag tot ziens op het komende concert op 10 juni.
De voorzitter    
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zaterdag 23 juni 2012

STRATENVOLLEYBALTOERNOOI
Marsum

   organisatie:
- volleybalvereniging D.S.V.S.
- voetbalvereniging S.S.S.’68

strijden om de 
felbegeerde

voor de kids
springkussen
aanwezig!

Nadere informatie volgt!

Check ook onze website voor meer informatie!

- vvdsvs.nl

- sss68.nl

STOE
PTEG

EL!
1 ste

prijs
straten-

volleybaltoernooi 
2012

Marsum

locatie:
Sportcomplex “Unia”
Riemer Veemanstrjitte 38
9034 HC Marsum
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zaterdag  9 juni 2012
zondag 10 juni 2012

GERLOFSMA WEEKENDTOERNOOI
Marsum

   organisatie:
- voetbalvereniging S.S.S.’68

Zondag
“LIVE” in de 
feesttent vanaf 
15:00 uur

cees greuter
Check ook onze website voor meer informatie!

- sss68.nl

De voetbalvereniging S.S.S.’68 wordt financieel 

ondersteund door sponsorcollectief.nl

locatie:
Sportcomplex “Unia”
Riemer Veemanstrjitte 38
9034 HC  Marsum

 zat
erda

g + z
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g

star
t 9:3

0 uur

COLLECTIEF.NL
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puzzel:   cryptoFilippine

oplossing april-nuMMer :  “zijn oren niet geloVen”

In deze puzzel moeten de antwoorden achter elkaar ingevuld worden. De antwoorden kunnen 
doorlopen op de volgende regel. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De letters die achter de 

cijfers schuilgaan, vormen samen de oplossing

A. Componeren? (14)
B. Veeleisende baan. (8)
C. Noord-Europese muziek? (9)
D. Weer tot zich doen komen. (8)
E. Geen dapper konijn. (9)
F. Sintelbaan? (11)
G. Verblijf om hard te studeren. (7)
H. Een lesje voor het lichaam. (7)

I. Die man heeft alle middelen tot  
 zijn beschikking. (9)
J. Slaat de plank mis. (13)
K. Zo lief als veel geld. (8)
L. Vreemd soort vogelgeluid. (6)
M. Zoenen ter vertroosting. (11)
N. Fauteuil voor een kameraad. (12)
O. Eet voordelig. (6)

1 veeg - ziener - zegevieren 2 ijlte - sissen - IJsselstein 3 gauw - ruiken - nauwkeurig 4 
voer - Denver - overdreven 5 rits - tiercé - restrictie 6 Kent - eerlijk - erkentelijk 7 koen - 
maling - nakomeling 8 unie - walgen - nagelnieuw 9 clip - amitié - implicatie 10 echt - zuiger 
- eerzuchtig 11 haag - factor - tachograaf 12 leen - string - glinsteren 13 lied - gemoed 
- edelmoedig 14 liga - waaier - lawaaierig 15 tred - oneven - ontevreden 16 diva - streng - 
verstandig 17 cent - hoogte - echtgenoot 18 trol - manier - normaliter

Winnaar: Jan Venema
Skoallestrjitte 10

OPLOssINg INLEVEREN bIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN
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collecte siMaVi
De Simavi Collecte  gehouden van 19 tot 23 Maart jongstleden heeft een bedrag 
opgeleverd van: Zeshonderd drieenzestig euro en vijftien euro cent  (663,15).
Gulle gevers en collectanten hartelijk dank hiervoor.

J de Jong

collecte hartstichting 2012
De jaarlijkse collecte van de Hartstichting heeft in Marsum  € 805,--  opgeleverd.
 De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte 
voor hun steun. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u uw gift  storten op 
giro rekening 300 tnv Hartstichting Den Haag.
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opFriscursus scootMoBiel rijden 
Als scootmobielrijder veilig in het verkeer
 

Palet, Stichting Welzijn Middelsee, Lammert de Vries revalidatietechniek, 

Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en Gemeente Menameradiel 

organiseren een opfriscursus voor scootmobielrijders. De cursus wordt gehouden 

in Marsum en is opgedeeld in twee middagen namelijk, dinsdagmiddag 15 mei 

en 22 mei. De nieuwe verkeersregels en behendigheidsvaardigheden staan 

centraal om scootmobielrijders veiliger aan het verkeer te laten deelnemen.

Het verkeer wordt steeds drukker, verkeersdeelnemers ongeduldiger en 

verkeersregels wijzigen. Scootmobielrijders voelen zich hierdoor steeds minder 

veilig in het verkeer. Men besteedt tijdens de opfriscursus aandacht aan hoe 

scootmobielrijders veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. Praktijkdocenten 

van SVB analyseren samen met de scootmobielrijders ter plekke diverse 

verkeerssituaties en leggen uit hoe de deelnemers het veiligst kunnen rijden 

tijdens de rit door Marsum en omstreken.

Rond MFC Nij Franjum te Marsum wordt een behendigheidstest uitgezet zodat 

deelnemers met eigen scootmobiel kunnen oefenen of een ander model kunnen 

testen.

De middagen beginnen om 14.30 uur in MFC Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 

12,  Marsum. De kosten voor de opfriscursus zijn € 5,00 per persoon.

Deelnemers kunnen zich opgeven voor 10 mei bij :

KlantAdviesCentrum van Palet tel 0900 - 321 321 3

Stichting Welzijn Middelsee,  Sieta Kuipers 0518-460805  

of via e.mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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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
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S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403. 
www.rudistuve.nl

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:

-Cadeaubon tegen elk gewenst bedrag

-Eye-Care set voor €58,50

     (normaal €85,70)

-Ongkara set Douchegel en Bodylotion

 Heerlijk geurend naar de Lotus bloem

 (normaal €52,50; nu slechts €29,95)

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Moederdag 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.

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
Op www.welzijnmiddelsee.nl is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

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 Ilona Middelkoop.

Voor extra informatie over de 
peuterspeelzaal kunt u ook bellen met 

juf Ilona. Haar telefoonnummer:
06-22552380
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jo Ferhaal yn taal
in wykein kreatyF skriuwe                               11-13 Maaie 

Lieding: Akky van der Veer
Priis: € 214,--  folpensjon, twapersoanskeamer 
 
Skriuwe jo wolris foar josels, mar witte jo soms net hoe’t it fierder moat? 
Hawwe jo krekt dat triuwke yn de rêch nedich om te begjinnen? Soene jo 
graach ris mei oaren yn groepsferbân skriuwe wolle?
Wa’t nocht oan skriuwen hat, mar noch gjin kar meitsje kin foar in bepaald 
sjenre, lykas gedichten of ferhalen, is yn dizze workshop te plak. Der wurde 
allerhande oefeningen dien, dy’t de fantasy stimulearje en it kreative proses 
op gong bringe. Skriuwûnderfining is dêrby net perfoarst nedich. Akky van der 
Veer is skriuwster en jout al jierrenlang skriuwkursussen. 

Website:  www.folkshegeskoalle.nl 
Telefoon 0562-448954 en info@folkshegeskoalle.nl.

het w-M-o platForM zoekt een Voorzitter en 2 leden: 
• die in de gemeente Menameradiel wonen;
• sociaal betrokken en actief zijn;
• affiniteit met en / of belangstelling hebben voor de onderwerpen binnen 

de W-M-O;
• een netwerk hebben waardoor ze signalen krijgen uit de samenleving;
• goed kunnen luisteren en goede vragen kunnen stellen;
• met de andere leden samen een goede doorsnede vormen van de 

inwoners van de gemeente.
Van een voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

• kennis heeft van de sociale kaart;
• in staat is de doelstellingen van het platform uit te dragen in woord en 

geschrift.

Meer weten?
Voor meer informatie over het W-M-O platform kunt U contact op nemen met  
de heer E. Haisma, secretaris W-M-O platform via telefoon 0518-452393 of mail  
e.haisma@kpnplanet.nl of email  a.moerman@menameradiel.nl

Heeft u belangstelling?
stuur dan Uw schriftelijke reactie onder vermelding van, solicitatie W-M-O - 
platform, met motivatie tot 14 dagen na deze publicatie naar Burgemeester en 
wethouders van Menameradiel, Postbus 3, 9036 ZW Menaam.
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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
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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
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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.



37Doarpskrante fan Marsum



38  Nieuwskruier Maaie 2012

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 mei bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

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

kerkdiensten
6 maaie Marsum Ds.J.F.Kroon

13 maaie Bitgummole Ds.Y.Hiemstra 
Fryske tsjinst

17 maaie Ingelum Ds.Wielenga 
Himelfeartsdei

20 maaie Bitgum Ds.J.F.Kroon

27 maaie Marsum Poptaslot 10 oere Ds.J.F.Kroon 
M.m.f. brassband LdH 

3 juny Bitgummole Ds.J.F.Kroon

10 juny Marsum Ds.J.Overeem

17 juny Bitgummole Ds.J.F.Kroon 
Fryske tsjinst

BloeMengroet
8 april 2012
Dhr.Sietze van Wieren 
Binnenbuorren 7

en

Dhr. Paul v.d. Veer
S.v.Heringawei 9





(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 • 


