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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 APRIL INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 29 MRT
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 28-3-2012, 25-4-2012, 30-05-2012 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
10 mrt Oars as Oars Jeugdhonk

14 mrt Spelmiddag 14.00u NF

16 mrt  Oars Discoavond  19.00u  NF

19 mrt Paaseitjes actie OBS de Pôlle

21 mrt Inloopochtend Peuterspeelzaal Pikepôlle 08.30u OBS

21 mrt Open dag OBS de Pôlle 09.15u OBS

24 mrt Oars as Oars Jeugdhonk

26 mrt Algemene Voorjaarsvergadering KV Foarút 20.00u GP

29 mrt Ledenvergadering Dorpsbelang 20.00u NF

1 apr Open Dag Tennisvereniging  

1 apr Openingstoernooi Tennisvereniging

9-10 jun Gerlofsmatoernooi SSS ‘68 

23 jun Stratenvolleybaltoernooi SSS’68 / DSVS

Bij deze wil ik doorgeven dat wij per 1 maart 2012 verhuizen en Marsum verlaten. 
Daarom wil ik alle abonnementen/donateurschappen/lidmaatschappen 
opzeggen van dorpsbelangen en de dorpskrant.

Tineke Dijkstra/Bart Vogel
Andringastrjitte 4
marsum
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Kruierkes
Wat in winter, einliks in winterke, mar we sille it net gau ferjitte. 
Eltsenien op it iis en oars efkes kuierje. Belslydjeien yn Hylpen. 
De krises wie efkes fier fuort. Geselligens krigen we der foar 
yn’ t plak. Noch efkes neigenietsje fan it kruiende iis en dat 
wie it. We sille de âlvestêdegekte misse, al sloech it nearne 
op. Wat we wol mist ha wienen de koarte baan wedstriden foar 
de skoalbern op’ e slotsgrêft. Piter Wilkens sjongt sels fan it 

riden leare op dyselde slotsgrêft. It hie bêst kinnen, Bert hie it iis al fage. Mar 
de ûnderwizers hienen it drok en de cito toets kaam der oan. De earm fan Den 
Haag rikt oan’ e slotsgrêft ta. De oare kear mar in bytsje dwers wêze. 

It lêzen wurdich, Elly de Leeuw út Marsum hat meidien oan de oprop fan’e 
Ljouwerter krante om yn ien dei har gedachten oer “De Tocht” op papier te 
setten. Hja skreaun ûndersteande gedicht oer de Eagen fan Erben (Wennemars):
“Yn de eagen fan Erben bestie de wrâld út âlve stêden
Yn de eagen fan Erben leit dêr oeral prachtich iis
Yn de eagen fan Erben wie der nearne wat te rêden.
En hy ried yn syn gedachten eins al nei de earste priis.
Yn de eagen fan Erben baarne no de hjitte triennen
Yn de eagen fan Erben is Wiebe Wieling net goed wiis.
Yn de eagen fan Erben hie it dit wykein maklik kinnen
Mar Erben is in Oeriselder en Wiebe in nuchtere Fries.”

En sa geane we op de meitiid ta. Aaisykje fansels, ek in âlde tradysje. Mar no 
ha wy gjin echte boargemaster mear, mar sa’n interim. It sil ús benije as it 
earste ljipaai noch wol fûn wurdt want der binne noch al wat betingsten. Je 
moatte op syn minst in jildige aaisikerspas en in neisoarchpas ha, en in GSM 
abonnemint (mei genôch tillefoantiid) en dan noch meie je de aaien amper 
meinimme. Je fiele je hast in krimineel. Ja, it is wier der binne sa stadichoan 
gjin ljippen mear yn it iepen fjild. Mar soe dat no oan de aaisikers lizze? It leit 
hearder oan ús wetterbehear. Der binne hast gjin sompige greiden mear, wêr is 
de soerstâle bedarre of de bûterblom, de pinksterblom of de greppels. Ingels 
raaigêrs ha we der foar werom krigen. Mannen sa as Piebe Hovenga binne 
betûfte aaisikers mar ek poerbêste  neisoargers en dêrom kinne jim it earste 
ljipaai oanbiede by de redaksje foar in foto yn’e doarpskrante en in taart fan 
de bôlekoer. Piebe hat grif in neisoarchpas. 
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Kruierkes
SAMAR, om fragen foar te wêzen. De tsjerke stiet yn de stegers 
om’t der nije goaten mei 20 pûns lead yn komt. Allinne de 
gefoelstemperatuer fan de lêste wiken wie op tritich meter 
hichte oan de lege kant. Te leech om te wurkjen.

De bek foel ús iepen. Albert Scheenstra fan it 
Franjumbuorsterpaad is wol sechtich jier frjemd gien. Wy 
witte net better of hy is troud mei Zus, mar dat kloppe net. Dy twa hawwe hiel 
Marsum 60 jier de wierheid ûnthâlden want Zus hyt net Zus mar Grietje Tietje. 
Albert & Grietje en Albert & Zus wy winskje jim tegearre noch in protte jierren 
yn sûnens ta.

De Buorren wurd terrorisearre troch in stikeme messelûker. Der binne ferskate 
bewenners wêr’t minstens twa bannen fan’e auto lek stutsen binne de lêste 
wiken. En dan binne je goed oanklaut moarns ier en betiid as je nei it wurk 
ta wolle. En dan ha we it noch net iens oer de finansjele skea. Der bin sels 
bewenners wêrby de auto skeint is en de autopapieren stellen binne. It moat 
net mâlder. Dus de bewenners mar ek wy wolle jim freegje: is jim wat opfallen 
skilje dan de plysje, en ride jim troch de Buorren en der falt jim wat frjemds 
op ûndernim aksje, de plysje is ús freon net wier?
Jeften.

T. v/d S. € 10.-, J.K. € 20.-. Mei-elkoar €30.-, ús tekoart is no noch € 343.-. 
Tige tank foar de jeften.

Ha jim dat no ek, leit der al skoften ien of oar elektrysk of elektroanysk apparaat 
yn de kast wat “out of date” is mar meastal noch poerbêst funksjonearret. Je 
wolle it einliks net by it grof smoargens sette want dan krije je grif in kwea 
gewisse. Foar dyjingen ûnder ús (en alle oaren) is der no in útwei. Sneon 17 
maart kinne jim jim geastlike nead temjitte komme. Dan sammelt it Piipskoft 
út Berltsum en Jongerwerk Menaldumadeel yn ús gemeente alderhande 
apparaten yn. Je kinne tinke oan in föhn, in âld klok, in fruchtepers of in 
elektryske toskboarstel ensfh. Der is mar ien betinkst it moat passe yn in 
doaske fan 80by60by40 cm. Binne je net thús, set it mar oan’ e dyk.  Is dit net 
genôch dan kin je jesels persoanlik oanmelde as ôfheller by contact@piipskoft.
nl . Foar mear info wat je kwyt kinne sjoch efkes op www.jongerenwerk-
menaldumadeel.nl.
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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 MarssuM
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marsum
nodigt hierbij haar leden uit voor de JAARVERGADERING
op donderdag 29 maart in dorpshuis Nij Franjum. Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening
2. Verslag jaarvergadering 2011
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking jaarverslag 2011 (zie dorpskrant)
5. Bespreking financieel verslag 2011 (zie dorpskrant)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing:

• Aftredend en niet herkiesbaar Henk Muller en Sonja de Haan.
• Aftredend en herkiesbaar Tjitske Sijbesma
• Het bestuur stelt Anke Jetske de Boer voor als nieuw bestuurslid
• De andere vacature hopen we in de loop van het jaar tussentijds op te 

vullen. 
• Pauze

9. Bespreking diverse actuele dorpse zaken, waaronder:
• Stand van zaken van de Haak en het N.W. tangent 
• Nieuw stroomland en Schenkenschans groen
• Dorpsplein en riolering door W. Feddema van de gemeente
• Jeugdwerk
• Gemeentelijke herindeling. Moet dat? Wat vindt u daarvan?
• Mededelingen Kermiscommissie
• Geluidshinderzaken en stand van zaken bouwmogelijkheden in het dorp  
• Himmeldei; storten van afval
• Nieuwe stichting voor beheer kerkelijke gebouwen in Marsum
• Alle andere actuele dorpse zaken.

10. Rondvraag en sluiting

WE HOPEN OP EEN GOEDE OPKOMST.
LAAT OOK UW STEM HOREN                             MIS HET NIET
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Vereniging Voor Dorpsbelang MarssuM - JaarVerslag 2011

Er is in 2011 heel veel gebeurd in de wereld om ons heen en helaas niet alleen 
positieve dingen. Het blijft onvoorstelbaar hoe ernstig mensen verdwaasd 
kunnen raken en dan blijkbaar eenvoudig de hand weten te leggen op wapentuig 
met zulke vreselijke gevolgen.
Het maakt niets uit of het dan een eenmans actie of een jarenlange 
onderdrukking betreft.
Laten we dankbaar zijn met ons dorp waar natuurlijk wel eens wat mis gaat, 
maar waar over het algemeen mensen (nog) oog hebben voor elkaar. Wij moeten 
niet toestaan dat in Marsum mensen worden buiten gesloten, verketterd om 
hun uiterlijk, afkomst of geloof. Het dorp kan beter een voorbeeld zijn, een 
pilot, een dorp waar tolerantie in de meest brede zin hoog in het vaandel 
staat, een leefbaar dorp.

Via de Nieuwskruier en/of via de Marsumer site houden we u door het jaar heen 
zo goed mogelijk geïnformeerd over die projecten waar wij belang aan hechten 
en die wij zo al tegenkomen. En natuurlijk bent u van harte uitgenodigd op de 
ledenvergadering om uw instemming of kritiek te uiten en ons tips te geven 
hoe het anders of beter kan. 
Wij, als bestuur, gaan ondanks al het negatieve gecrisis niet zitten somberen 
maar met onverminderde positiviteit opnieuw een jaar voor Marsum aan de 
slag. Gelukkig kunnen wij altijd weer een beroep doen op mensen uit het dorp 
of naaste omgeving daarvan, die voor een periode het bestuur van dorpsbelang 
willen ondersteunen. Zonder deze hulp zou het voor velen van ons, naast een 
baan en een gezinsleven, veel moeilijker zijn om handelend op te treden, in 
het algemeen belang, voor ú en voor de rust en leefbaarheid van Marsum.

In 2011 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Geert Verf voorzitter, Arend Jan Talens vice voorz., Henk Muller penningmeester, 
Shira Tigchelaar secretaris(ad interim), Tjitske Sijbesma, Sonja de Haan en 
Koos van der Meulen.
Anke Jetske de Boer vergaderde, als aspirant bestuurslid, vanaf september 
mee.
Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar gewaardeerde 
bijdrage. 
Het bestuur vergaderde dit jaar 7x, wisselend bij de bestuursleden thuis.

In kort bestek noem ik de belangrijkste zaken die wij dit jaar behandelden:
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de grote projecten vragen veel tijd en veel overleg zolang ze nog niet in 
uitvoering zijn.
Zo zijn we o.a. betrokken bij: de Haak, Noord West Tangent, Marsum aan ’t 
water, Nieuw Stroomland, Dorpsplein, Wadi, bouwen in het dorp, andere dorpse 
zaken zoals groen en veiligheid, overlast, geluidshinder van de vliegbasis nu en 
de JSF, de toestand van de wegen, veranderingen in de omgeving, projecten 
met- en voor jongeren, WMO, …… 
Bovendien werd de enige fractie die in Marsum vergaderde, de fractie van de 
FNP bezocht. 

In januari worden er besprekingen over de redactie van de website 
gevoerd. Oene Hiemstra en Arp zorgen voor de uitbouw en het beheer. De 
cultuurhistorische fietsroute door Menameradiel staat op de website. De 
asfaltfabriek op Schenkenschans brengt ons( WSG) op alle raads- en commissie 
vergaderingen van de gemeentes die er een oordeel over moeten vormen. De 
uitgeoefende politieke druk werpt z’n vruchten af. Oosterhof-Holman staat nu 
niet alleen erg in de schijnwerpers maar door alle toegevoegde eisen wordt 
het plan ook wel erg duur. Het RIVM rapport over de JSF, wordt op 12 januari 
besproken met de andere dorpsbelangen rond de vliegbasis. Het standpunt is 
ongewijzigd: meer geluid dan de F16 produceert kan de omgeving niet aan. 
Wel staat men gretig tegenover een permanent geluidmeetnet rond de basis 
en aanvullende geluidmeting van de JSF.
Het College ontvangen we op 18 januari. We bespreken een aantal dorpse zaken 
en informeren naar de geruchten over de verkoop van Nij Andringa State. Er 
worden door ons alternatieven aangedragen op het gemeente plan om grote 
delen groen van ons dorp overhoop te halen en in te zaaien met gras. U ziet 
aan Sybren Rodenhuis het resultaat. Hij en een aantal anderen verzorgen een 
stukje gemeenschapsgroen. We laten het College het vernieuwde dorpshuis 
en het aangebouwde nieuwe onderkomen voor de huisartsen zien. Aan de 
verhuizing van de huisartsenpraktijk besteden we, op uitdrukkelijk verzoek, 
pas aandacht, als ook het vernieuwde dorpshuis en het dorpsplein voor 
opening gereed zijn. De plannen rond het dorpsplein en de Wadi komen in een 
afsluitende fase. De gemeente zal bij aanleg ook een stuk riolering vervangen 
in aangrenzende straten. De wateroverlast op de Poptawei is onverminderd 
ernstig. Een milieu onderzoek vertraagt het herstel. In oktober is het dan 
toch ( eindelijk) verholpen en we complimenteren de gemeente werker van 
Leeuwarden hiermee. Jammer dat, in het kader van de herindeling, er op 
gemeente niveau nog zo weinig overleg is en het gedeelte in Menameradiel 
niet mee genomen werd. De aansprakelijkheidsverzekering voor de speeltuin is 
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afgesloten en “ons” bankje aan het van Harinxmakanaal is netjes geschilderd 
weer teruggeplaatst. Voor de Bôlekoer schrijven we, eerst zonder succes, een 
bezwaarschrift tegen de heffing detailhandel. In december wordt deze alsnog 
gehonoreerd. Overlast veroorzakende bewoners zorgen zo langzamerhand voor 
grote problemen. Aan alle kanten wordt ons geadviseerd hetzij aangifte hetzij 
melding te doen zodat er dossier vorming kan plaatsvinden.

In februari kregen we bericht van de gemeente over hun taakstelling bij het 
huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Er zal een beroep 
op ons worden gedaan als het nodig is, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. 
We waren betrokken bij de herziening van het bestemmingsplan Marsum-
Ingelum. Ook waren we bij een politieke avond over de onzekerheden rond 
het voortbestaan van de vliegbasis en over de JSF. Er was enige hoop om de 
besluitvorming van dit kabinet rond de aanschaf van het 2e testtoestel uit te 
kunnen stellen. U weet hoe dat gelopen is. Door de reorganisatie bij defensie is 
het luchthavenbesluit vertraagd waardoor er niet met bouwen in ons dorp kan 
worden gestart. De protesten en acties tegen de zoutwinning bij Slappeterp 
volgen we met belangstelling en ondersteuning.
Eind februari is het dorpshuis bijna klaar, kan het jeugdhonk ingericht worden 
en komen dorpsbelang, Oars, dorpshuis en jongeren bij elkaar om spijkers met 
koppen te slaan. Oars as Oars, een honk voor en door de grotere jeugd is een 
feit. De jongeren hebben zelf geld ingezameld om dit honk in het dorpshuis te 
kunnen draaien. 26 Maart is de eerste bijeenkomst, waar een redelijke groep 
jongeren op af komt. We ondersteunen een protestbrief namens de bewoners 
van Bitgummole over gedane toezeggingen die mogelijk teruggedraaid gaan 
worden over het NWT. 

De voorjaarsvergadering van de COVM op 14 maart leerde dit keer een 
ingetogen Geert kennen. We actualiseerden de vermelding van de Vereniging 
in de gemeentegids.
Onze ledenvergadering was 24 maart voor het eerst in de nieuwe zaal van Nij 
Franjum.
Er waren wat opmerkingen over de akoestiek die inmiddels is verbeterd. Jan 
Posseth, die ons veel werk uit handen neemt, kreeg als dank een pak Poptasap. 
Het verslag van de vergadering staat op de website onder april 2011. Op 30 
maart was onze voorzitter zelfs in Den Haag de belangen van Marsum aan ’t 
verdedigen in een rondetafel conferentie met defensie.
Een dag later kregen we van de gemeente een brief met aangekondigde 
ombuigingen. 
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Bij raadsbesluit van 16 juni krijgen de dorps-, plaatselijke belangen en 
verenigingen geen subsidie meer. Hoewel wij het een slecht idee vinden en 
van de besparing die dit oplevert nauwelijks onder de indruk zijn, gaan we hier 
niet tegen in protest. 
Begin april melden we de gemeente de vermissing van de LED verlichting bij 
de vissteiger. Zeer voortvarend herstelt de gemeente dit euvel door de lampjes 
te verankeren.
De Himmeldei werd 9 april gehouden. De belangstelling viel wat tegen. 
We proberen volgend jaar wat eerder te plannen. De woningstichting 
Wonen Noordwest Friesland neemt het groot onderhoud van de speeltuin 
op zich. Dorpsbelang controleert regelmatig en doet klein onderhoud. Een 
stakeholdersanalyse namens de Provincie, Rijkswaterstaat en Leeuwarden, 
over de Haak gehouden om de hinder en overlast in de uitvoering te beperken, 
deden we 9 mei. En de volgende dag waren we bij ‘Hart voor je dorp’, een 
avond door de woningstichting georganiseerd. Er werd aan twee workshops 
meegedaan en het enthousiasme was groot.
De Federatie van dorpsbelangen Menameradiel stuurt een verontruste brief 
naar de gemeente
om de bezuinigingen op het bibliotheek werk te heroverwegen. We ondersteunen 
deze, ook omdat er sluiting dreigt voor de Lytse Bieb. We zijn erg blij dat 
ondertussen het voortbestaan van de LB veilig is gesteld. De toekenning van de 
gemeente subsidie voor het sociaal dorpsplein is zo cruciaal dat er ingesproken 
wordt bij de commissie vergadering. De raad spreekt zich vervolgens unaniem 
uit voor toekenning. De e-mail van de gemeente over aanpassing van de 
komgrenzen geldt niet voor Marsum en het bericht over het asfalteringswerk 
op de Bitgumerdyk, na de bouwvak, wordt publiekelijk gemaakt.
Bewoners van het Aldlân nemen contact met ons op over de geruchten rond 
Nij Andringa State. We zijn op de voorlichtingsavond van de mogelijk nieuwe 
eigenaar, gehouden op 28 juli en op 2 september krijgen we het milieurapport 
toegestuurd. Het milieu rapport leggen we ter toetsing voor aan deskundigen. 
De ontwikkelingen zijn uitgebreid besproken op de website en in de dorpskrant. 
Ook onze zienswijze kunt u daar vinden. De belanghoudersvergadering van de 
woningstichting is op 4 juli en op 5 juli worden we in Bitgummole bijgepraat over 
de laatste ontwikkelingen rond het NWT. Ook worden we verrast door zowel het 
plaatsen van de fietsenstandaards aan de Bitgumerdyk, opnieuw een actie van 
Sybren blijkt later als, hoewel van geheel andere orde, de toekenning van een 
vorstelijke subsidie van de woningstichting voor de inrichting van het sociaal 
dorpsplein. We bespreken met school en de MR een aantal gemeenschappelijke 
problemen. We krijgen een uitnodiging voor het ‘inspiratiefestival’ van 
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Doarpwurk op 17 september. Omdat we niet alles kunnen nalopen en het ons 
aan inspiratie niet ontbreekt, passen we dit keer. Via de website roepen we 
zo veel mogelijk mensen op, in navolging van de werkgroep ‘zout is fout’, een 
bezwaarbrief in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de minister. De 
slechte afwatering van de Wadi is opnieuw aangekaart bij de gemeente. Er 
zijn kolken en putten geplaatst en de afvoer is schoongemaakt. Men zal verder 
bestuderen waardoor deze overlast ontstaat.

Van 9 – 12 september genieten we van een prachtig Merke programma. Alle 
lof voor de Merkecommissie. Ze staat open voor suggesties waar het nog beter 
kan. 
De Vliegbasis stuurde een overzicht van de verkeerssituatie tijdens de open 
dagen; ook kregen we een telefoonnummer voor klachten over buschauffeurs. 
Dat heeft goed gewerkt.
Jan de Jong nam afscheid bij de gemeente; hij werd bedankt voor zijn jarenlange 
inzet en zijn plezierige manier van samenwerken. Vanuit Doarpswurk kwam 
het verzoek om ons paradepaardje, de Bôlekoer, op de website ‘ons dorp in 
2020’ te mogen zetten als voorbeeld project. Er kwam een uitnodiging om 
op 10 september de manifestatie, die het landelijke nieuws haalde, “Zout is 
Fout” in Slappeterp bij te wonen. Het was een aardig en waardig protest. Van 
Terp10 communicatie kregen we een uitnodiging voor de cursus: boardsurfing, 
samen besturen, voor jongeren tussen 15 en 20 jaar. Wij hopen hier op termijn 
jongeren naar af te kunnen vaardigen. Op 16 en 17 september ondergaan we 
de open dagen van de vliegbasis. Op 21 september melde ons een bewoner 
van de Bitgumerdyk dat er gaten in de weg zitten. De volgende dag heeft de 
gemeente dat al in actie gezet. Ook kregen we van hen bericht over de aanpak 
van het parkeerterrein bij het voetbalveld. De jaarlijkse dorpsschouw was op 
26 september in goede sfeer met veel waardering over en weer. 
In Ritsumazijl troffen we de overige dorpen van de gemeente bij de 
Federatievergadering voor dorpsbelangen. Eind september is de website 
redactie rond. Oene en Arp geven aan te willen stoppen; de nieuwe redactie 
gaat op (schrijf)cursus georganiseerd door de woningstichting en Oene wordt 
bedankt voor zijn jarenlange inzet. Ook eind september wordt gestart met de 
aanleg van het NWT.
Dan nemen we begin oktober contact op met de gemeente over het verdwijnen, 
door de herinrichting van de Bitgumerdyk, van de parkeerplaatsen bij Lunia 
State en de vliegbasis. We willen die plek graag terug voor het parkeren van 
vrachtwagens.
In oktober worden er ook knopen doorgehakt wat de inrichting van het 
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dorpsplein betreft. Het valt niet mee ieders wensen te honoreren en aan 
ieders verwachtingen te voldoen maar onze aanjager in de werkgroep is een 
uitstekende pleitbezorger. Eind oktober komt er dan een uitnodiging van 
Noordtij voor ‘uw landschap in de praktijk’. Door gebrek aan belangstelling ging 
dat niet door. De politie vraagt ons via de gemeente om data van evenementen 
in 2012, 8 weken van te voren te melden. Ook eind oktober doen we mee aan 
een maatschappelijke visitatie van Ecorys uit Rotterdam over Wonen NWFrsl. 
We feliciteren dorpsbelang Schingen-Slappeterp met het positieve resultaat, 
dat er geen zout gewonnen zal worden onder hun dorpen. 

Begin november is er overleg met de woningstichting over verkoop van 
huurwoningen in het dorp. We krijgen van Omrin de aankondiging van de 
Himmelwike in 2012.
Marsum promotie wordt, naast Piter Wilkens, op bijzondere wijze verzorgd door 
Marrit en Pa op de Fryske Music Night. Tot 30 november kunnen we inschrijven 
op ‘Kern met pit’ van de KNHM en zo met goede ideeën €1000, - verdienen. We 
inventariseren mogelijkheden.
Het jaarlijkse voorzittersoverleg met het College was 21 november ‘s avonds. 
Daar worden ook punten besproken die op de federatievergadering aangemerkt 
worden hiervoor.
’s Middags zijn we dan eerst op de najaarsvergadering van de COVM, waar onze 
voorzitter weer ouderwets opereerde. Van een dorpsgenot kregen we bericht 
dat hij volk op het kerkhof had gezien wat daar niet thuis hoorde. We hebben 
hem, na enig speurwerk gerust kunnen stellen maar houden het in de gaten. 
We zijn bij de jaarvergadering van Nij Franjum op 23 november.

Begin december geeft de gemeente tekst en uitleg over de voorgenomen 
opwaardering van parkeerplaatsen bij het kerkpad. Makkelijk en snel hoor die 
digitale contacten!
Zo ontvangen we ook het ontwerpbestemmingsplan it Aldlân 4.
We krijgen van de gemeente de voorwaarden waaronder met carbid geschoten 
mag worden en de meldingsplicht. De website heeft dit opgenomen. De 
woningstichting brengt het project losse fearren onder onze aandacht. Dit 
beoogt het leven in de dorpen aangenamer en beter te maken. Initiatieven 
worden beloond met €200, -. Op de laatste bestuursvergadering van het jaar 
besluiten we de ledenvergadering te houden op 29 maart 2012.
We zijn in het dorpshuis bij de optredens en de stunt van de oudejaarsploeg. 
In de kerk genieten we weer van de Aldjiersoertinking waar de vaart goed in 
zat. Henk Vellinga feliciteren we van harte met zijn Marsumer van het jaar 
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benoeming. Dan vieren we de overgang van 2011 naar 2012 bij het vuurwerk en 
in Nij Franjum op het feest, maar realiseren ons dat er al weer een uitnodiging 
voor een onderhoud op 9 januari klaar ligt, dat we ook een keuze moeten 
maken uit het cursusaanbod van Doarpswurk en dat het afscheid van onze 
burgemeester ook in januari valt.

Het bestuur van Dorpsbelang Marssum

VERENIGING VOOR DORPSBELANG MARSSUM

Financieel overzicht per 31-12-2011

Inkomsten Uitgaven

Saldo per 01-01-2011 2.366,62 Diverse kosten 48,50

Contributies 2.580,00 Vergaderkosten 400,50

Gem. Menaldumadeel 250,00 Kamer van Koophandel 26,64

Drukwerk/kopieerkosten 0,00

Bankkosten 15,64

Dorpskrant 636,00

Aldjiersoertinking 0,00

Premie W.A.-verzekering 62,17

Pemie verzekering De Bôlekoer 86,27

Kosten Marsumer website 70,82

Doarpswurk 30,00

Bijdr. vuurwerk jaarwisseling 50,00

St. Molens Menaldumadeel 35,00

Veilig Verkeer Nederland 25,00

Himmeldei 77,60

Saldo per 31-12-2011 3.632,48

                                         € 5.196,62                                          € 5.196,62

Overzicht "nut" geld per 31-12-2011
Saldo nut per 01-01-2011 3.872,88

Bij: Intrest 61,75 Saldo nut per 31-12-2011 3.934,63

Saldo spaarrek per 01-01-2011 2.060,39

Bij: Intrest 32,85

Saldo spaarrek per 31-12-2011 2.093,24

                                         € 6.027,87                                          € 6.027,87
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De kinderen van 

OBS de PÔlle 
komen maandag 19 maart bij de 

deuren langs om 

Paaseitjes  
te verkopen!!! 

 
De opbrengst hiervan komt ten goede aan school!!! 
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anbo-MenaMeraDiel.

Geachte leden en belangstellenden,
We zijn op zoek naar twee actieve mensen die in ons bestuur zitting willen 
nemen. Maandelijks komen we één keer bij elkaar ( 8 x per jaar ) en in die 
maanden organiseren we ook een activiteit voor onze leden en belangstellenden. 
We zijn op zoek naar iemand die over één of twee jaar het penningmeesterschap 
op zich wil nemen en iemand die over één of twee jaar het secretariaat wil 
invullen. Tot die tijd kunt u meedraaien in het bestuur en kennismaken met de 
werkzaamheden die we uitvoeren.
 We zullen u graag in onze groep opnemen en wegwijs maken in het reilen en 
zeilen van de ANBO.
Hebt u belangstelling en wilt u wat meer weten, neem dan even contact op 
met de voorzitter, 
Jan Kuipers, 0517-231932, e-mail hinkeenjan@kpnplanet.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
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puzzel:   blokpuzzel

OPLOssINg INLEVEREN bIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN
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Oplossing Februari-nummer
Winnaar: G. Brouwer – Tj. V. Eysingawei 15

Danke!
Beste doarpsgenoaten.
Wat is it dochs mooi om te wenjen yn in doarp der’t safolle minsken binne dy’t 
oan je tinke yn in o sa drege tiid.
Wij wolle jimme dan ek graag bedanke foar it kommen nei it ôfskie fan Johan.
Ek foar de kaarten, blommen en belangstelling yn welke foarm ek.
Wij ha it fielt as hiel bysûnder en waarm.

Mei grutte dank, Sjoerdtje Zoer.
Mei út namme fan ús dochters Petra en Monique en famylje.

theMaMiDDag
Op dinsdag 20 maart 2012 organiseert de commissie geestelijke verzorging
van Nij Statenlân een themamiddag.
De heer J.D.Niemeijer zal een lezing houden over: 
                            ALDE FRYSKE TSJERKEN
Met bijbehorende  beelden zal hij vertellen over het ontstaan-  en over de 
toekomst van de kerken. De heer Niemeijer is bestuurslid  van de Stichting  
Alde Fryske  Tsjerken.

Op 20 maart in de grote zaal van Nij Statenlân  aanvang 15.00 uur zaal open 
vanaf 14.30 uur.
Toegangsprijs  3 euro inclusief  koffie/thee.
Wij hopen u te ontmoeten op dinsdag 20 maart.
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in MeMoriaM

Op zaterdag 18 februari is tijdens het dirigeren van het orkest gevormd 
door honderd vijftig oud-leden van het Frysk Jeugd Orkest in de Harmonie 
in Leeuwarden plotseling overleden Gerard van der Weerd. Van der Weerd 
heeft in 1977 het Fries Jeugd Orkest opgericht. Begonnen met enkele jeugdige 
muzikanten bij hem in de woonkamer van zijn huis in Marsum groeide het 
ensemble al snel uit tot een klein  symfonie-orkest. Met steun van het toenmalig 
Frysk Orkest, in het bijzonder de directeur van dit orkest, waaraan Gerard van 
der Weerd als solo-klarinettist was verbonden, kreeg het jeugdige orkest de 
wind in de zeilen en groeide het naar de huidige formatie van ongeveer zestig 
leden. Een orkest dat er mag zijn, zowel qua omvang, als qua kwaliteit. Vele 
concerten in binnen- én buitenland volgden in de afgelopen 35 jaar, waarvan 
Gerard van der Weerd voor een periode van twintig jaar als dirigent aan 
dit orkest verbonden is geweest. In de daarop volgende periode was hij als 
bestuurslid van de stichting nog vele jaren betrokken bij het reilen en zeilen 
van het Frysk Jeugd Orkest.
 
In de beginjaren van dit orkest was Gerard van der Weerd ook verbonden als 
dirigent aan muziekvereniging Ons Genoegen. Van eind 1976 tot eind 1982 
heeft hij de dirigeerstok gezwaaid over het korps. Het gaf Van der Weerd ook 
een podium voor zijn nieuwe Fries Jeugd Orkest. Tijdens het nieuwjaarsconcert 
in 1978 laat hij het pas opgerichte orkest  een optreden verzorgen, het éérste 
optreden in het 35 jarige bestaan van het orkest. Bij een uitwisseling in 
1982 van het Fries Jeugd Orkest en een Amerikaans jeugdorkest verzorgt Ons 
Genoegen in dat kader een concert, met onder meer muziek uit de “Nieuwe 
Wereld” in de vorm van “American Panorma”.

Leden, dirigent en bestuur van muziekvereniging Ons Genoegen willen met 
dit in memoriam stil staan bij het overlijden van oud-dirigent Gerard van der 
Weerd en willen vanaf deze plaats zijn familie, in het bijzonder zoon Peter, 
maar ook al diegenen die hem met veel aandacht omringden, waaronder in 
het bijzonder de familie Kilian uit Marsum, sterkte toewensen met dit zo 
plotselinge verlies.

De voorzitter 
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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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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

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
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Werkgroep ontWikkelingssaMenWerking MenaMeraDiel (WoM)
Aan inwoners van Menameradiel waarvan wij denken dat ze zich betrokken 
voelen bij de problematiek van arm en rijk in onze wereld.

De WOM is sinds 1978 bezig met het vragen van aandacht voor en het steunen 
van mensen die in grote armoede leven. Zie ook www.menameradiel.nl onder 
‘welzijn/wolwêzen’.
Het voortzetten van ons werk en het opzetten van nieuwe initiatieven lukt 
niet zonder nieuwe leden erbij. Dat werk kan uiteenlopen van het organiseren 
van een collecte en het verkopen van Fair Trade producten tot het maken van 
een reis naar Roemenië om te bekijken wat de WOM in samenwerking met de 
mensen daar heeft gerealiseerd.

Wij vragen u lid te worden van de WOM
Voor meer informatie kunt terecht bij:

Jetty Wondaal  Dronryp   0517 231645
Tsjibbe Rodenhuis Boksum   058 2541538
Durk van der Schaaf Bitgummole  058 2531264
Jos Steggerda  Bitgummole  058 2531587
Yde Faas  Blessum  058 2541542
   secr.: y.faas@hetnet.nl

VriJWilligers gezoCht
Als rayonleider voor NWFryslân van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten wil 
ik weer proberen in Marsum de jaarlijkse collecte een nieuwe start te geven.
Deze collecte heeft jaren goed gelopen maar is al verscheidene jaren niet 
georganiseerd.
Er zijn twee mogelijkheden: Een organiserend persoon treedt met mij in 
contact en  ik vraag nieuwe collectanten zich te melden .
Of een vereniging of club uit het dorp “adopteert” de collecte en ontvangt 15 
% of 30% van de opbrengst voor de eigen kas.
Meer uitleg en voorwaarden kan ik U geven of U bekijkt de site van het fonds 
via: 
info@fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecteren met eigen opbrengst 
Ik vraag U nu al te reageren hoewel de collecte altijd de laatste week van 
september gehouden wordt. In 2012 van 23 tot en met 29 september.
Schrijf naar Hendrik Bakker, Korvet 5, 8802LA,Franeker. Bel me op 0517-393081 
of via mail: fam.h.bakker@home.nl 
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Zondag 1 april open dag  
Tennisvereniging MarssuM

Tennisvereniging Marssum heeft een prachtig nieuw tennispark tot zijn beschikking met een drietal professionele 
banen die het hele jaar door bespeelbaar zijn en een kantine en kleedkamers die voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Maar al dat moois is natuurlijk bedoeld om te gebruiken, daarom deze oproep om lid te worden van Tennisvereniging 
Marssum. Bent u ervaren tennisser dan is Tennisvereniging Marssum uitermate geschikt voor u omdat de banen 
nagenoeg altijd beschikbaar zijn. Wilt u het spelletje leren kennen dan kunt u zich opgeven voor de lessenserie die 
gegeven wordt door een ervaren tennistrainer. De groepen zijn niet groot en gevarieerd, dus voelt u zich zomaar 
thuis. Ook als u ervaren wedstrijdtennisser bent heten wij u van harte welkom omdat Tennisvereniging Marssum op 
verschillende niveaus deelneemt in de regionale competities en meedoet aan de Friesland Cup. Tennisvereniging 
Marssum organiseert regelmatig activiteiten die voor alle leden geschikt zijn. Toernooien, alleen of in samenwerking 
met de plaatselijke kaatsvereniging zijn gezellig, laagdrempelig en spannend tegelijk!

Dus wilt u kennismaken met de Tennisvereniging Marssum, neem dan contact op met Tytsje Julianus  
(telefoon 058-2541252). U kunt dan gerust eens een avondje komen tennissen of gelijk lid worden van onze gezellige 
vereniging. Het lidmaatschap kost voor het jaar 2012 €100,00 voor senioren, € 50,00 voor junioren, studenten  
zonder inkomsten uit werk € 65,00. Het maximale gezinslidmaatschap is € 275,00. Verder geldt voor nieuwe leden 
een éénmalige entreegeld van € 12,50 met een maximum van € 25,00 per gezin.

Wilt u kennismaken met de vereniging, dan bent u van harte welkom op het openingstoernooi op 1 april die tevens 
dient als open dag. 

ZONDAG 1 APRIL

VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN
AANVANG 15.00 UUR

OPGAVE VOOR 30 MAART 
VIA INFO@TVMARSSUM.NL

TEVENS OPEN DAG
TENNISPARK ‘DE EENDRACHT’

RIEMER VEEMANSTRJITTE 1A MARSUM

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

In november doken er berichten op dat er een lange, strenge winter zou komen 

met veel sneeuw. In werkelijkheid kwam er, vrij laat, een korte stevige winter. 

En wat voor één; weer eens een echte gezellige Hollandse ijswinter die veel 

mensen op de schaats bracht op prachtig zwart ijs. Met her en der wel wat 

sneeuwproblemen. De poort van de Ritsumabaan kon al op 2 februari worden 

geopend. Op zaterdag 4 februari was het tijd voor de eerste ledenaktiviteit, 

een kortebaanwedstrijd voor kinderen. Ondanks de geringe deelname werd het 

een fraaie wedstrijd, waarbij Elske Mulder zegevierde, Tieme Schiphof tweede 

werd en Sven van Lunzen derde. De schooljeugd was op de maandagmiddag 

daarna op de ijsbaan te gast.   Op donderdagavond 9 februari werd het niet 

meer weg te denken ijshockeytoernooi gehouden voor kanjers tot en met 16 

jaar. Met 15 aan-meldingen was er één persoon te weinig om 4 teams van 

4 te vormen. Dat werd opgelost door de bereidwilligheid van enkele 17- en 

18-jarigen om bij toerbeurt bij het drietallig team mee te spelen. Klasse 

mannen! Bij dit toernooi, van behoorlijk nivo, werd de eindzege behaald door 

het team Ryan Barker, Rick Hovenga, Remco Leemburg en Jesse Muller. Tweede 

werden Tom Biesma, Anko Bleijinga, Jesper de Jong en Quinten Lamsma. De 

derde prijs was voor Auke Biesma, Yoeri van Loon, Sven van Lunzen en Niels 

Miedema en de vierde was voor Stefan Efdé, Michael Hovenga en Tim van 

Lunzen die hulp kregen van Johan Dijkstra, Marco Erich en Brian van Loon.                                                                             

De derde aktiviteit was afgestemd op de actualiteit. Het was duidelijk dat dé 

tocht niet kon doorgaan. Op onze ijsbaan waren er geen belemmeringen om 

voor jeugdleden een mini-elfstedentocht uit te schrijven voor zaterdag-avond 

11 februari met de aanduiding “Hier gaat ie wel door”.                  
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Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678

Een dertigtal jeugdigen en enkele volwassenen kregen een heuse stempel-

kaart om na elk van de 11 rondjes een stempel te laten plaatsen. Het was, 

net als bij de echte tocht, een drukte van belang. Kwa toeschouwers, maar 

ook bij de stempelpost. Eén van de deelnemers presteerde het om de tocht 

tweemaal te doen; dat hebben we bij de grote tocht nog niet gezien…….. . 

Na het volbrengen van de monstertocht overhandigde de voorzitter aan ieder 

persoonlijk een mooie oorkonde. Het was weer een ouderwets gezellige avond.

Wat het bestuur betreft waren het 11 prachtige ijsdagen en blijkens een flink 

aantal mooie reacties waren wij niet de enigen. Al het ijsplezier was nooit 

gelukt zonder onze leden. Daarom onze dank aan schaatsers, deelnemers en 

toeschouwers voor hun veelvuldige aanwezigheid en gezelligheid op de baan. 

Ons motto “Wiis mei iis” kwam weer helemaal tot zijn recht.   

Verder willen wij met veel genoegen het resultaat melden van ons verzoek 

van oktober/november om opgave van e-mailadressen en de mogelijkheid om 

de kontributie per bank te betalen. Maar liefst 53% van de leden was bereid 

om per bank te betalen en meer dan 2/3 gaf zijn/haar e-mailadres door. In de 

praktijk is al gebleken dat door dat laatste een snelle communicatie mogelijk 

is, bijvoorbeeld de aankondigingen van de wedstrijden. Daarvoor ook onze 

hartelijke dank.

Met een goed gevoel sluiten we deze fraaie ijswinter af en wensen wij ieder 

alvast een mooi voorjaar toe.                                                                       

Het bestuur                                                                                                                                                                                                      
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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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uien- CaMeMberttaart

6 lapjes diepvries bladerdeeg 
650 gr. uien 
100 gr. ontbijtspek 
1 eetlepel olie 
4 eieren 
versgemalen peper, zout 
2 dl. kookroom of slagroom 
200 gr. Camembert 
quiche of springvorm, rond 24-26cm. 

Voorbereiden: 
verwarm de oven op 200°C, laat het bladerdeeg ontdooien; 
pel de uien en snijd ze in dunne ringen; 
snijd het ontbijtspek in reepjes, 
bak ze even in hete olie en schep ze uit de pan; 
fruit de uien goudgeel in het spekvet; 
voeg de spekreepjes erbij en laat het mengsel afkoelen; 
bekleed de ingevette vorm met bladerdeeg, 
prik de bodem hier en daar in met een vork. 

Bereiden: 
klop de eieren los met peper, zout en room; 
verdeel de uien met spek over de deeg bodem en 
giet het eier-roommengsel erover; 
zet de taart in het midden van de oven en 
bak hem 35-40 min. goudbruin en gaar; 
snijd de camembert in lange repen, 
leg deze de laatste 5min. op de taart en laat de kaas licht smelten.

buter, brea en kulinêr Mei geartsJe
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57 Mensen hebben genoten

Het jaarlijkse stamppotbuffet op 31 januari jl. was opnieuw voortreffelijk 
van smaak en was ook voor de nieuwe gasten een aangename en sfeervolle 
bijeenkomst.
De  tafels en de opgestelde buffetten  waren weer stijlvol gedekt.
Vorig jaar kon de vrijwillige keukenbrigade zo`n 45 mensen verwennen, nu 
waren er al  57 deelnemers.
Namens de organiserende vrijwilligers werden de gasten welkom geheten door
Sijbren van der Leij.
Anne - Wiep Bloem van Gemeente Menaldumadeel vertelde nog even hoe dit 
initiatief indertijd tot stand is gekomen.
Vanaf  17.00 uur kon iedereen genieten van hutspot, boerenkool, gebakken 
spekjes, gelderse worsten en hartige zuurkooltaarten.
Na een smakelijk toetje met slagroom kon iedereen voldaan huiswaarts keren, 
doch niet nadat het vijftal vrijwilligers alle lof was toegezwaaid.

Een deelnemer.
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INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 27 maart 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

4 maart Ingelum Ds.v.d.Ploeg

11 maart Bitgummole Ds.J.F.Kroon Skoalle tsjerketsjinst

14 maart Ingelum Ds.J.F.Kroon Biddei  

18 maart Marsum Ds.Beintema Fryske tsjinst

25 maart Bitgum Ds.J.F.Kroon

1 april Bitgummole Ds.J.F.Kroon

2,3 en 4 april Ingelum vespers

5 april Ingelum Ds.J.F.Kroon Hillich Nachtmiel

6 april Ingelum Ds.J.F.Kroon Goed freed

7 april Ingelum Ds.J.F.Kroon  Stille sneon

8 april Marsum Ds.J.F.Kroon Peaskesnein

9 april Molewjuk Ds.J.F.Kroon Peaskemoandei





(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 • 


