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 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 DECEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 22 NOV

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 28-11-2012,  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

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

Agenda

3 nov Bazar vrouwenvereninging 10.00u CS >

13 nov Ledenvergadering Iisklup Ritsuma 20.00u NF >

14 nov Spelmiddag 14.00u NF

14 nov Tryater: Omke Wanja 20.00u NF >

16 nov Oars: Darten 21.00u NF >

1 dec Oars: Intocht Sinterklaas 13.30u NAS >

14 dec Oars: Film 21.00u NF >

22 dec 55+ kerstmiddag 14.30u CS >

29 dec Oars: Flessenactie   >
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Kruierkes

Marsum yn ‘e rein. Tapasliker koe it net doe’t ús nije doarpshûs 
iepene waard. Alles waard út ‘e kast helle om der in bysûndere 
dei fan te meitsjen. Spultsjes foar jong en âld, muzyk troch ús 
eigen folk, ferskate sporten, de offisjele iepening mei tal fan 
sprekkers. Dêrnei lekker ite en jûns in bandsje mei dûnsjen. 
Jammer fan ‘e rein mar ús doarpshûs mei der wêze.

Ien opmerking, witte jimme of der in groeimiddel is foar de beamen op ús 
nije plein. Dizze beamkes stean der wat asosjaal by en dat docht ús sear. It 
sil noch jierren duorje foart wy der wat skaat fan krije sille. Dus as immen in 
groeimiddel wit, dan stikem de beamen wat fuorje.

Brecht Wassenaar skittere lêstendeis op ’e foarside fan de Ljouwerter krante. 
Sy spile de âldste fan de trije Saskia’s, de frou fan Rembrandt van Rijn. Saskia 
is omtrint 400 hûndert jier ferlyn doopt yn ‘e grutte tsjerke fan Ljouwert. Der 
binne en wienen tal fan aktiviteiten yn Ljouwert om dat te betinken. Ien fan 
dy aktiviteiten wie in toanielstik spesjaal skreaun en mar ien kear spile yn dy 
neamde tsjerke. De reaksjes fan de 400 hûndert oanwêzigen wienen sa posityf 
dat no besocht wurdt it stik faker te spyljen en as it efkes kin ek bûten Fryslân. 
Foaral om’t de trochsnee Hollander net echt wit dat Rembrandt syn grutte 
leafde fan Sint Anne kaam.

Kommende wiken kinne de bewenners yn ‘e Andringastrjitte en in part fan 
‘e Riemer Veemanstrjitte wol thús bliuwe. De riolearing wurdt fernijt, dat 
betsjut drek en wetter. De auto foar de doar kin men ek wol ferjitte. Dus dizze 
minsken binne bliid ta dat it plein foar it doarpshûs ree is, dêr kin no moai de 
Opels, Fords, Mercedessen ensfh. parkeart wurde. In tige sosjale oplossing.

Rôt, rôt reugeltsje, Sint Maarten sit op’e fleugeltsje, Sint Maarten sit op ‘e 
stokje, rôt rôt rokje ensfh.. Wêr slacht dizze ûnsin einliks op. No it slacht op it 
goede yn ús allegearre en wa wol dat no net wier meitsje. Om dat te bewizen 
hawwe wy 11 novimber, de dei fan Sint Maarten betocht. As ús lytskes by de 
doaren del gean kinne jimme elts as goed man of frou wat mei jaan foar dizze 
symboalyske earmoedsaaier. Dus hoopje op moai waar en keapje op tiid wat 
snobbersguod en doch foaral de doar op in kier.
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Kruierkes

Fierderop in fersyk fan de gemeente om de hûnen oan ‘e line 
te hâlden as jim him of har yn it iepen field út litte. Sa as 
bygelyks op it Franjumbuorsterpaed en de Franjumbuorren. 
Sy freegje it fatsoenlik mar wy wolle wol wat dúdliker 
wêze. Hûnebesitters dy’t troch harren hûn net oan ‘e line te 
hâlden dit skoandere loopke op it spul sette moatte troch ús 
allegearre op harren gedrach oansprutsen wurde en miskien wol mei namme en 
tanamme yn ‘e doarpskrante en de Marsumer webside bekend makke wurde.

Jeften: G.d.W. € 5.-, H.C. € 15.-. Tige tank foar jimme jeften, de kop is der 
wer ôf.

Der is wer in nije hierder op Lunia State. Of better seint in hierster. Anna mei 
stipe fan har man Freark hat de stap oandoart om in eigen saak op poaten te 
setten. Mei har Brocante meubels hat hja fia internet safolle klanten dat dizze 
hobby har twong nije inisjativen te ûndernimmen. En sa kaam Anna mei har 
Freark op Lunia State telâne. Yn novimber is de saak iepen mei in protte op’ e 
nij brûkte meubels. Sjoch http://www.sjiekdufriemel.nl .

Twitterje jim al? Wolle jim wat kwyt dan kin dat fia Twitter. Sis mar in 
nijerwetske rabbelerijrubryk. No rabbelje wy fansels nea mar wy sjogge wol 
eltse dei op internet wat der te rêden is yn de wrâld. Ús startpagina is www.
marsum.info en dan nei it lêzen fan ik lêste nijs efkes trôchskrolle nei rjochts 
ûnderen, dêr is in link mei Marsumer Twitter nijs. As jim dan de roddels al 
twitterjend wrâldkundich meitsje dan kin elts mei genietsje. En as jim it goed 
dogge ha jim minstens 1000 folgers want safolle minsken wenje der yn Marsum. 
Wa set út ein! 

http://www.sjiekdufriemel.nl
http://www.marsum.info
http://www.marsum.info
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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



9Doarpskrante fan Marsum



10  Nieuwskruier Novimber 2012

Vereniging Voor Dorpsbelang MarssuM
De afgelopen maand vroegen vele dorpse zaken weer om onze aandacht. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

Opening dorpsplein, MFC Nij Franjum en medisch centrum:

Zaterdag 13 oktober was het dan zover. Na jarenlange voorbereiding kon de 

opening van het nieuwe sociaal dorpsplein, de Wadi, het vernieuwde dorpshuis 

en het medisch centrum plaatsvinden. Een opening die perfect paste in de 

opzet tot realisatie van deze projecten. Veel Marsumer verenigingen gaven 

demonstraties, de school hield een sponsorloop om het plantsoen heen, 

jeugdclub Oars gaf een DJ-demonstratie en Nij Franjum en het medisch centrum 

hielden open huis. De officiële openingshandeling werd verricht door Hans 

Konst, gedeputeerde van de provincie. Hij roemde de totstandkoming van dit 

unieke project en zag dit als een prima voorbeeld om de leefbaarheid op peil 

te houden. Het is daarom terecht dat het een provinciaal voorbeeldproject is 

geworden. Vooral de sociale dorpsfunctie en de goede samenwerking spraken 

hem aan. Piter Wilkens had speciaal een lied gemaakt. Samen met Loes Dooren 

bracht hij dit ten gehore. Voor de openingshandeling sprak burgemeester Tom 

van Mourik het dorp toe. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet die er was 

vanuit het dorp, zo essentieel voor het tot stand komen van dit project. Verder 

complimenteerde hij het dorp met de volwassen houding tot- en het oog hebben 

voor de kansen die zich voordoen. Voor de genodigden spraken Tjitske Sybesma 

namens Dorpsbelang, Gerrit Julianus namens Nij Franjum en Bonne Bruinsma 

namens Plattelânsprojecten. De huisartsen Dennis Dooren, Nicole Meijerink en 

fysiotherapeut Bennert Beeksma lieten in een leuke sketch zien hoeveel (para) 

medici er wel niet in het medisch centrum (samen)werken. Na het middagdeel 

kreeg iedereen een barbecue aangeboden. ’s Avonds trad een band op. We 

vonden het een prima georganiseerde opening met een uitstekende sfeer. Onze 

complimenten. Door de komst van diverse oud inwoners leek het wel op de 

Simmer 2000 reunie. Een oud inwoner zei het treffend: “op dit moment vraag 

ik me af waarom ik eigenlijk uit Marsum vertrokken ben”. Op www.Marsum.

info vindt u een uitgebreid foto overzicht van de opening.

http://www.Marsum.info
http://www.Marsum.info
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Ledenwerving:

De laatste weken bezoeken we diegene die nog geen lid zijn van onze vereniging. 

Door het aantal verhuizingen zijn dat een behoorlijk aantal adressen. Het 

resultaat van onze inspanning is bijzonder.  We kunnen veel nieuwe leden 

noteren. Slechts een enkeling wil of kan het werk van ons niet steunen.  De 

goede respons is belangrijk omdat dan groot draagvlak voor ons werk ontstaat. 

Werk dat we overigens met plezier doen. Mocht u nog geen lid zijn en ook 

nog geen bezoek hebben gehad, dan kunt u elk moment verwachten dat een 

bestuurslid bij u langskomt. We hopen ook bij u op een positieve reactie.

Openbaar Groen:

Het onderhoud van het openbaar groen laat nog wel eens te wensen over. 

We zijn benaderd door vertegenwoordigers van een drietal straten die, met 

hulp van medebewoners, het onderhoud wel van de gemeente over willen 

nemen. Voorwaarde is wel dat het groen dan eerst goed aangepland wordt. 

Met de gemeente zijn we langs de perkjes gegaan waarover geklaagd wordt 

en is  tegelijk overleg geweest met de straatvertegenwoordigers. We gaan 

tuincentrum de Leeuw vragen om een beplantingsvoorstel en begroting. In 

overleg met de bewoners en gemeente zullen we een definitief plan maken. 

Voorwaarde is wel dat we er van op aan moeten kunnen dat de betreffende 

straatbewoners bereid zijn het onderhoud voor langere tijd over te nemen. Als 

dat zo is, dan proberen we subsidie los te krijgen. Doel is volgend voorjaar te 

starten.

JSF en COVM:

De geluidshinder van de JSF blijft altijd onze aandacht houden. Drie rapportages 

in Amerika van dit jaar laten veel hogere geluidsniveaus zien dan Defensie 

en het NLR aangeven. We hebben op 8 november overleg met het hoofd van 

bureau geluidshinder van Defensie hierover. Op maandag 12 november vindt de 

COVM vergadering weer plaats. Hier zullen we o.a. pleiten voor het instellen 

van een permanent geluidsmeetnet, zodat de geluidshinder beter bewaakt kan 

worden dan door het huidige model. Vorige week publiceerde de Algemene 
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Rekenkamer een rapport waaruit bleek dat uit het JSF project stappen nu 

meer geld kost dan het oplevert. Voorstanders van de JSF zien daar reden in 

om tot aanschaf over te gaan. Maar het rapport had maar een heel beperkte 

“scope” en heeft zich alleen gebaseerd op informatie van Defensie. Dat de 150 

miljoen snel terugverdiend is bij aanschaf van een goedkoper toestel, past niet 

in dit rapport. Ook staat niet in dit rapport dat we begin 2011 hebben gepleit 

voor uitstel van aanschaf van de twee testtoestellen (ca. 300 miljoen). We 

wisten toen al dat de testfase niet in 2013 zou starten, maar pas in 2016 (als 

het niet later wordt). In het ARK rapport wordt nu bevestigd door Defensie dat 

het inderdaad uitgesteld is tot 2016. Leuk dat we achteraf gelijk krijgen, maar 

we zagen liever dat er destijds naar gehandeld was. Dan zat de zaak nu minder 

op slot. Voor de geïnteresseerden plaatsen we geregeld wat nieuws van de JSF 

op www.Marsum.info onder de knop vliegbasis. Volgende maand verslag van de 

COVM vergadering. 

En verder:

• zijn we met de gemeente langs het grasveld geweest bij de S.v.Heringawei. 

Omwonenden hebben de wens om daar voor de jongere jeugd wat low-

budget speelobjecten te krijgen. De gemeente is daarmee wel akkoord. De 

bewoners maken een plan. Wordt vervolgd.

• werken we met de gemeente nauw samen om het project “Marsum aan het 

water” gerealiseerd te krijgen. Het is onderdeel van de herinrichting Haak 

Noord en past in Nieuw Stroomland. We hopen dat de gemeenteraad eind 

dit jaar of begin volgend jaar een voorstel van het College kan krijgen.        

• zijn we op de Federatievergadering van alle dorpsbelangen in de gemeente 

geweest. We bespraken de gezamenlijke actiepunten. De fusie van NW 

Friesland was één daarvan. Als Dorpsbelang volgen we dat natuurlijk op de 

voet. Er wordt veel belang gehecht aan inspraak van onderaf. Dat betekent 

dat we ons goed en breed moeten oriënteren.

• is de vogelnestschommel op de Wadi kapot gegaan. Een harpje was niet goed 

gemonteerd. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. De leverancier is 
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inmiddels op de hoogte gebracht. We hebben benadrukt dat we het z.s.m. 

hersteld willen zien, omdat de schommel bijzonder in trek is.

• elke bestuursvergadering bespreken we ook of er nog “WMO zaken” in ons 

dorp zijn die aandacht behoeven. Problemen op gebied van Wonen. Zorg en 

Welzijn kunt u bij het WMO loket in de gemeente melden. Maar als u het 

liever dichterbij huis zoekt kan het ook. Arend Castelein die in het WMO 

platform van de gemeente zit kunt u informeren of anders één van onze 

bestuursleden.   

• we hebben kennis gemaakt met de nieuwe dorpencoördinator van Wonen 

NW Friesland. Germ Reitsma is Folkert Schat opgevolgd. We hopen op 

voortzetting van de goede kontakten.

• we hebben een initiatief ondersteund van een lopersgroep uit Dronrijp om 

het rondje Aldlân,de weg van het van Harinxmakanaal naar het Aldlân, 

weer open te stellen. Zo’n twintig jaar geleden is deze weg voor publieke 

toegang afgesloten. De weg is eigendom van Defensie. Wat ons betreft 

wordt deze weer opengesteld ten gunste van het algemeen belang.

• we hebben de gemeente gevraagd om bij toewijzing van woningen voor 

asielzoekers specifiek te denken aan gezinnen met schoolgaande kinderen. 

We zien een goede samenwerking tussen de school en de vrijwilligers in ons 

dorp gemakkelijk ontstaan. Volgens ons kunnen de Marsumer vrijwilligers 

ook makkelijker hun ondersteuning aan de gezinnen in eigen dorp geven 

dan in een ander dorp.

• de speciale verlichting op het dorpsplein kon helaas niet voor de opening 

geïnstalleerd worden. We hopen dat deze binnenkort komt.

• Het avondvliegen start weer op maandag 29 oktober. In de weken 44, 45, 47, 

48, 50 en 51  wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag 

tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt alleen overdag gevlogen. Tijdens 

het avondvliegen begint het vliegen ‘s middags. 

Het bestuur van Dorpsbelang 
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OARS AS OARS 
16 november 

DARTEN  
 
 

Op een vrijdag en ALLEEN voor jeugd op het 
voortgezet onderwijs. 

Vanaf 21.00 ben je van harte welkom. 

 
14 december 

FILM 
 
 

Vrijdag avond voor groep 7&8 en voortgezet onderwijs.  
Vanaf 21.00 ben je van harte welkom. 

 

OARS AS OARS 
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1 DECEMBER 
INTOCHT 

SINTERKLAAS 
NY ANDRINGASTATE 

13.30 UUR 
 

 
 
 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN  
  

KOM JE OOK? 
 

VOOR GROEP 1 T/M 4 KOMT SINTERKLAAS NOG IN 
HET DORPSHUIS EN MISSCHIEN KRIJG JE NOG WEL 

EEN CADEAUTJE…  
 

Opgavestrookjes worden t.z.t. via school uitgedeeld. 
Je kan je ook per mail opgeven, oars@live.nl  

Eigen bijdrage is 5 euro per kind. 
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puzzel:  QuizzoeKer
Alle omschrijvingen zijn kleine puzzeltjes. Kijk goed naar de stand van de letters. 

H = horizontaal, V = verticaal.

OPLOssINg INLEVEREN BIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN
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oplossing oKtober-nuMMer

Winnaar: 
Sjoukje Posthumus
R. Veemanstrj. 2

Thee moet trekken maar 
mag niet koken
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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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ColleCte KWF KanKerbestrijDing
De collecte voor de KWF kankerbestrijding van september jl. heeft opgebracht 
een bedrag van € 1350,-.

Collectanten en gulle gevers bedankt namens de KWF kankerbestrijding.
Margriet Boersma

WoM op bezoeK in roeMenië

Een WOM-delegatie bezocht van 17 juni t/m 24 juni Roemenië.
Het gezelschap bestond uit D. v.d. Schaaf, J. Steggerda en A. Schrama uit 
Bitgummole, J en P Wondaal uit Dronryp en Tj. Rodenhuis uit Boksum.
Belangrijkste doel was met de nieuwe Roemeense contactpersoon Somogyi te 
overleggen over zijn taak in het voorstellen en de begeleiding van nieuwe 
initiatieven. Die initiatieven zijn vooral gericht op het financieel ondersteunen 
en praktisch begeleiden van kleine boeren en tuinders. Ook werd natuurlijk 
een bezoek gebracht aan de kastuinders Bud en Baban waarmee de WOM al 
jaren samenwerkt en waarvan gezegd kan worden dat hun resultaten steeds 
beter worden. Hier lijkt ook duidelijk sprake van ‘goed voorbeeld doet goed 
volgen’ naar anderen.Voor een uitgebreid verslag van Jetty Wondaal kunt u 
‘doorlinken’ op de site van de gemeente Menameradiel. 
www.menameradiel.nl onder ‘nieuws/actueel’
Wilt u liever een verslag ‘op papier’? Neem dan contact op met Jetty Wondaal 
(0517 231645) of Yde Faas (058 2541542)    

aanlijnpliCht FranjuMbuorsterpaeD

De gemeente Menameradiel heeft een melding ontvangen van loslopende honden 
op en naast het Franjumbuorsterpaed. Dit pad wordt mede gebruikt voor het uit-
laten van honden, die in gevallen niet aangelijnd zijn ondanks de aanlijnplicht.

De ontlasting van honden kan de neosporaparasiet bevatten die gevaar op kan 
leveren voor koeien. 
Wij zouden het spijtig vinden het pad af te moeten sluiten en willen u daarom 
met klem vragen uw hond aangelijnd te houden en de ontlasting op te ruimen. 
Wij danken u voor uw medewerking.
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Tryater met Omke Wanja 

Omke Wanja woont met zijn moeder en nicht 
Sonja op een buitenverblijf, wat ze al al jaren 
met grote toewijding beheren. 

Met hun drieën hebben ze een zeer regelmatig 
leven, maar als professor Serebrjakov - de vader van Sonja en zwager 
van Wanja – met zijn tweede vrouw Helena langs komt, wordt alles 
anders.  

Zij brengen met hun vreemde gewoonten 
het ritme van het dagelijks leven op het 
buitenverblijf danig in de war. 

Kom voor de rest van de voorstelling en 
een gezellige avond naar: 

Dorpshuis Nij Franjum 
 14 november 2012 om 20.00 uur 

Kaarten te bestellen bij 
W. van Wieren 058 – 254 1724 
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sutel actie: 
In week 47 is er weer een “sutel actie”. Met diverse producten 
komen we langs de deuren om zo veel mogelijk te verkopen 
t.b.v. de voetbalvereniging SSS’68.

Scholieren:
Wist je dat je bij voetbalvereniging SSS’68 als scholier een 
maatschappelijke stage kunt lopen? Voor alle scholieren die 
stage willen lopen bij de voetbalvereniging, kunnen zich aan-
melden bij Raquel van Asperen 058 - 254 23 34.

Programma 1ste elftal:
- 3 november  14:30 uur SSS’68 1 - Suawoude 1
- 17 november 14:30 uur SSS’68 1 - Beetgum 1
- 1 december  14:30 uur SSS’68 1 - Lions’66 1

KLAVERJASSEN:
- 9 november : klaverjassen - 20:00 uur voetbalkantine
- 23 november : klaverjassen - 20.00 uur voetbalkantine
- 7 december : klaverjassen - 20.00 uur voetbalkantine

Wist u dat:
- vloeibaar frituurvet in te leveren is op zaterdagen
  tussen 10.00 - 12.00 uur, als er gevoetbald wordt.

OPSTART GROEP:
Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar, die wel eens een keer 
wil voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op woens-
dagmiddag van 16:30 tot 17:30 uur.
Kinderen van 4 of 5 jaar in de opstart groep kunnen het voetbal 
seizoen 2012 / 2013 gratis mee trainen. Ook kinderen vanaf 6 jaar 
zijn natuurlijk van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te 
trainen. Voor meer informatie: Marcus de Boer 06 - 533 99 661.

U
P

D
A

T
E

 S
S

S
’6

8

GEZOCHT:
NIEUW voetbaltalent - zowel JEUGD als SENIOREN
en 35+ club!!!!!! Train een keer vrijblijvend mee. 
Informatie: mail naar bestuur@sss68.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT: 
Mocht u als lid of geen lid iets willen betekenen voor de voetbal-
vereniging SSS’68, dan bent u van harte welkom! Voor diverse 
activiteiten, zoals terreinonderhoud, bardiensten, leider van een 
elftal etc. zoeken wij vrijwilligers.
Voor informatie over vrijwilligers activiteiten kunt u contact opnemen
met Raquel van Asperen 058 - 254 23 34 of via bestuur@sss68.nl.

COLLECTIEF.NL
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olDehoVeKapel
Op snein 21 oktober fersoarge de Oldehovekapel út Ljouwert har neijierskonsert 
yn it multifunksjonele sintrum Nij Franjum yn Marsum. Dizze kapel bestiet al 
25 jier en wit mei har romantyske walsen en fleurige polka’s de sfear der altiid 
goed yn te krijen. 
De seal siet gesellich fol mei ferskate Marsumers dy’t in hiele noflike middei 
hiene. It wie fansels ien en al romantyk, mar ek de grapkes en mopkes fan ús 
Kapelmeester Sjaak en ús presintatrise Annelies foelen der goed yn!
De musikanten en de Kapelmeester fan de Oldehovekapel betankje alle 
oanwêzigen foar dizze prachtige middei.

Wa’t ús no mist hat, krijt dit jier noch 1 kâns: op snein 23 desimber spilet de 
Oldehovekapel har tradisjonele Krystkonsert yn Ons Huis yn St Anneparochie.
Fansels komt de Oldehovekapel ek graach nochris werom yn it prachtige 
multifunksjonele sintrum yn Marsum!

Foar de Oldehovekapel,
Hanny Algra

KerstMiDDag 55-plus
De diaconie nodigt alle 55-plussers uit van binnen en buiten de kerk uit 
Marsum, Bitgum, Bitgummole en Ingelum, voor de jaarlijkse kerstmiddag die 
gehouden zal worden op zaterdag 22 december vanaf 14.30 uur tot 18.45 
uur in de consistorie van Marsum, Buorren 18. Het programma zal bestaan 
uit een kerstwijding, zang, verhaal en een verrassing en, als afsluiting, een 
goed verzorgde koffietafel. De toegang is gratis en voor vervoer kan gezorgd 
worden. U kunt zich tot 15 december opgeven bij:

• Marjan Holwerda, Hoarslânsdyk 1 Bitgum.  Tel. 058 2531743
• Marijke Posseth, Rypsterdyk 44 Marsum. Tel.058 2541265

Op deze wijze wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling,brieven, 
bloemen en kaarten welke zijn ontvangen tijdens het verblijf in het MCL-Leeu-
warden, het UMCG-Groningen,  thuis en daarna bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw,

Jantsje Miedema-Postma

Daarvoor mijn welgemeende dank, ook namens mijn kinderen.
      Harmen Miedema
Marsum,  november  2012
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Aan onze leden

Jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 13 november 2012,

’s avonds acht uur in MFC “Nij Franjum”         

                           

Agenda:

1. Opening                                                                                                     

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen jaarvergadering d.d. 15 november 2011

4. Jaarverslag sekretaris 2011/2012

5. Jaarverslag penningmeester 2011/2012

6. Verslag kaskommissie 2011/2012

7. Benoeming kaskommissie 2012/2013 

Pauze met verloting

8. Bestuursverkiezing: 

 periodiek aftredend en herkiesbaar: 

 Hedzer Castelein, Oepie Larooi en Jan Tuinman 

 Tegenkandidaten kunnen tot een uur vóór de vergadering schriftelijk 

 worden aangemeld bij het sekretariaat 

9. Rondvraag

10. Sluiting

P.S.: in verband met het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2014 komen wij 

graag in kontakt met ieder die in het bezit is van foto’s van de oude ijsbaan op 

Ritsumasyl. Uw reakties graag aan het sekretariaat.

Het bestuur 

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

Stripes Wet & Dry Eyeshadow    € 14,95
Eye stylist Blue Shiver                € 11,90
Jewels nagellak Blue Shiver        € 10,90

Najaarsbehandeling Marrakesh € 59,50
(peeling, Q10 Vital Serum, Bilberry Facial 

Masker, Krachtige massage met verwarmde 

Argan Olie, incl. epileren wenkbrauwen en evt. 

make-up)

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Nieuwe kleuren 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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Hieronder volgt de datums per doelgroep dat we open zijn. 
 
Jeugdclub Oars, jeugd basisschool: 
Op de eerste vrijdag* van de maand zijn wij open: 
Groep 3 t/m 6 van 19.00 - 20.30 uur 
Groep 7 en 8 van 21.00 uur - 22.30 uur 
*uitzonderingen zie agenda 

 
Agenda: 
2 november disco avond 
1 december, zaterdag INTOCHT  Sinterklaas (zie advertentie) 
14 december, FILM (alleen groep 5,6,7 en 8 van 19 tot 20.30 uur) 
29 december, zaterdag flessenactie 
11 januari disco avond 
1 februari Carnaval 
1 maart disco avond 
Datum volgt Himmeldei 
Datum volgt Slotactiviteit 
 
 
Oars as Oars, jeugd voorgezetonderwijs: 
Eerste en derde vrijdag* van de maand zijn wij open van 21.00 tot 24.00 uur, mits 
voldoende aanwezig. 
Derde vrijdag in de maand wordt basisschooljeugd NIET toegelaten. 
*uitzonderingen mogelijk en worden via hyves, facebook en advertenties aangegeven 

 
Agenda: 
2 november 
17 november, zaterdag DARTEN (zie advertentie) 
1 december, zaterdag INTOCHT  Sinterklaas (zie advertentie) 
14 december, FILM vanaf 21 uur 
29 december, zaterdag flessenactie 
11 januari  
18 januari 
1 februari 
15 februari 
1 maart 
15 maart 
Datum volgt Himmeldei 
Datum volgt Slotactiviteit 
 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte en wordt vrienden met jeugdcluboars.hyves.nl en facebook. 



30  Nieuwskruier Novimber 2012



31Doarpskrante fan Marsum

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.
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een ouDere spreeKt (bij Psalm 37)

“Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn”. Dat hoor ik vaak 
zeggen, met name in zorginstellingen.  Kunt u het ook herkennen? Dat het 
inderdaad wonderlijk is gesteld met ons? Want je streeft ergens naar (oud 
worden), maar aan de andere kant: als je dat doel eenmaal hebt bereikt (oud 
zijn), dan valt het behoorlijk tegen. Hoeveel respect is er tegenwoordig nog 
voor ouderen?
Wie luistert nog naar oudere mensen, wie neemt hen serieus? En valt het u ook 
wel eens op, hoe soms zelfs de indruk wordt gewekt, dat ouderen tot last zijn, 
omdat ze immers vaker zorg nodig hebben en daarom veel geld kosten?  Dat 
ouderen soms hooguit nog worden gedoogd?

Dit soort ontwikkelingen gaan mij erg aan het hart. Mijn eigen ervaring is 
juist dat je ontzettend veel kunt leren van ouderen. Ik vind het erg verrijkend 
om verhalen van vroeger te mogen horen. Over hoe men met ingrijpende 
gebeurtenissen om ging, hoe men verder is gegaan door de jaren heen, en 
wat eerdere generaties inspireerde, of het nou bijvoorbeeld een kamp van de 
VCJC was, of een toogdag van de Gereformeerde Jongelingen! En wat maak 
je veel mee tijdens je gang door het leven! Bepaalde idealen, waarin je heilig 
geloofde, sneuvelen. Je bent soms teleurgesteld in een vereniging. Terwijl een 
andere beweging juist zeer waardevol is gebleken. Je leert mensen kennen, je 
hebt jezelf leren kennen. En ook wat vertrouwen op God waard is!

In Psalm 37 spreekt ook een oudere tot ons. Ook hij kan putten uit een rijke 
ervaring. Hij zegt: 
“jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden
maar een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, 
noch zijn nageslacht zoekende brood”.

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 20 november 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
4 november Bitgummole Ds.J.F.Kroon.

7 november Ingelum Ds.J.F.Kroon  tankdei, 19.30.

11 november Bitgum Ds.J.F.Kroon.

18 november Bitgummole Ds.J.v.d.Ploeg.

25 november Marsum Ds.J.F.Kroon.

2 desember Bitgum Ds.J.F.Kroon. 1e advint.

9 desember Bitgummole Ds.I.v.d.Beukel.
 
bloeMengroet
30 sept.
mefr.Sijke Toonstra mefr.Geeske de Jong
Binnenbuorren 2 Tramstrjitte 12.

De ervaring van deze oude dichter is dus: wie zich richt op wat goed en recht 
is voor God, die zal niet van ellende of eenzaamheid omkomen. Je kunt op God 
aan! En het ideaal, dat je door je leven heen steeds probeert te streven naar 
goedheid en gerechtigheid, dat is een ideaal waarmee je niet bedrogen zult 
uitkomen!

Vandaar mijn vraag tot slot: hoe oud bent u, die dit leest? En wat ziet u, als u 
zelf terugkijkt? Lijkt het een beetje op wat deze dichter zag? “God heeft mij 
nooit laten vallen, ik kon op God aan”, zo zegt deze oudere. Hoe is dat voor 
u geweest? Wat heeft u teleurgesteld, wat gaf u geluk, en welke idealen zijn 
voor u kostbaar gebleven en wilt u graag doorgeven aan de jongere generatie?

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 • 


