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    Wij zijn op zoek naar leuke, enthousiaste, nieuwe collega’s 
 die vanaf minimaal 5 uur per week parttime beschikbaar zijn.

Wij zoeken personen die:   
- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (min. 5 uur p. w.) 
- geen verkooprol
- bereid hard te werken

Herkent u zichzelf in bovenstaande punten, aarzel niet en neem contact met ons op!
 

Miranda Draaisma & Marcus de Boer 06 - 53 14 94 15  

of mail uw cv naar info@Mconsulting.me  
 

enthousiaste, leuke, nieuwe  

         collega’sGezocht

Wat bieden wij u?
- een resultaatgebaseerd inkomen, dat u door
 enige maanden serieus te werken op kunt 
 bouwen tot een bovengemiddeld hoofdinkomen 
 met een blijvend karakter.
- leuke, spontane collega’s
- professionele training en begeleiding
- persoonlijke groei

Ben je op zoek naar een vlotte, veilige en goede 
rijschool, waar je je rijbewijs snel kunt gaan 
halen...
Weet dan dat:
- Vele Marssumers hun lessen bij onze rijschool 
hebben gevolgd.
- Wij lessen volgens de CBR-rijprocedure met een 
speciaal en doelgerich lesprogramma. 
- Onze theorielessen ook praktijkgericht zijn

I n f o :  L e e u w a r d e n :  0 5 8  -  2 1 2  6 0  3 3
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redactie
 Fetsje Huibers   redactie  058-254 1366 
 Rienk Julianus   kopij  058-254 1818 
 Geertje Sikkema  penning 058-254 1881 
 Hans Wassenaar  bezorging  058-254 1384

De Marssumer site : http://www.marssum.info
huisartsenpraktijk Marssum D.P. Dooren en 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  telef. Spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
 16.00-16.30  medicijnen afhalen.
 Is bij een medisch spoedgeval de praktijk
 telefonisch in gesprek, bel dan :   058-2542975
 Zie ook : www.marssum.praktijkinfo.nl

Psychologische hulpverlening
 ‘Papilio’ praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling
 Rypsterdyk 2b  9034 HN Marssum    058-8431093

Maatschappelijk werk n.w. en Midden friesland  058-2132000
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
 Franeker  Vijfhuizen 1.  Dagelijks spreekuur 9.00-10.00  0517-397484
 Menaldum  Dienstencentrum.  Dinsdags spreekuur 9.00-10.00  0518-451547
 Berlikum  Sportlaan 7.  Dinsdags spreekuur 10.00-11.00  0518-461741

stichting hulp en welzijn 
 Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434

n.h. Kerk + 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

jaargang 37 nr. 6   februari 2011
De nieuwskruier  bankrekeningnummer 31.32.00.076

Verschijnt 10 maal per jaar, oplage 600 stuks, wordt gratis thuis bezorgd

 KoPij Maart 2011 inleVeren bij  
 rienK julianus
 ryPsterDyK 2               
 9034 hn MarssuM

DoarPsKranteMarsuM@hwassenaar.nl

VÓÓr DonDerDag 24 februari
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anbo (alg. ned. bond v. ouderen)
 Secr. M. Hellinga  Dr. Poptastrjitte 3,  Marssum  058-2541409
 M. Bresser  Franjumbuorsterpaed 11  Marssum 058-2541526

Pcob Menaldumadeel  
 Dhr. S. Zwalua secr.   Menaldum  058-2531494

thuiszorg het friese land telefoon 24 uur per dag  0900-8864
Thuisverpleging en –verzorging * Kraamzorg * Ouder- en kindzorg * Huishoudelijke 
hulp * Alfahulpverlening * Voeding- en dieetadvies * Uitleen van verpleegartikelen en 
hulpmiddelen * Friese zorgwinkel * Cursussen en themabijeenkomsten * Pluspakket 
*Dienstcentra voor ouderen in Leeuwarden
www.hetfrieseland.nl	|	info@thfl.nl

stichting welzijn Middelsee - Menaldumadeel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Voor informatie en persoonlijk,  onafhankelijk advies over wonen, welzijn, zorg en dien-
stverlening, hulp bij aanvragen van voorzieningen, invullen formulieren etc.
Spreekuur op di en do van 08.00 – 9.30 uur.
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl	
Ouderen / opbouwwerker  Sieta Kuipers
Voor ondersteuning groepen, valpreventie, steunpunt mantelzorg, vorming en educatie.
Aanwezig van ma t/m do van 8.30 – 14.30, wo van 8.30 – 11.15 uur.
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 23-02-2011, 30-03-2011, 27-04-2011 18.30u  06-43365003

snoeihout

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
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9  feb  Spelmiddag  14.00u  NF

10 feb Kofjemoarn Marssum  CS Zie art.

11 feb Oars Carnaval: groep 1 t/m 6 19.00u NF Zie art.

11  feb  Oars Film: groep 7 t/m 15 jaar 21.00u NF Zie art.

15  feb  Jaarvergadering Uitvaartvereniging  20.00u  NF  Zie art.

18 feb Ledenvergadering Vogelwacht 20.00u NF 

6 mrt Goutumer Ballad & Shantykoor 15.30u NF Zie art.

9  mrt  Spelmiddag  14.00u  NF

9 mrt Jaarvergadering Floralia

11 mrt  Oars: laatste DISCO dit seizoen 19.00u NF Zie art.

18 mrt OKK Uitvoering  NF

19 mrt OKK Uitvoering  NF

20 mrt OKK Uitvoering  NF

24 mrt Jaarvergadering Dorpsbelang  NF

6  apr  Gezamenlijke spelmiddag  14.00u  NF

16 apr Bloemenactie Floralia   

23  apr  Rommelmarkt Ons Genoegen    Zie art.

Peuterspeelzaal 
 De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Loes van Doorn 058-2542179

Kinderdagverblijf ringeling 
 (kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp  0517-232328

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

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
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Fierderop yn’e doarpskrante kinne jim wat lêze oer de skiednis 
en takomst fan de Fleanbasis Ljouwert en de tsjustere wolken 
dy’t oan de hoarizon ferskine.

Snein 6 febrewaris op televyzje Nederlân 2 om 15.30 oere 
stjoert omrop Fryslân in dokumintêre út ûnder de titel DE 

FLEANBASIS YN SWIER WAAR. In nijsgjirrige titel wêrfan de gefolgen op langer 
termyn no noch net te oersjen binne. Njonken de takomst ek in stikje skiednis 
oer it ûntstean fan’e fleanbasis en de striid fan’e omwenners yn’e jierren 
sântich en tachtich.  Ha jim dizze útstjoering mist dan is der jûns op omrop 
Fryslân in twadde kâns fanôf 17.00 oere en dernei op alle hiele oeren. 

It regear sit yn oer de rekkenkunde fan de basiskoalle learlingen en dy 
fan de MBO kursisten. Wy meitsje ús soargen oer de rekkensomkes fan de 
beliedsmakkers op it ministearje fan definsje. Yn jannewaris hat Hillen, ús 
minister fan definsje, bekend makke dat it budzjet foar de oankeap fan de 
JSF mei 1,4 miljard ferhege wurd nei in totaal fan 7,6 miljard euro, ja seker € 
7.600.000.000,-. Nijmoadrich Amerikaansk boekhâlden. No rekkenje kinne sy 
dêr wol, sy litte ús foar in part opdraaie foar de krises. 

Hawar dit jild is nedich om 85 Joint Strike Fighters te keapjen. Neffens Hillen 
kostet ien JSF no omtrint 60 miljoen. In simpel somke fan 85 x € 60.000.000,- 
makket yn totaal € 5.100.000.000.-. Dat is 2,5 miljard euro minder as de 7,6 
miljard euro dy’t Hans Hillen reservearret. No is dy Hillen folle slûchslimmer 
dan wy sljochtwei hinne betinke kinne. Wy tinke dat dy 2,5 miljard euro nedich 
binne om de wjerstân fan de bewenners yn de regio ôf te keapjen. 

Stel der moatte yn Marsum, Jelsum en Koarnjum sa’n 700 huzen ynnovearre 
wurde, dat is in oar wurd foar slope, dan is de fraach wat smyt dat op foar 
ús. Wer in somke € 2.500.000.000/700 = € 3.571.428.- gemiddeld it hûs. No 
dogge wy net muoilik oer in pear euro dus foar 3 miljoen euro it hûs gean wy 
ek wol fuort. Hans Hillen sil wol tocht ha, foar jild is alles te keap, dat binne 
wy mei him iens. No kin de priis noch wat oprinne as we it tûk spylje, want op 
Wikileaks ha wy lêzen dat definsje einliks mar 55 JSF ha wol. No sels mar efkes 
rekkenje. 

KruierKes
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In fisioen: “Nij Marsum oan it waad”.
Wisten jim dat Jan Venema njonken syn hobbys reedriden (3x 
alvestêdetocht), fytsen (30x alvestêdetocht) en kuierje (in 
deitochtsje fan 60 km jout er neat om) in nifelder is. Fier oer 
de grinzen oant Eastenryk ta bekend. Sa makket Jan Fryske 
houtsjes (friese doorlopers) op skaal. In lust foar it each, sawat 
7 cm lang en te keap op de jierlikse pseudo alvestêdetocht op’e Weissensee. 
Nijsgjirrich wurden nei sa’n aardichheidsje wêr’t Jan al sawat 500 hûndert fan 
makke hat. Efkes oanrinne op Skoallestrjitte nûmer 12. 

Jeften
A.M. € 15.-,  E.T. € 15.-. Mei-elkoar € 30.-, ús begruttingstekoart is no noch € 
321.50. Tige tank foar jim jeften.

Ús gemeente is wat yn ûnmin rekke mei gemeente Ljouwert, wy fertinke 
harren derfan dat sy fiele litte wolle wa’t hjir yn omkriten de baas is. Earst 
wie der allegearre gedonder yn ús gemeente oan’e Ljouwerterdyk. Hieltiten 
stopje foar dy ferrekte stopljochten. Mar no binne se op’e Poptawei ek al oan 
it donderjeien. Dizze stopljochten brekke alle rekords. We kinne no kieze: 
Of te let op it wurk komme troch minuten lang te stopjen op de Poptawei 
yn’e gemeente Ljouwert en dan noch efkes pesten wurde by de stopljochten 
rjochting Europlein tsjinoer Crystalic (in beurt oerslaan, hoe kinne sy it betinke, 
machtsmisbrûk gelyk). Of oer de snelwei nei de stêd en yn’e file telâne komme. 
Mar ús gemeenterie moat de poat stiif hâlde wat de asfaltfabryk oanbelanget.

Wy ha de earste ôflevering fan Rembrandt sjoen. En wy moatte sizze de EO 
slacht de spiker net njonken de kop mar der boppe op. In flot spile stik, in 
fleuchje erotyk fan wat flikfloaiende jong keardels dwaande mei harren passy. 
En sa wurde wy op boeiende wize meinommen om út ferskate ynfalshoeken ús 
kultureel histoarysk besef fierder te ûntwikkeljen. Dus sjen op moandeitejûns. 
Letter sels noch mei sênes opnommen yn ús Poptaslot.

Noch ta ûnthâld: Al in ôfspraak by ús dokter makke healwei febrewaris?

KruierKes
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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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Papilio
Praktijk voor 
Psychosociale therapie
Coaching & Counseling                      

Carolien M.F. Kruyt
Psychosociaal therapeut

 
Rypsterdyk 2
9034 HN Marssum
058 – 843 1 093

www.mijnpsychotherapie.nl
info@mijnpsychotherapie.nl 
 Aangesloten bij de NFG
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VereNiGiNG VOOr DOrPsBeLANG
De afgelopen maand vroegen onderstaande dorpse zaken weer om onze 
aandacht:

Blijft schenkenschans groen of wordt het industrieterrein?
De werkgroep Schenkenschans Groen  is bijzonder verheugd dat de Raadsleden 
van Menameradiel  uNANieM een motie, ingediend door de PvdA en Groen 
Links, heeft aangenomen waarin staat: 

Ritsumasyl/Schenkenschans als een groene long in het gebied tussen de 
(toekomstige) Haak en Noordwest-Leeuwarden functioneert en handhaving 
van die functie gewenst is. Het op dit moment niet duidelijk is of er 
(conform een actuele SER-ladder-analyse) noodzaak is voor uitbreiding van 
bedrijventerreinen en kantoorterreinen. En  vestiging van een categorie 
IV industrie op Schenkenschans-eiland naar het oordeel van de Raad van 
Menameradiel ongewenst is. Verder vinden ze dat het locatieonderzoek 
onvoldoende rekening heeft gehouden met de inpassingvisie van het Ontwerp 
Traceebesluit Haak-om-Leeuwarden en onvoldoende rekening houdt c.q. inzicht 
geeft in de verwachtte verkeersbewegingen en ontsluiting van de voorgenomen 
activiteiten op Schenkenschans-eiland en stelt dat de asfaltcentrale en 
biomassavergister niet gescheiden kunnen worden. Bij koppeling van de 
asfaltcentrale en biomassavergister aan de aan te leggen biogasleiding vervalt 
dit uitgangspunt en kan de locatiekeuze anders uitvallen. De gemeenteraad 
merkt op dat Newtonpark III nog volledig beschikbaar is, dat daar categorie IV 
bedrijven toegestaan zijn en er bij de aanleg van de Haak met bijbehorende 
invalswegen wel een zeer goede ontsluiting zal zijn.

De gemeenteraad is daarom tegen het vestigen van een bedrijventerrein op 
Schenkenschans-eiland. Ze draagt het College van B en W op een afschrift 
van deze motie te zenden aan de raden van de gemeenten Leeuwarden en 
Littenseradiel en aan de Provinciale Staten van Fryslân, met het verzoek om 
een reactie.

Verder werd unaniem besloten het besluit over de structuurvisie uit te stellen 
tot een volgende vergadering, zodat eerst afgewacht kan worden wat het 
besluit van de raad van Leeuwarden maandag 31 januari zal zijn. Ook in de 
raad van Leeuwarden schijnen de nodige twijfels te zijn over de geschiktheid 
van de ze locatie als bedrijventerrein categorie IV.

Vol verwachting kijkt de Werkgroep Schenkenschans dus uit naar zowel 
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de Raadsvergadering van Leeuwarden en op een later tijdstip naar de 
Raadsvergadering van Littenseradiel die zich eerder al zeer kritisch uitlieten 
over de locatie Schenkenschans. En over hoe passend een asfaltcentrale 
binnen de duurzaamheidsgedachte van Nieuw Stroomland is. Al met al lijkt 
dus bij steeds meer partijen het inzicht toe te nemen dat SCHENKENSCHANS 
GROEN moet blijven conform eerder gemaakte plannen en toezeggingen. Jan 
Willem de Koning en ook Sjoerd van Aalsum (beiden uit Ritsumasyl) en Arend 
Jan Talens hebben veel tijd gestoken in het dossieronderzoek en het inspreken 
bij de diverse gemeenteraden, maar voorlopig is het resultaat er naar. Fijn dat 
er naar geluisterd werd. We hopen dat Leeuwarden kiest voor een “win-win” 
oplossing. Het zal het plan en de samenwerking in de toekomst er alleen maar 
beter op doen worden.

riVM rapport over geluid JsF besproken door verschillende dorpen:
Het RIVM rapport is besproken met de dorpsbelangen van Menaam, Ingelum, 
Marsum, Jelsum en Koarnjum. Alle dorpsbelangen waren unaniem van mening 
dat het rapport voldoende handreikingen biedt voor een constructief en 
kritisch vervolg. Zoals bekend stelt het rapport dat de geluidshinder van de JSF 
mogelijk inpasbaar is op de vliegbasis, als de berekeningen van het NLR niet 
hoger uitvallen. En dat is nu net het punt. Het RIVM zegt dat er nog twijfels 
over zijn. Binnen het beperkte onderzoek dat ze gedaan hebben kan die vraag 
niet beantwoord worden. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. Dat kan zijn 
aanvullende geluidsmetingen onder Nederlandse omstandigheden. Het RIVM 
denkt dat dit moeilijk uitvoerbaar is en stelt voor om de geluidshinder later te 
volgen middels een permanent geluidsmeetnet rond de basis. En om hiermee 
de geluidscontouren goed te kunnen bewaken. Mocht het geluid tegenvallen, 
dan ligt het risico bij de gebruiker. Er moet dan minder gevlogen worden om 
alsnog binnen de contouren te blijven. Alle dorpsbelangen zijn voorstander van 
“en – en”. Dus en dit geluidsmeetnet, maar ook aanvullende geluidsmetingen 
om op voorhand zoveel mogelijk bekendheid te krijgen. Immers het NLR heeft 
de Amerikaanse geluidniveaus niet voldoende kunnen omrekenen naar de 
Nederlandse situatie. Vooral het verschil in luchtvochtigheid (in Amerika 8 % en 
in Nederland gemiddeld 70%) zorgt ervoor dat de geluidshinder hier veel groter 
zal zijn. Het RIVM schat in tussen de 2-4 dBA. Dat lijkt weinig, maar voor de 
geluidscontouren maakt dat veel uit. Daarbij komt nog dat het gewicht van de 
operationele toestellen ca 8% zwaarder zal zijn dan het gemeten toestel. Ook 
heeft het NLR in de berekening 10% avondvluchten meegenomen, terwijl dit er 
thans 15% zijn. In de toekomst zal dit eerder meer dan minder worden. Kortom: 
De twijfels die ook het RIVM heeft zijn voldoende reden voor vervolgonderzoek. 
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Meten is weten. En één meting is geen meting, aldus geluidsdeskundigen. De 
dorpsbelangen hebben daarom besloten de twijfels nog eens in een brief aan de 
Vaste Kamercommissie voor Defensie op een rijtje te zetten en voor te stellen 
om beide opties (aanvullende geluidsmeting en permanent geluidsmeetnet) uit 
te laten voeren of deze opties volop op tafel te houden. In tegenstelling tot 
wat Minister Hillen wil, die geen verder onderzoek nodig acht. 

Begin maart zal in de Tweede Kamer een zogenaamde ronde tafelconferentie 
gehouden worden over het vermoedelijke geluid van de JSF. De kans is groot 
dat ook wij daar het woord zullen voeren. 

Jetske Herrema Marsumer van het jaar 2010
Jetske Herrema werd in de bomvolle kerk in 
Marsum tijdens de traditionele Aldjiersoertinking 
uitgeroepen tot de Marsumer van het jaar 
2010. Ze kreeg de onderscheiding, bestaande 
uit een oorkonde en een vergulde bezem 
voor haar jarenlange inspanningen voor de 
dorpsgemeenschap. In het bijzonder voor haar 
ruim 13 jarige inspanning als penningmeester 
voor het dorpshuis Nij Franjum. Verder zat ze 
in het bestuur van de peuterspeelplaats de 
Pikepôlle en zat ze 8 jaar in het bestuur van Dorpsbelang Marsum. Ook was ze 
actief in de buurtverenging van de Bitgumerdyk. Jetske was totaal verrast en 
had het totaal niet verwacht. En dat is nu juist het leuke. Het tekent ook de 
bescheidenheid waarmee Jetske het werk voor het dorp gedaan heeft. Gewoon 
in alle stilte, maar wel met de nodige inzet. En wat je afspreekt moet je doen. 
Een Marsumer waarop we kunnen bouwen. Uit de reacties na afloop bleek dat 
iedereen het haar gunde. Op de foto’s zien we de verheugde en verraste Jetske 
met haar man Lourens. De uitgesproken tekst vindt u op de Marsumer website.

“De fleanbasis yn swier waar”. De toekomst van de vliegbasis in een 
documantaire van Fryslan DOK
De vliegbasis bestaat ruim 60 jaar, maar de toekomst is zeer onzeker. Defensie 
moet bijna een miljard bezuinigen, de JSF kost veel geld en het aantal toestellen 
zal klein zijn. Zo klein dat logistiek gezien de toestellen op één vliegbasis 
zullen passen. Dat kan betekenen dat in maart Minister Hillen bekend maakt 
dat één van beide vliegbases dicht gaat. In de documentaire ‘De fleanbasis yn 
swier waar’ 



13Doarpskrante fan Marsum

wordt hier nader op in gegaan. Twee autoriteiten op het gebied van Defensie, 
Kees Homan en Rob van Wijk zijn het er wel over eens. Als een vliegbasis 
dichtgaat, dan is dat vliegbasis Leeuwarden. De documentaire besteedt ook 
aandacht aan het ontstaan van de vliegbasis en de strijd van de bewoners 
tegen het vliegtuiglawaai en de dreigende afbraak van woningen in de jaren 
80. 
ZIEN DUS!

“De fleanbasis yn swier waar”
Snein 6 febrewaris om 15:30 oere op Nederlân 2 
Snein 6 febrewaris om 17:00 oere by Omrop Fryslân
Nochris te sjen sneon 12 febrewaris om 10:30 oere op Nederlân 2

Vertraging bouw nieuwe woningen
Er is vertraging opgetreden in het realiseren van nieuwbouw in ons dorp. 
Voordat gebouwd kan worden moet het nieuwe Luchthavenbesluit eerst 
genomen worden. Maar Vrom en Defensie hebben het wel in voorbereiding, 
maar het tempo is aangepast. Het zou eind 2010 al genomen zijn. Tegenvaller 
dus. Het besluit van minister Hillen over het voortbestaan van de vliegbasis 
speelt natuurlijk ook een rol. Immers als het gesloten wordt is zo’n besluit 
waarschijnlijk helemaal niet meer nodig. Wat dat betekent voor het tempo van 
nieuwbouw is nu niet te zeggen. Later meer hierover.

En verder:
• Hebben we op 18 januari een constructief overleg gehad met het College 

van B en W. Vele dorpse zaken hebben we de reveu laten passeren. Een 
andere keer komen we hier op terug.

• We bespreken al deze punten natuurlijk ook op onze ledenvergadering. 
Donderdag 24 maart. Zet u het vast in de agenda?

• De gemeente heeft “onze” bank bij het v. Harinxmakanaal vernieuwd. 
Klasse! 

• Loopt de bezwarenprocedure voor het nieuwe bestemmingsplan 
momenteel. Tot circa 21 februari. Mocht u nog tips hebben die echt 
meegenomen moeten worden, dan moet u dus snel zijn.

Tot de volgende keer
Het bestuur van Dorpsbelang  
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Puzzel : Tazuku Kakuro

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Elk getal in een grijs hokje is de som van de cijfers die u in de witte hokjes moet 
invullen. Alleen de cijfers 1 tot en met 9 worden gebruikt. De diagonaal in zo’n 

grijs hokje geeft hierbij aan in welke serie hokjes u de bijbehorende cijfers 
moet invullen. In een optelling mag elk cijfer slechts één keer voorkomen. 
Tevens mag dezelfde reeks cijfers slechts één keer gebruikt worden in elke 

puzzel.

OPLOssiNG JANuAri-NuMMer:
Feestcommisse

 
Winnaar: F. Hovenga

Haven 4



15Doarpskrante fan Marsum

OPrOeP!!
Wij hopen dat jullie net als wij een hele mooie kerstzangdienst gehad hebben.
Maar misschien was dit wel de laatste keer met de kinderen van de zondagsclub 
erbij.

Wij de leiding, willen er na 10 jaar met pijn in het hart met stoppen.
We hebben al wat mensen gepolst, maar zonder succes.
Er is nu een trouwe groep van 12 enthousiaste kinderen.
Laat dat niet verloren gaan!
Geef je op als leiding, het zou prachtig zijn als de zondagsclub kon blijven 
bestaan

Thea de Boer 2120080
Thea Oosterkamp 2541841
Tryntje Kuppens 2541604

KAMPANJe FOAr NiJe FOArLêzers
De Stichting It Fryske Berneboek en Bibliotheekservice Fryslân sette útein mei 
in nij inisjatyf. Yn maart begjinne twa ferskillende kursussen foar minsken dy’t 
graach foarlêze wolle. 
Der is ferlet fan mear foarlêzers, dy’t dat frijwilligerswurk ek graach goed 
dwaan wolle. Sadwaande ûntstie it idee om fergees in koarte kursus oan te 
bieden. 
De foarlêskursus Nije Fryske Foarlêzers kin folge wurde troch âlders, pakes, 
beppes, learkrêften, liedsters, pabû-studinten, bibleteekmeiwurkers ensfh. 
Minsken dy’t har as frijwilliger in pear kear yn it jier beskikber stelle om foar te 
lêzen kinne fergees oan de kursus dielnimme. In oprop om yn aksje te kommen 
giet fansels altyd yn oerlis en der is boppedat in fergoeding beskikber.
De kursus bestiet út twa byienkomsten. Kursisten ha de gelegenheid om de 
byienkomsten op middei of op jûn te folgjen. De kursussen begjinne 8 maart en 
wurde holden yn de bibleteken fan De Gordyk, Wommels, Snits en Burgum. Mear 
ynformaasje oer it program www.itfryskeberneboek.nl  wer belangstellenden 
har oanmelde kinne.

Stichting It Fryske Berneboek 
Janny Bottema, telefoan 058-7890789
mail j.bottema@tresoar.nl 
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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

Foar in

gearkomste
Kursus
brulloft
Kofjetafel
buffet

nei

Tillefoan : 058-254 1439
Foar ôfspraken : 058-254 1724
 (Winke van Wieren)

Doarpshûs Marsum

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

Veel afgeprijsde make-up 
én 

alle shawls  30% korting!

   
U bent van harte welkom!

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Opruiming 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.
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POiesz JeuGDsPONsOrAcTie KV FOArúT
KV Foarut doet weer mee aan de Jeugdsponsoractie bij de Poiesz! 

Om onze vereniging te sponsoren, kunt u uw munten van 7 februari t/m 2 april 
inleveren bij de Poiesz vestiging aan de P. Sipmawei in het Westeinde. Mocht u 
hier niet in de buurt komen of winkelen in een andere vestiging van de Poiesz, 
dan kunt u uw munten ook inleveren bij Coby van Wieren (Tramstraat 45). Zij 
zorgt er dan voor dat ze in Leeuwarden worden ingeleverd. 

Op 11 en 12 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 maakt u kans op een waardebon van t.w.v. € 50 of € 25 (in te leveren bij 
de Poiesz) !!

Gedurende de gehele actieperiode hebben we ook nog een EXTRA ACTIE opgezet 
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”!!!  De verzamelde munten kunnen ingeleverd 
worden in de speciaal daarvoor bestemde 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 tussenstanden van de ingeleverde munten worden 
bijgehouden op een lijst die ook in slagerij komt te hangen. De uiterste datum 
waarop je munten bij de slagerij kunt inleveren is op donderdag 31 maart. 

Alvast bedankt voor al uw munten, want met uw munt kan de KV weer Foarút!

VerHuisBericHT
47 jaar heb ik en ook mijn gezin met heel  veel plezier in Marsum gewoond. 
Sinds 24 januari 2011 ben ik Rypster  geworden. Dat is wennen maar de 
afstand tussen Dronrijp en Marsum is maar 5 km. Ik blijf volksdansen bij de 
“Poptadounsers” dus blijf ik ook wel een beetje op de hoogte van het wel en 
wee in Marsum. Hierbij wil iedereen  bedanken voor de fijne tijd en voor  de 
hulp van m’n buurtjes enz. (te veel om op te noemen).
De deur in Dronrijp staat altijd open.
Mijn adres is ; De Terp 7  9035 AX Dronrijp.
Telefoon nummer  na 15 februari :  0517-234595
In mei / juni is mijn nieuwe woning hopelijk klaar en wordt het nieuwe adres: 
De Terp  82    9035 AX  Dronrijp.

Bij deze bedank ik voor de lidmaat- en donateurschappen in Marsum.
Groetjes, Marie Hellinga
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LieVe MeNseN:
Bedankt voor de vele kaarten en 
de belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn man 
onze Pa en Opa, Klaas Boonstra.

Jannie  Boonstra – Akkerman
Tj. v.  Eysingawei  13

VerHuisD
Na 13 jaar met veel plezier in 
Marssum te hebben gewoond zijn 
wij vlak voor kerst terug naar Stiens 
verhuisd. Bij deze willen wij alle 
lidmaatschappen beëindigen.

Wij wensen iedereen een voorspoedig 
2011,
Martin, Petra en Melissa Adamse

BeDANKT
Foar alle bliken fan meilibben nei it 
ferstjerren fan
myn heit Hendrik Kramer wol ik 
hertlik tank sizze.
 
Baudina Kramer

rOMMeLMArKT 
MuzieKVereNiNGiNG ONs 
GeNOeGeN
Ook dit jaar willen we weer 
uw aandacht vragen voor onze 
rommelmarkt.
Deze staat gepland op zaterdag 
23 april. Wilt u alvast aan de 
muziekvereniging denken als er 
spullen zijn waar u op uitgekeken 
bent,
gaat vernieuwen, of niet meer 
gebruikt?
Samen met uw hulp hopen we weer 
heel wat "rommel" op te halen.
 
Vrijdag 22 april komen we vanaf 13 
uur graag weer bij u langs.
 
De rommelmarktcommissie.

PEDICUREPRAKTIJK 

Sonja de Haan 
Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

Vergoed bij aanvullende verzekering 

BEHANDELING EVENTUEEL OOK BIJ U THUIS! 

Bel of e-mail voor afspraak:  
Bitgumerdyk 15 
Tel.  058-2542903 
pedicuremarssum@hotmail.com 

KOFJeMOArN MArsuM
Der is tongersdei temoarn 10 
febrewaris 2011 yn de konsistoarje 
foar eltsenien kofje mei wat der 
by, in ferhaal en in ferrassing.

Jim kinne it foarôf witte litte oan
Grytsje Sijbesma  till. 2541408  of
Marijke Posseth   till. 2541265

Dan witte sij wêr ‘t se op rekkenje kinne
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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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Bûter - Brea en ............. Kulinêr
 mei Geartsje

Surinaamse pindasoep 
Met deze soep zet u in een wip een lekkere maaltijdsoep op tafel. 

Voor de liefhebbers van pittig kunt u wat extra sambal toevoegen. 

Bent u meer een liefhebber van milde gerechten laat dan de sambal uit de soep. 

Benodigdheden: 

150 g witte rijst 

zout 

1 pakje kippensoep (Knorr) 

1/4 l halfvolle melk 

250 g kipfilet, in reepjes 

1 blik maïs, uitgelekt 

1 prei, in dunne ringetjes 

100 g pindakaas 

1 tl sambal oelek 

100 g taugé 

1 el ketjap manis 

2 el gebakken uitjes 

Bereiding: 

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Breng het soeppoeder met 8 dl warm water en de melk al roerende aan de kook. 

Voeg de kip, de maïs, de prei, de pindakaas en de sambal toe en laat de soep, met het 

deksel schuin op de pan, onder af en toe roeren ± 10 min. zachtjes koken. 

Voeg de taugé en de ketjap toe en warm de soep nog even goed door. 

Schep de rijst in borden en schep de soep erover. 

Bestrooi met de gebakken uitjes.
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HALLO iNwONers VAN MArsssuM
Op 8 januari is middels een flyer, welke huis aan huis 
verspreid is, het startsein gegeven voor het actief werven 
van vrijwilligers voor SSS’68. Op de nieuwjaarsreceptie 
welke die middag is gehouden zijn onze nieuwe 
vrijwilligers coördinatoren, Raquel van Asperen en Larysa 
Pawlicki, geïntroduceerd. 

Zaterdagochtend 22 januari is onze eerste vrijwilligers activiteit gehouden: 
Het snoeien en opruimen van ons hoofdveld. De conclusie van die ochtend kan 
niet anders luiden dan dat deze erg succesvol was. 
Deze ochtend was mede succesvol door de inzet van vele vrijwilligers welke 
wij dan ook ontzettend willen bedanken voor hun inzet voor onze vereniging 
deze dag. 

Met sportieve groeten, 
Bestuur v.v. S.S.S. '68

HeB Je ziN OM eeN BALLeTJe Te TrAPPeN OF LiJKT HeT Je LeuK OM NA 
JAreN weer ieTs Te GAAN DOeN?

De voetbalvereniging S.S.S. ’68 staat voor gezelligheid!

Voor Jong & minder Jong, wacht niet tot het 1e schaap over de dam is.

Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact op met:
Pieter Dirk Sikkema  06-41064295 of pjotr81@hotmail.com
Dirk Rijpstra    06-13461990 of rijpstra.d@zonnet.nl

Of kijk voor meer informatie op onze website www.sss68.nl

Misschien tot ziens op Sportcomplex “Unia”

Met sportieve groeten,
v.v. S.S.S.’68
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JuBiLeuMcONcerT OP zONDAG 6 MAArT Te MArsuM

Onlangs heeft het Goutumer Shanty-en balladkoor haar 
12,5-jarig jubileum gevierd met een zeer geslaagd 
muziekfestival.
Om ook anderen in de gelegenheid te stellen om dit heuglijk feit mee te vieren, 
gaat het koor op meerdere locaties concerten verzorgen.

Op zondag 6 maart a.s. om 15.30 uur treedt het koor voor u op in het dorpshuis 
“Nij Franjum” te Marsum.

Lekkere (Friese) meezingers, stoere Ierse ballades maar ook het Slavenkoor uit 
Nabucco (Italiaans) zullen deze middag zeker aan u voorbij komen.
Het concert duurt tot plm. 17.15 uur met tussendoor een korte pauze.
De entree deze middag is slechts € 5,- p.p. en daarvoor krijgt u een heel 
gezellige middag.

Wij rekenen op uw komst.
Tot zondag 6 maart!

It Goutumer Shanty- en balladkoor sjongt foar jim yn Marsum.

zuMBA iN MArssuM
Vorig jaar is er in Bitgumermolen een cursus Zumba gestart. 
Omdat de vloer wat ongeschikt bleek voor deze dans activiteit zijn we verhuisd 
naar Marssum. Sindsdien werken we ons elke woendagavond een uur in het 
zweet onder deskundige leiding van Esther op lekkere muziek.

Door een blessure moet Esther stoppen en inmiddels is de animo ook wat 
geslonken. Alleen als er een aantal mensen bijkomen kunnen de Zumba-lessen 
doorgaan en komt er een nieuwe docente.
We denken dat na alle oliebollen en met het voorjaar voor ogen er vast mensen 
zijn die wat lichaamsbeweging kunnen gebruiken. Tenslotte is bewegen een 
belangrijke manier om een goede conditie te houden, op te bouwen of wat 
pondjes kwijt te raken.

Vandaar deze oproep: kom a.s. woensdag om 19.00 uur naar het dorpshuis 
en doe 1x gratis mee. Als het je bevalt en je er mee door wil gaan, kan je je 
opgeven bij Sports Inn te Leeuwaren ( 058 – 2122022). De kosten zijn 26 euro 
per maand en de lessen gaan altijd door.

Wij hopen dat door jouw komst wij deze swingende activiteit voor de dorpen 
kunnen behouden. Dus kom en meld je aan.
Voor info: i.m.verdoner@planet.nl
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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

Bitgumerdyk 44, 9034 GK, Marssum 
T 058 254 23 16 • M 06 25 44 67 62

Schilderwerk 
met aandacht 
voor detail en 
de kwaliteit 
die vroeger zo 
gewoon was!

- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIES

- KLEIN ONDERHOUDS WERK IN EN ROND UW WONING.
- TEGELWERK

- METSEL EN VOEG WERK

- BESTRATING

- BOUWAANVRAAG / ONTWERP

- B- BOUWTEKENINGEN
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Een kadobon 
van 

Nij Andringastate
Geef je geliefde of de jarige eens wat anders! 

Kom langs bij Restaurant | Partycentrum Nij AndringaState en ons personeel vertelt   
graag wat wij aan mogelijkheden bieden. Een arrangement met een heerlijke lunch 

en daarna onderwezen worden in het Shortgolf? Of eerst een leuk partijtje 
Shortgolf, daarna een borrel en ter afsluiting een heerlijk buffet? Het kan allemaal. 

Geef je geliefde of de jarige daarom eens een kadobon van 
Restaurant | Partycentrum Nij AndringaState. 

KADOTIP
e e n  l e u k e

een origineel  kado voor jarige  of  geliefde
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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

uit het oog, uit het hart

Zit u wel eens op Hyves? Mailt u veel? Of stuurt u wel eens een 
bericht de wereld in via Twitter? Zelf vind ik het heel bijzonder, 
dat mensen in 2011 op deze manier contact met elkaar hebben. Er 
is zoveel door veranderd! Je weet veel meer van elkaar, je spreekt 
bepaalde mensen veel vaker, en afstand speelt geen rol meer. En 
je kunt je eigen tijden bepalen, je bent niet meer zo afhankelijk 
van de directe beschikbaarheid van een ander.

Dat was vroeger wel anders. Ik hoor verhalen van mensen die elkaar 
in diensttijd eens per week schreven. Wat kon je uitzien naar 
zo’n brief van het thuisfront! Sommigen hebben die brieven altijd 
bewaard. Of je zag elkaar één keer per jaar, in de zomervakantie 
of op een hoogtijdag. Dan kon je met elkaar bijpraten, en daar 
moest je dan weer maanden op teren. 

Nee, nu zijn de mogelijkheden tot contact veel talrijker. We 
hebben ook veel meer contacten, we kennen veel meer mensen. 
Toch kun je daar tegelijkertijd vragen bij stellen. Hoe diep gaan de 
gesprekken via de moderne media? Hoe goed ken je elkaar echt? 
En als ik achter de computer zit, ben ik dan dezelfde persoon als 
de man die ’s avonds moe is van een dag hard werken? Of ben ik 
dan een ander?

Al heel lang geleden wist Paulus hoe belangrijk ècht contact is. 
In I Thessalonicenzen 2 schrijft hij daarover. Hij verlangt ernaar 
om weer echt op bezoek te gaan bij zijn vrienden in Thessaloniki. 
Elkaar kunnen zien met eigen ogen, bij elkaar in de kamer zitten, 
elkaars gezichten kunnen peilen.
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Waarom is dat voor Paulus zo belangrijk? Hij kent het spreekwoord: 
uit het oog, uit het hart. Hij zit erover in, dat hij en zijn vrienden 
uit elkaar kunnen groeien, als ze elkaar lang niet zien. Daarom wil 
hij ze zo graag weer ontmoeten.

Twee dingen kun je hiervan leren. Allereerst: er gaat ook in onze 
moderne tijd niets boven een echte ontmoeting, van aangezicht 
tot aangezicht. Dat geldt tussen u en mij. En dat geldt ook tussen 
de Heer en mij. Als ik alleen maar over Hem spreek, over Hem 
lees – maar niet met Hem spreek, niet met Hem contact heb van 
aangezicht tot aangezicht, niet in zijn woord lees en niet naar zijn 
stem luister – dan kan gebeuren waar Paulus bang voor is. Namelijk 
dat de Heer en ik uit elkaar groeien.
Ten tweede: wat is het belangrijk om trouw te zijn! Wat doe je er 
goed aan om echt moeite te doen voor een ander, en niet tevreden 
te zijn met vluchtige oppervlakkigheid! Dat gold in het jaar 50 
(toen ongeveer schreef Paulus deze brief), en dat geldt net zo 
goed in 2011. Het is iets van alle tijden!

ds. J.F. Kroon

KerKDieNsTeN
6 febr. Marsum Ds.j.F.Kroon
13 febr. Bitgummole Ds.P.Beintema  Fryske tsjinst
20 febr. Bitgum Ds.J.F.Kroon  Hillich Nachtmiel
27 febr. Bitgummole Ds.j.v.d.Ploeg
6 maart Marsum Ds.K.Visbeek
9 maart Ingelum Ds.J.F.Kroon  Biddei
13 maart Bitgummole Ds.J.F.Kroon
20 maart Bitgum Ds.J.F.Kroon  Fryske tsjinst

KOFJeMOArN MArsuM

Der is tongersdeitemoarn 10 febrewaris 2011 yn de konsistoarje foar eltsenien 

kofje mei wat der bij, in ferhaal en in ferrassing.

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





(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 • 


