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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 MAART INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 23 FEB
Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marssum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

HUISARTSENPRAKTIJK MARSSUM 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 Marssum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl   06-50449520

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
Menaldum  Dienstencentrum.  Dinsdags spreekuur 09.00-10.00  0518-451547
Berlikum  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 Marssum   058-2542041 
CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marssum  058-2541241

WWW.MARSSUM.INFO
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ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris) De Terp 82, Dronryp   0517-234595
M. Bresser   Franjumbuorsterpaed 11, Marssum 058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris) Menaldum   058-2531494

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

STICHTING WELZIJN MIDDELSEE - Menaldumadeel
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  Berlikum   0518-460805

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

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

ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRIJP
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp    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 29-2-2012, 28-3-2012, 25-4-2012 18.30u  06-43365003

Vereniging Dorpsbelang Marssum
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45 9034 XA Marssum  058-2542321
Voorz. G. Verf   Binnenbuorren 4 9034 GN Marssum  058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

PEUTERSPEELZAAL 
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Ilona Middelkoop  06-22552380

KINDERDAGVERBLIJF RINGELING 
(kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp  0517-232328
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GASTOUDERBURO 
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)   0517-391450

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

RABOBANK MENALDUM  
Ma. 14-17 uur,  Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur  058 2445566

POSTKANTOOR MARSSUM (Bij tuincentrum de Leeuw)  058-2541313

LYTSE BIEB MARSSUM 
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
9 feb Koffieochtend 65-plussers 09.45u CS

10 feb Klaverjassen SSS’68 20.00u SCU

11 feb Oars as Oars Jeugdhonk

17  feb Oars Carnaval 19.00u  NF

17 feb Jaarvergadering Vogelwacht 20.00u NF

18 feb Tryater: It geheim fan’e Kanselier 19.30u NF

24 feb Klaverjassen SSS'68 20.00u SCU

24 feb Mozartconcert door het Seizoenenkoor 20.15u NF

25 feb Oars as Oars Jeugdhonk

1 mrt Jaarvergadering uitvaartvereniging 20.00u NF

10 mrt Oars as Oars Jeugdhonk

14 mrt Spelmiddag 14.00u NF

16 mrt  Oars Discoavond  19.00u  NF

24 mrt Oars as Oars Jeugdhonk

29 mrt Ledenvergadering Dorpsbelang 20.00u NF



6  Nieuwskruier Febrewaris 2012

Kruierkes
Sykje de ferskillen, dat wie in moaie puzzelopjefte fan’e ôfrûne 

moanne. Mar hoefolle ferskillen dat wienen dat stie der net by. 

De echte puzzelders dy’t wat wifelden en gleon wienen om te 

winnen ha grif lang dwaande west. En dêr giet it om net wier. 

Der wienen trouwens 7 ferskillen. Sommigen hawwe sels 8 fûn.

Wat diele advokaten en tonielspilers? Net safolle soenen je 

sizze. Advokaten gean foar gerjochtichheid en miskien ek wol foar in flinke 

fertsjinste, mar dat toanielfolk giet foar de passy wêrby it jild der wolris wat 

by yn sjit. Dat is al ieuwen sa. Dr. Henricus Popta in advokaat yn Fryslân dy’ 

t yn 1687 Heringastate kocht soe grif ferheard opsjoen ha om dat toanielfolk 

dat syn state samar binnen kaam. Dochs is dat wat der bard sa’n 300 jier nei 

syn ferstjerren. De fâden dy’ t út syn namme de stifting bestjoere tinke der no 

oars oer. En Popta sil himsels miskien omdraaie yn syn grêf mar nimmen dy’ t 

dêr wekker fan leit. OKK ús eigen toanielklup is út ein setten om yn septimber 

op it slot it 300 jierrich jubileum fan de Poptastifting mei yn it ljocht te setten.

Wenteruil!  der binne bulten minsken dy’t soks dogge yn’ e fakânsje mar yn 

dizze tiid wêrby de huzemerk op slot sit wurde minsken ek kreatyf. Sa hienen 

de buorlju (Maaike en Gerrit) fan frou Maillé (Bitgumerdyk 7) al in skoftke 

harren hûs te keap. Einliks wennen hja der wol gaadlik mar it hûs wie justjes te 

lyts. Frou Maillé hie wolris stil stien by in fersoargingstehûs mar in plakje wie 

net samar te finen. En sa sille de beide buorlju grif in petear hân ha. It gefolch 

is dat frou Maillé wat nijmoaderiger op nûmer 7 wennet. Maaike, Gerrit en 

bern wenje no op nûmer 5 en binne oan’ t ferbouwen slein. Sa sjogge je mar 

wer de oplossing leit faaks tichteby dan je tinke.

Jeften: N.N. € 20.00, T.S. € 10.00, E.T. € 20.00, A.K. € 25.00, S.M. € 10.00, 

J. de W.  € 7.50, A.M. € 15.00. Mei-elkoar € 107.50. Tige tank, ús 

begruttingstekoart is no noch € 373.--.
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Kruierkes
1 miljoen foar de “Moordvrouw”, dat hat de provinsje bydroegen 

oan’ e produksje mei jild fan it SNN, in gearwurkingsferbân 

fan’ e trije noardelike provinsjes mei doel om de ekonomyske 

posysje te fersterkjen. In polysje seary mei fername spilers. 

En earlik is earlik sa no en dan in skoander plaatsje fan ús 

Fryslân dat meie wy wol lije. Dy Hollanders binne it fêst mei 

ús iens. Sy sille ek wol moatte at sy ús gas foar in pear sinten 

út de grûn krije kinne. En litte we earlik wêze boppe Grins is echt neat, sy 

sizze it sels (er gaat niets boven Groningen). En dy Drinten hawwe by lange nei 

net 11 stêden sa as wy dy hawwe. Elts komt fan fier om hjir lâns te fytsen, te 

reedriden, kanojen, sinneboaten farre, auto’s en motors, kuierje ensf. Dus dy 

miljoen fertsjinnet him grif werom. En as it net yn ien jier kin dan mar oer in 

pear mear. Ús bestjoerders hawwe it tûk oanpakt. Trouwens wol efkes sjen. 

Sneontejûns let.

Wy finne trouwens dat Ljouwert op syn minst in 500 meter keunstiisbaan 

hawwe moat.

It Wouda-gemaal dat antyk steam apparaat yn’ e Lemmer hat ús rêden fan 

de ûndergong. Mar no, in pear wiken letter bin alle slûzen ticht setten troch 

it provinsjebestjoer want IT GIET OAN, korreksje IT GIET WER FRIEZEN. Wylst 

wy dit skriuwe is it 28 jannewaris. Der wurdt winter ferwachte, en we binne 

benijd hoe jim dizze kruier lêze  mei optimisme of  mei pessimisme, mar ik kin 

noch altiten de Tocht der Tochten.  Wy gean der foar. 

Tûk mar net tûk genôch. As dat steamgemaal op’ e Lemmer yn it wurk setten 

is komme der kloften lju op ôf. € 7.- leit eltse besiker del om dat primitive 

geweld oan it wurk te sjen. It liket ús dat de wetterskipen mei dizze bydrage 

mear as de eksploitaasje binnen helje. As der yn’e kommende jierren wat 

mear panykbylden fan heal ûnderrûnen polders op’ e televyzje te sjen binne 

en we sette de helte fan dy rigele steammasines út dan brûst it wetter noch 

troch de feart, mar komme dêr yn ferhâlding folle mear besikers op ôf; úttelle 

dy winst.
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www.rabobank.nl/lnwf

Rabobank. Een bank met ideeën.

Duurzaam investeren in de toekomst.

Een bank met ideeën. 
Duurzaam beleggen.

Coöperatiefonds.

Groenfinanciering.

Rabo Groenobligaties.
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Vereniging Voor Dorpsbelang
De afgelopen maand vroegen verscheidene dorpse zaken weer onze aandacht. 
Hieronder treft u de belangrijkste in vogelvlucht aan:

Afscheid burgemeester Gerrie van Delft
Op 27 januari nam Gerrie van Delft afscheid. Ze was met haar 18 jarig 
ambtstermijn de langst zittende burgemeester in Nederland. De eerste en 
mogelijk laatste burgemeester van onze gemeente. Belangrijker is dat we met 
haar een voor ons dorp (en gemeente) goede burgemeester hebben gehad. 
Ze heeft veel voor ons dorp gedaan. Ze zat in de COVM, in de werkgroep 
dorpsvernieuwing en was jarenlang voorzitter van de Stichting Geluidwerende 
voorzieningen (SGV), die zorg droeg voor de geluidsisolatie van ruim 900 
woningen rondom de vliegbasis Leeuwarden. We konden altijd een beroep op 
haar doen, in en buiten werktijd. Zo adviseerde ze ons, samen met haar collega 
van Leeuwarderadeel, over de acties tegen de JSF.  Ze kende het verhaal van 
ons dorp goed. Andere dorpen reageerden wel eens jaloers op de aandacht die 
we kregen. Of dat terecht is weten we niet, wel dat we prima met haar hebben 
kunnen samenwerken. Gerrie, geniet van jouw vrije tijd.

Herindeling
De herindeling van de gemeenten krijgt een steeds dwingender karakter. Er 
is haast niet aan te ontkomen. Terwijl kleinere gemeenten verhoudingsgewijs 
meer geld hebben dan grotere en de voordelen van schaalvergroting niet echt 
onderzocht en aangetoond zijn, lijkt het onafwendbaar. In de Leeuwarder 
courant van 28 januari stond er een mooi artikel over. Voor Marsum zijn er 
meerdere varianten, te weten: Geen herindeling maar houden zoals het nu is 
(gemeente werkt samen met andere gemeenten), opgaan in de grote gemeente 
Noord West Friesland of ingelijfd bij Leeuwarden. Dat laatste evt met andere 
dorpen aan de oostkant van onze gemeente. Nu er zo’n tempoversnelling in 
lijkt te komen willen we met de andere dorpen in de gemeente overleggen. 
We willen de voor en nadelen van de verschillende varianten voor ons dorp 
op een rijtje zetten (tot zover mogelijk) en vóór de ledenvergadering een 
bestuursstandpunt innemen. Op de ledenvergadering van 29 maart willen we 
dat aan de leden voorleggen.

Aanleg dorpsplein start april
De aannemer heeft het werk voorlopig stil gelegd. Het plan is rond 1 maart weer 
te beginnen, een en ander natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Het tijdspad schuift dus op. In maart en april wordt er nog riool gelegd en 
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vanaf eind april, begin mei beginnen de werkzaamheden rondom het MFC Nij 
Franjum. De verwachting is dat voor de bouwvak alles klaar is. De aannemer 
is nog steeds bezig met de inkoop/calculatie van de gekozen speeltoestellen. 
We gaan er nog steeds vanuit dat alles aangeschaft kan worden zoals gepland. 
De werkgroep werkt goed samen met de gemeente. die kritisch gevolgd wordt. 
Binnenkort wordt  natuursteen uitgezocht voor de natuurstenen muur om het 
terras van het MFC. De omwonenden hebben middels een mooie folder van 
de gemeente alle informatie gekregen over de werkzaamheden. Tijdens onze 
ledenvergadering meer informatie hierover.

Nieuwe Amerikaanse geluidsmetingen tonen aan dat JSF toch veel meer 
geluid maakt
Eind januari is een nieuw MER rapport uitgekomen van de vliegbasis Luke in 
Amerika. Daarin stond dat de JSF bij de landing 22 decibel meer geluid maakt 
dan de F-16 c met PW 220 motor (die vliegen hier ook). Voor de geluidsbeleving 
betekent dat ongeveer 4 keer zo luid. Ook stond er een geluidsstaatje in waarin 
de geluidsniveaus van verschillende vliegtuigen zijn opgenomen. Daaruit bleek 
dat de JSF het aller-luidste jachtvliegtuig is dat er is. Zelfs nog luider dan de 
beruchte F-22. Bijzonder is dat deze geluidscijfers gebaseerd zijn op nieuwe 
geluidsmetingen in Amerika. Het MER rapport zou begin 2011 uitkomen, maar 
is bijna een jaar vertraagd omdat de Air Force de allernieuwste geluidscijfers 
erin wilden verwerken. De veronderstelling was dat nieuwe geluidsmetingen 
zouden uitwijzen dat het geluidsniveau gunstiger zou uitvallen dan een 
eerdere meting omdat voortdurend geprobeerd wordt bij de ontwikkeling de 
geluidsuitstoot te verlagen. Hoewel het niet expliciet in het rapport staat, lijkt 
dit niet haalbaar. We proberen via onze contacten in Amerika meer informatie 
over de geluidsmeting los te krijgen. Want we kunnen het echt wel vergeten dat 
het ministerie van Defensie deze naar buiten brengt. Minister Hillen komt niet 
verder dan “het gevoel dat het fundament van de JSF sterker is geworden”. 
Nog geen week na zijn uitspraak komt er een vernietigend rapport met feiten 
waaruit het tegendeel blijkt.

Brief naar Vaste Kamercommissie met verzoek om nieuwe geluidsmeting
De Tweede Kamer commissie voor Defensie vergadert 8 februari over de JSF. 
Wij hebben onze zorgen over het geluid wederom schriftelijk aan hen laten 
toekomen. We hebben hun gevraagd de tweede geluidsmeting ongeldig te 
verklaren, een nieuwe geluidsmeting te laten houden onder omstandigheden die 
goed met Nederland te vergelijken zijn en om een permanent geluidsmeetnet te 
eisen als voor de JSF gekozen gaat worden. Dit laatste was een aanbeveling van 
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het RIVM die eerder een second opinion heeft gehouden. De provincie heeft dit 
eerder ook gevraagd. Tot dusverre is hier geen enkele toezegging op gekomen. 
In tegendeel, eerder opmerkingen, waaruit bleek dat Defensie dit niet van plan 
is. De Tweede Kamer zal het dus moeten afdwingen, anders kunnen we het 
wel vergeten. Zoals bekend is de eerste geluidsmeting door Defensie ongeldig 
verklaard. De tweede geluidsmeting gaf een veel lager geluidsniveau aan, 
zeker nadat deze door het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR) 
omgerekend was naar de Nederlandse situatie. Maar geluidsdeskundige Muchall 
van geluidsconsult bv uit Amsterdam heeft alle rapporten gelezen en komt tot 
de verbijsterende conclusie dat de tweede meting niet aan de internationale 
meetnormen voldeed. Er is gemeten bij een luchtvochtigheid van 8%. Onder de 
20% mag niet gemeten worden. In Nederland geldt 70% luchtvochtigheid. Droge 
lucht dempt het geluid veel meer. Het NLR heeft de meting niet omgerekend 
naar het Nederlandse model. Ook al werd beweerd dat het voldeed aan alle 
Nederlandse eisen. Muchall heeft op meerdere fronten aangetoond dat dit niet 
het geval is. Tot dusverre heeft hij geen poot aan de grond gekregen. Met name 
CDA, VVD en PVV en ook de andere partijen hebben hier tot nu toe geen enkele 
aandacht aan geschonken. Alleen het PvdA Tweede Kamerlid Eijsink heeft zich 
in een persoonlijk onderhoud nader laten informeren.  Het voert te ver om 
hier dieper op in te gaan, maar de geïnteresseerde kan op www.Marssum.info 
de brief aan de Defensiecommissie met bijlage van dhr. Muchall lezen onder 
de JSF knop.

En verder:
• Als u nog projecten in het dorp weet die een financiële stimulans verdienen, 

meldt het aan ons. Wonen NW Friesland heeft middels het project Losse 
fearen nog wat gelden staan.

• Ook kunt u een project aanmelden bij de jaarlijkse ronde van de KNHM 
“Kern met pit”.

• Noteert u de ledenvergadering van 29 maart vast even in uw agenda?
• Hebben we met spijt kennis genomen van het besluit van de Hoge Raad 

waarin de belastingkamer in het gelijk gesteld werd inzake de erfenis aan 
het Dorpshuis. Op www. Marssum.info meer daarover.

• Op 30 januari zijn we aanwezig geweest bij de voorlichting van gemeente 
Leeuwarden over het energiepark Schenkenschans. De asfaltfabriek heeft 
volop onze belangstelling. Bij het ter perse gaan van deze dorpskrant 
beschikten we nog niet over de nieuwe detailinfo.

• De gemeenteraad zal binnenkort een besluit nemen over de planologische 
inpasbaarheid van een rouwcentrum in Nij Andringastate. Centrale vraag 
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is of het rouwcentrum past in de landschapsvisie zoals die voor dat 
gebied geldt. Het College van B en W heeft medewerking verleend, maar 
uiteindelijk besluit de gemeenteraad hierover.

• Hebben we onze visie gegeven over welke plek de basisschool de Polle 
in de toekomst in zal nemen in ons dorp. Namens de gemeente is een 
bureau bezig hier een visierapport op te stellen. We hebben argumenten 
aangedragen die in elk geval pleiten voor handhaving van deze school, al 
dan niet samen met andere dorpen.

• Volgende maand wordt er weer groenafval ingezameld. Vriendelijk verzoek 
om niet al ver  daarvoor het groen te dumpen op de verzamelplekken. Als 
we niet oppassen wordt er meer gedumpt dan de bedoeling is. Omwonenden 
kunnen zich hier aan storen.

• Op verzoek van een opmerkzame dorpsbewoner vragen we bij de gemeente 
een prullenbak aan bij de bushalte aan de Bitgumerdyk (oostzijde). Hier 
ligt inderdaad altijd veel troep. Dat mat oars!

• Ons jaarverslag van 2011 kunt u inzien op de website.
• Wensen we u de komende periode veel schaatsplezier toe. We hopen dat 

de ijsclub het weer even gezellig druk krijgt.

Tot de volgende maand
Bestuur van Dorpsbelang Marsum

beDankt!
Tot mijn grote verrassing werd ik Marsumer van het jaar.
Bijgekomen van de schrik wil ik graag iedereen bedanken voor de felicitaties, 
de kaarten en attenties.
Ik heb geweldige reacties gehad zowel in als buiten Marsum.
Waarvoor bedankt.
Henk Vellinga

gezocht
Iepenloftspukl Dronryp siket figuranten. Liket it dy leuk om de bysûndere 
sfear fan it iepenloftspul te priuwen? Meld dy dan foar 12 febrewaris 2012 
oan as figurant fia www.iepenloftspuldronryp.nl of stjoer in mail nei info@
iepenloftspuldronryp.nl. 
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UITVAARTVERENIGING MARSSUM
Tramstrjitte 23

9034 GS  Marsum. Tel. 058-2542326
*********************************

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze

JAARVERGADERING

donderdag 1 maart 2012 in Nij Franjum
te Marsum.

Aanvang 20.00 uur
 AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslagen secretaris:  -Jaarvergadering 15 februari 2011 

    -Jaarverslag 2011
4. Financieel verslag 2011 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoemen nieuw lid kascommissie
7. Vaststellen ledenbijdrage over 2012
8. Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2012 

(een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend 
indien de uitvaart daadwerkelijk door/via ons wordt verzorgd).

9. Vaststellen begroting 2012
10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend:  Jos van Wieren   -   herkiesbaar      
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergader-
ing schriftelijk melden bij de secretaris

11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur
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stunt ÂlDjiersploech MarsuM slagge
De Marsumer Âldjiersploech hat hast in wike lang yllegaal yn de ether west 
op de 97.0 FM as Radio MAP. Nei alle berjochten oer it mislearjen fan ferskate 
stunts yn Fryslan binne wy  der tige grutsk op dat ús stunt tige goed slagge is. 
Der binne ûngefear 900 fersykjes binnen kaam!  Sy kamen oeral wei: Menaam, 
Ingelum, Peins en net te ferjitten Marsum! 
Wy ha leuke kompliminten binnen krygen. Dit hiene wy net berikke kinnen 
sûnder help fan jim. Fanôf dizze side wolle wy dan ek eltsenien dy’t hjir oan 
meiwurke hat tige tanke! 

Wy binne alwer drok oan’t neitinken oer in nije stunt, soene wy dit noch te 
boppe gean?
Stypje ús: 3715.537.25!

De Aldjiersploech Marsum
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puzzel:   chain suDoku + gewone suDoku

OPLOssINg INLEVEREN bIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN

Uitleg Chain Sudoku
plaats de nummers 1 tm 6 1x in een ketting, 1x in een rij en 1x in een kolom.
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Oplossing Januarinummer: 
 
Winnaar: Sytze en Jorrit v. Essen 
 It Aldlân 15 

1. Boomgrens Rechts molen
2. Strik jurk Kitty rechts
3. Steen minder op molen
4. Haarstrik Kitty links 
5. Bloem minder links
6. Snorhaar minder Kitty links
7. Streepje raam

algeMene leDenVergaDering Vogelwacht MarssuM e.o.

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
vrijdag 17 februari 2012. Om 20.00 uur, in het dorpshuis ”Nij Franjum” te 
Marsum.

Sinds een aantal jaren combineren wij de jaarvergadering met de 
nazorgbijeenkomst. Het is deze avond niet alleen een kwestie van vergaderen, 
maar ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd een boeiende presentatie te 
regelen.
 
Het is absoluut niet zo dat wij alleen maar bezig zijn met weidevogels en 
eierenzoeken, ook de kleinere broedvogels, onze wintergasten, roofvogels en 
vooral de educatie van de jeugd krijgen bij ons volop de aandacht. 

Aansluitend aan de vergadering de Presentatie “Vogels in het prachtige 
Nationaal Park het Lauwersmeer” door Hans Gartner van Staatsbosbeheer.
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Neem nu een schotel installatie voor de beste beeld en 

geluidskwaliteit. En de prijs valt reuze mee! 

  

Ook bij ons verkrijgbaar: 

Digitenne sets met of zonder abonnement 

Schotelsets voor op de camping

Informeer nu naar de mogelijkheden van S.G. Buren 

Digitenne en satellietontvangst bij:

    

      S.G. Buren

      De Swingel 10

      9036 PG MENALDUM

      Telefoon: 0518-451474

Officieel Dealer:
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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

Februari/Maart-aanbieding:
*Vitamine Energy C Cream SPF6
(bijzonder zachte en rijke crème die snel door 
de huid wordt opgenomen) 
  van € 32,20 voor  € 26,50
*Comeback of the eyeliner
(blijft de hele dag perfect zitten)
                      van € 13,10 voor  € 9,95
in de kleuren zwart, grijs, bruin, petrol
en blauw.

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl
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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 of 06-34567646
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poiesz jeugDsponsoractie kV Foarút

KV Foarút doet weer mee aan de Jeugdsponsoractie van de Poiesz! Om ons te 
sponsoren, kunt u uw sponsormunten van 6 februari t/m 31 maart inleveren bij 
de Poiesz vestiging aan de P. Sipmawei in het Westeinde. 

Op 10 en 11 februari hebben wij een ACTIEWEEKEND en staan wij zelf in de 
Poiesz. Komt u in dit weekend uw munten inleveren en wij zijn dan aanwezig, 
dan krijgt u een leuke attentie. 

Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een EXTRA actie voor ons 
eigen jeugdleden (welpen, pupillen en schooljeugd). Het jeugdlid die tijdens 
actieperiode de meeste munten weet te verzamelen, wint een “op-de-hand-
gemaakte-kaatswant” !!!  Je kunt als jeugdlid je verzamelde munten weer 
inleveren in een speciale bak bij slagerij Stornebrink. Let op dat je ze even in 
een apart zakje / envelop doet met je naam erop.  Doe dit niet alleen aan het 
einde van de actieperiode, maar ook enkele malen tijdens de actieperiode. De 
uiterste datum waarop je munten bij de slagerij kunt inleveren is op donderdag 
30 maart. 

Tot slot kunt u tijdens de actieweken nog meerdere malen een tegoedbon van 
ons in de brievenbus verwachten. Met deze bon krijgt u 50% KORTING als u 
gebak bestelt bij de Poiesz. De vereniging namens wie het meeste gebak wordt 
besteld, krijgt een groot aantal extra munten. De tegoedbon geeft u dus forse 
korting en ons extra munten! 

Mocht u trouwens niet in de buurt komen van het Westeinde en toch Poiesz 
munten hebben verzameld, dan kunt u deze ook inleveren bij Coby van Wieren 
(Tramstraat 45). Zij zorgt er dan voor dat ze bij de Poiesz worden ingeleverd. 

En dan tot slot alvast bedankt voor al uw munten, want met uw munt kan de 
KV weer Foarút!
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Huisartsenpraktijk NIJ FRANJUM

************************************************
MEDEDELINGEN

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

De Praktijk én Apotheek zijn GESLOTEN van:

25 februari t/m 4 maart

Voor dringende zaken bereikbaar:
Huisartsenpraktijk Berlikum

Hofsleane 52

tel: 0518-461251

Denkt u aan de herhalingsmedicijnen?

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

uitnoDiging
 
Donderdag 9 februari a.s. houden we weer onze jaarlijkse koffieochtend,voor 
65 plussers, in de consistorie van Marsum.
Op deze ochtend staat de ontmoeting centraal en gezelligheid.
We zingen samen en spreken over de actualiteit of bespreken een boek, dit 
alles onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers erbij.
De koffie staat klaar om 9.45uur.
Als er vervoer nodig is horen we dat graag.

Welkom.
 
Marijke Posseth   tel. 058-2541265
Grietje Sijbesma  tel. 058-2541408
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Richard Kienstra T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99

E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99

Alkimon A6 liggend advertentie  12-05-2010  16:24  Pagina 1
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Uw Groenteman
Douwe Offringa

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

 Tot Ziens!

Transport & Containerbedr. 
K. van Wieren

Snelle levering & scherpe tarieven!

• Diverse containers voor allerlei afval voor         

   bedrijven en particulieren. 

• Levering van diverse soorten producten              

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

• Verhuur van opslag/zeecontainers.

• Verrichten van diverse transporten.

• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90

of  ga naar www.kvanwieren.nl



30  Nieuwskruier Febrewaris 2012



31Doarpskrante fan Marsum

  - 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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gebakken banaan Met geMber en honing (oosters)
Ingrediënten
1 limoen 
8 bolletjes stemgember 
3 el kokos, geraspt 
1 1/2 el honing, vloeibaar 
4 bananen, stevig 
1/2 l slagroomijs 
 
Bereiden
Grill voorverwarmen. Limoen schoonboenen en boven 
kom groene schil eraf raspen. Limoen uitpersen. Gember heel fijn hakken 
en samen met kokos, limoensap en honing door limoenrasp roeren. Bananen 
pellen en naast elkaar in bakblik of lage ovenschaal leggen. Gembermengsel 
erover uitstrijken. Bakblik ca. 15 cm onder hete grill schuiven en bananen in 
ca. 7 minuten mooi bruin roosteren. Intussen op vier borden grote bollen ijs 
scheppen. Bananen ernaast leggen. Direct serveren.

gebakken banaan Met ruM (Mexicaans)
Ingrediënten
100 ml rum (slijter) 
4 eetlepels rietsuiker 
1 eetlepel kaneelpoeder 
2 eetlepels boter 
4 bananen 

Bereiden
In steelpan rum met suiker en kaneel verwarmen en al 
roerend suiker laten oplossen. Op hoog vuur inkoken tot lichte siroop. Bananen 
pellen en in stukken van 1 cm snijden. In grote koekenpan boter verhitten. 
Banaan in ca. 3 min. mooi bruinbakken, halverwege met spatel voorzichtig 
keren. Plakken banaan op vier borden leggen en rumsiroop erover schenken. 
Lekker met een schep crème fraîche of een bol vanilleijs.

buter, brea en kulinêr Mei geartsje
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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

Op 31 december 2011 lazen we in de kerk van Bitgum een 
gedicht van Dietrich Bonhoeffer, in een mooie vertaling van 
Klaas Bruinsma. Bonhoeffer heeft meer teksten geschreven, 
die heel bijzonder zijn. Onderstaande tekst werd geschreven 
tussen 1933 en 1935. Telkens als ik hem lees, ben ik onder de 
indruk, en word ik gedwongen om over mijn eigen geloof na 
te denken. Durf ik echt te vertrouwen op God? Lukt het mij 
om van mijzelf af te zien en God de plaats te geven die Hem 
toekomt?

ds J.F. Kroon

waaroM kunnen we niet geloVen?

Waarom kunnen we niet geloven? Waaruit bestaan de 
hindernissen? Op deze vraag zijn evenveel antwoorden mogelijk 
als er ongelovige mensen zijn. Bij de een zal het het verstand 
zijn. Bij een ander gebrek aan ``religieuze aanleg’’. Bij een 
derde moeilijke gebeurtenissen in het leven, een algemeen 
pessimisme, enzovoort. Er zijn zoveel redenen waarmee je je 
kunt verontschuldigen.
Maar het enige oprechte antwoord op de deze vraag is: omdat 
we in de grond van de zaak niet willen geloven. Ik weet dat we 
beledigd zijn, wanneer men dat ons zegt. We zeggen dat we 
wel honderdmaal in ons leven hebben geprobeerd te geloven 
en dat we het ook nu nog zouden willen proberen, maar dat nu 
het eenmaal niet lukt, ondanks onze beste wil, om te geloven. 
We konden het gewoon niet.
Maar het is niet waar. Het is een leugen. We wilden namelijk 
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niet doen wat in de eerste plaats nodig is om te geloven: onszelf 
opgeven, niet meer op onszelf zien en God alleen in zijn recht 
laten, Hem vertrouwen en het avontuur met Hem aandurven.
Geloven betekent namelijk onvoorwaardelijk vertrouwen en 
wagen. Dat wilden we niet. Wij wilden voorwaarden stellen en 
daarom was al het andere misgelopen en onwaar. Wij wilden 
niet geloven.

Dietrich Bonhoeffe

kerkDiensten

5 Febr. Marsum Ds.J.Miedema Fryske tsjinst

12 febr. Bitgummole Ds.J.Wielenga

19 febr. Bitgum Ds.J.F.Kroon

26 febr. Bitgummole Ds.J.F.Kroon

4 maart Ingelum Ds J.v.d.Ploeg

4 maart Ingelum Wereldgebedsdag 19.30

11 maart Bitgummole Ds.J.F.Kroon

14 maart Ingelum Ds.J.F.Kroon 
Biddei foer it gewas

18 maart Marsum Ds.P.Beintema 
Fryske tsjinst
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INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 23 februari bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

bloeMengroet
8 jannewaris:
De hear H. Schokker W. Camstrastrjitte 14, en 
Hiltsje Hovenga-van Essen, Haven 9, 
beide Marsum.

it  l ijsket
Pieter woont alweer ruim 
een half jaar in Oentsjerk 
en heeft daar inmiddels zijn 
plekje gevonden. Wennen 
was het voor ons allemaal, 
maar het is goed zo. Hij 
heeft daar een prachtig 
eigen appartement en 
woont samen met nog 
3 jong volwassenen in 
een groep. In totaal zijn 
er in de boerderij 14 
bewoners verdeeld over 3 
sfeergroepen. Een gezellige boel dus. Fijn is ook dat het erf zeer ruim is. 
Schommelen, skelteren, buiten eten of gewoon genieten van het uitzicht. Wij 
willen graag iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook aan Pieter en 
ons gedacht heeft (kaartjes, sponsoring, telefoontjes, enz.). Altijd welkom op 
de boerderij, Rengersweg 29-1 te Oentsjerk.

Pieter, Janna en Klaas Westerhuis





(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 • 


