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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. 7  maart 2011
De nieuwskruier  Bankrekeningnummer 31.32.00.076

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

 KoPij aPril 2011 inleVeren Bij  
 rienK julianus
 ryPsterDyK 2               
 9034 hn marssum

DoarPsKrantemarsum@hWassenaar.nl

VÓÓr DonDerDag 24 maart
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anBo (alg. ned. Bond v. ouderen)
 Secr. M. Hellinga  De Terp 7  Dronrijp  0517-234595 
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 30-03-2011, 27-04-2011, 25-05-2011 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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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 20.00u NF

19 mrt OKK Uitvoering 20.00u NF

20 mrt OKK Uitvoering 15.00u NF

24 mrt Jaarvergadering Dorpsbelang 20.00u NF

27 mrt Bingo (+ live muziek vanaf 18.00u) 15.00u GP

28 mrt Algemene voorjaarsvergadering KV Foarút 20.00u GP

6  apr  Gezamenlijke spelmiddag  14.00u  NF

9 apr Himmeldei Oars/Dorpsbelang (12u patat) 11.00u NF

14 apr Vrouwen van Nu: High Tea 17.00u NF

16 apr Bloemenactie Floralia

16 apr Paas/ voorjaarsmarkt in Drenningahof 10.00u  

23  apr  Themafeest. Thema wordt later bekend 21.00u GP

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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As redaksje is it foar ús altiten sykjen wat jim graach lêze 
en hearre wolle. De measten fan ús wurkje en sa dwaande 
binne wy fansels net fan alles op’e hichte. Wy binne altiten 
hiel hoedend mei oanlevere kopij en de ynstjoerde kruierkes. 
Lykas as ús eigen skreaune kruierkes moatte sy net persoanlik 
wêze of minsken  beskadigje. We besykje orizjineel te wêzen, 

net âld nijs te bringen of it moat al mei in frisse noat of kwinkslach wêze. 

Algemiene opstjoerde kopij pleatse we allinne as it yn it belang is foar Marsum 
en harren ynwenners. Kopij fan oansluten ferienings pleatse we op har eigen 
ferantwurding. Wy hearre fansels net alles. Dan misse we wolris wat, en dan 
wurde jim belangryk. Hawwe jim nijsgjirrich nijs stjoer it op of mail it ús ta. 
Dat jild ek foar krityk. Fia Fia hearre wy wolris wat krityk mar nea rjocht op 
de man ôf . Dus hawwe jim opmerkings lit it ús witte mar wol mei namme en 
tanamme graach. Al fêst betanke.

Ôfrûne wike is it “Gezondheidscentrum Nij Franjum” út ein setten. In machtich 
plak foar ús Marsumers sa midden yn it doarp en foar de Marsumers sels. In 
wurkplak foar ferskate sûnenssoargers en dêr meie wy tegearre mei harren 
grutsk op wêze. No ha alle fêste klanten in skoandere fotokaart krigen en 
dêrop liket it wol at de doarpshûsfunksje wat fuort falt. De dokter of de oaren 
sitte fansels net yn it folle sicht mei harren pasjinten gelyk efter de mânske 
glêzen pei. Nee beslist net. It heechste part is noch altiten ús doarpshûs. Wy 
winskje alle meiwurkers en besikers in protte sûnens ta.

Rektifikaasje: Jan en Klaske Venema wenje net op nûmer 12 mar op nûmer 10 
fan’e Skoallestrjitte. It plak foar de miniatuer redens en oar houtsnijwurk.
Jeften: A.K. € 25.00, J.d.W. € 5.00, J.v.W. €15.00, T.S. € 10.00, W.P. € 20.00, 
A.S. € 15.00. Mei-elkoar € 90.--, ús begruttingstekoart is stiet no op € 231.50. 
Tige tank foar jim jeften

KruierKes
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Elske Minnema yn’e wite mini en de freon fan Meinte de 
brânwachtman, dy’t yn’e Buorren tusken Rienk en Hans 
wennet, dus it wite húske op’e hoeke fan’e Buorren en de 
Skoallestrjitte en ek bekend fan har amateur kwaliteiten by 
OKK hat ek noch sjongerskwaliteiten. Op’e cd mei muzyk 
fan ferskate dielnimmers fan it Fryske Cash projekt kin jim 
Elske har muzikale kwaliteiten bewûnderje. Sy sjongt in troch har út it Frysk 
oersetten liet fan Johnny Cash.

It Noardwesttangent komt der oan. In dyk mei in duorsume konstruksje. 
Sadwaande kin oant yn’e ivichheid ta fersmoarge slib mjokse mei semint 
en kalk yn’e fundearring fan’e dyk fuortwurke wurde. Yn it Nederlansk: “de 
verontreinigde stoffen zijn dan geimmobiliseerd en vormen op korte en lange 
termijn geen bedreiging voor het milieu”. Dit hiele proses foldocht oan’e miljeu 
easken en wurdt technysk goed yn’e gaten hâlden. It liket wol Schatzenburg 2 
mar dan net boppe de grûn mar út it sicht ûnder de grûn. Wurdt Menameradiel 
it ôffierputsje fan’e miljeu problemen yn’e regio?

Is it jim wolris opfallen dat it westlike ûleboerd op de skuorre fan Lunia State al 
jierren wei wie. It bestjoer fan Lunia State wie oan’t sparjen foar twa nije mar 
Definsje wie justjes earder. Sûnder dat it bestjoer der fanôf wist hat definsje 
op eigen manneboet oan beide siden fan de skuorre in nij ûleboerd pleatst. 
Definsje bedankt.

No hawwe al dy medyske spesjalisten yn ús fernijde doarpshûs in protte kennis 
en kunde yn hús. Mar ien ding ha se net en dat binne elektryske laden hantsjes. 
En krekt der is wol in spesjaal apparaat foar. Dat is in AED, in Automatische 
Externe Defibrilator. Jim witte wol sa’n apparaat wat by alle oerheidsynstânsjes 
yn it kantoar oanwêzich is en minsken mei hert problemen it libben rêde kin. 
Sa’n apparaat soe foar alle Marsumers  tagonklik wêze moatte. Dan is der 
mar ien plak wêr’t san apparaat thús heart en dat is yn ús nije sûnenssintrum 
anneks doarpshûs Nij Franjum. Wa pakt dit op. 

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

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marsum
nodigt hierbij haar leden uit voor de JAArVerGADeriNG
op donderdag 24 maart in dorpshuis Nij Franjum. Aanvang: 20.00 uur

AGeNDA:
1. Opening
2. Verslag jaarvergadering 2010
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking jaarverslag 2010 (zie dorpskrant)
5. Bespreking financieel verslag 2010 (zie dorpskrant)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Geert Verf en Arend Jan Talens
Het bestuur stelt Koos van der Meulen voor als nieuw bestuurslid
in de nog openstaande vacature
Pauze

9. Bespreking diverse actuele dorpse zaken, waaronder:
-  De Haak: 
 - Stand van zaken N.W. tangent 
-  Nieuw stroomland en Schenkenschans groen
-  Multi functioneel centrum Nij Franjum
-  Dorpsplein en riolering door W. Feddema van de gemeente
-  Jeugdwerk
-  Kermis
-  Wat betekent de WMO voor onze gemeente en voor ons dorp? 
   Wat zijn onze wensen daar eigenlijk voor?
   Een korte uiteenzetting door Ineke Verdoner
- Geluidshinderzaken nu en in de toekomst.
- Bouwmogelijkheden in het dorp
- Beheer strook openbaar groen bij bushalte Bitgumerdyk 
  door dorpsbewoners of omvormen tot gras?   
- 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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JAArVersLAG 2010
Alweer een jaar voorbij en een bestuursjaar min of meer onopgemerkt afgesloten. 
Het jaar 2010 zal voor de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum echter niet 
onopgemerkt de geschiedenis ingaan. Het lijkt wel of het ene jaar niet voor het 
vorige wil onderdoen en er nog maar eens een schepje interessante zaken voor ons 
bij doet. 
Het was bovendien een rommelig jaar. Dat schijnt, als we kritisch kijken naar 
onze aardbol, de geest van deze tijd te zijn. Het rommelde in eigen land, met 
als resultaat een nieuwe, democratisch gekozen, regering; de rust en balans is 
daardoor echter niet terug, met al die groepen uit de samenleving die zich door de 
regeringsplannen benadeeld voelen. 
Op het moment dat dit verslag aan het papier wordt toevertrouwd is het ook nog 
steeds onrustig in de wereld om ons heen, daar waar oorlog woedt, maar ook daar 
waar mensen moedig en standvastig strijden voor vrijheid en democratie.
Ook het bekend stellen van overheids- en semi overheidsdocumenten de z.g. 
Wikileaks zorgen voor onrust, vooral bij hen die weten boter op het hoofd te 
hebben. 

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 kunt u op de ledenvergadering uw 
instemming of kritiek uiten en ons tips geven hoe het anders of beter kan. 
Gelukkig kan het bestuur altijd weer rekenen 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 2010 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 en Sonja de Haan.
Koos van der Meulen vergaderde, als aspirant bestuurslid, vanaf de jaarvergadering 
mee. Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar 
gewaardeerde bijdrage. Het bestuur vergaderde dit jaar 9x, wisselend bij de 
bestuursleden thuis.

In kort bestek noem ik nog even de belangrijkste zaken die wij dit jaar behandelden:
de grote projecten vragen veel tijd, onophoudelijke aandacht en veel overleg 
zolang ze nog niet in uitvoering zijn.
We zijn 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, de vissteiger, geluidshinder van de vliegbasis nu en in de 
toekomst, de toestand van de wegen, projecten met- en voor jongeren…… 
Bovendien werden de fracties van de politieke partijen bezocht die in Marsum 
vergaderden.
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We kregen en bestudeerden o.a.de samenvatting van de milieu effect continuering 
van de zoutwinning in Noord West Friesland, de intergemeentelijke structuurvisie 
Nieuw Stroomland, de MER van deze visie, het locatieonderzoek Energiepark, 
jaarverslag van de woningstichting, krant van de provincie over verkeersveiligheid, 
Westergonieuws, de COVM verslagen, een tevredenheidsonderzoek van Doarpswurk, 
jaarverslag van het Wmo platform en plattelandsprojecten activiteiten in beeld.
Op 1 januari waren we bij het dorpshuis om van het vuurwerk te genieten en 
alle bekenden een goed jaar te wensen.Verder zijn we in januari zowel bij de 
raadscommissie als bij de raadsvergadering in Menaam geweest waar over 
NieuwStroomland werd gesproken en hebben middels de werkgroep ‘Schenkenschans 
groen’, daar ingesproken. Er is vooral de laatste maanden van 2010 veel publiciteit 
geweest over Schenkenschans dus zal ik hier niet ingaan op het onzalige plan dat 
onze buren voor dit gebied hebben bekokstoofd.
De JSF heeft ook dit jaar weer de agenda van onze voorzitter beheerst. U wordt 
en werd hierover ook geïnformeerd via de dorpskrant en de website. Zelfs de 
internationale pers heeft belangstelling voor ‘de luizen G&G in de pels’ van 
defensie!

We hebben met de gemeente gesproken hoe jongeren meer te betrekken zijn 
bij het dorp. Dit project is met veel enthousiasme opgepakt, door de jeugd, 
Db. en jeugdclub Oars. Deze organisatie die voor iedereen nieuw was, leverde 
leermomenten op die na de zomer zijn besproken en opgelost. Ondertussen hebben 
de jongeren al een aantal projecten afgerond waardoor ze straks een begin hebben 
om hun eigen jeugdhonk te kunnen draaien en inrichten.
Het gedoe rond de Noord West Tangent gaat onverminderd door en brengt ons in 
Stiens, Bitgummole  en bij de Statencommissie Lân, Loft en Wetter waar ook weer 
werd ingesproken.

Het jaarlijks College bezoek aan Marsum valt eind januari. Een nuttig en plezierig 
overleg. Nuttig omdat we elkaar informeel kunnen bijpraten en plezierig omdat 
we onze plannen en het resultaat van eerdere projecten kunnen laten zien. Over 
de concrete bouwlocaties in het dorp hebben we apart overleg met de wethouder 
en de dorpencoördinator.

Op 01 februari zijn we bij het grote leefbaarheiddebat in het WTC. De ‘krimp’ is daar 
het leidende thema. Een interessante avond met goede netwerkmogelijkheden.
De officiële opening van de Lytse Bieb in Tzummarum wordt door een delegatie van 
het bestuur en een aantal Marsumse vrijwilligers van de Lytse Bieb bijgewoond.
Er wordt een mail gestuurd naar Rijkswaterstaat over de LED verlichting in de 
rotondes. Dat probleem is bekend, in onderzoek, maar nog steeds niet opgelost.
In Boksum vindt een middag plaats over het Wmo beleid en is de première van de 
eerste film over ‘omtinkerij’ in Menameradiel. In de discussie na afloop worden 
positieve suggesties vanuit ons bestuur gegeven.
De woningstichting Wonen NWFrsl. houdt een steakeholdersoverleg waar een 
delegatie van het bestuur aanschuift. Onze jaarvergadering hielden we op 25 
maart.
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De himmeldei wordt 27 maart gehouden, met voor de jeugd na afloop drinken, 
patat  en een bingo, georganiseerd door Oars. Het jaarverslag van de Molenstichting 
wordt in dank ontvangen. Er komt een brief van de gemeente over de beplanting 
van het bedrijventerrein. We gaan na of alle afspraken met de bewoners zijn 
gehonoreerd. We hebben een oriënterend overleg met de woningstichting over de 
mogelijkheid van nieuwbouw in het dorp.

Ook wordt de wijkagent benaderd zowel vanwege de ongeoorloofde rommel op het 
vliegveldsdykje als de overlast door jongeren. Met wat meer toezicht hopen we dit 
op te lossen. In april feliciteerden wij SSS’68 met hun 40-jarig jubileum.
Het tracé besluit voor de Haak ligt ter inzage en beroep daartegen is mogelijk. 
Hiervan wordt door het bestuur geen gebruik gemaakt.
Door de vulkaanas uit IJsland kan er noch vanaf de vliegbasis, noch vanaf elders, 
gevlogen worden. Hoewel wij oog hebben voor de werkgelegenheid en de problemen 
die dit vlieginfarct  geeft voor anderen genieten we toch van de rust.
Tijdens de COVM vergadering heeft onze voorzitter weer een perfecte inbreng.
Hoewel de ANBI status voor dorpsbelang al een paar keer was afgewezen, heeft 
onze penningmeester, door aan te houden als ‘sto-rein’ , het toch voor elkaar 
gekregen.    

We voerden overleg met de gemeente over de herziening van het bestemmingsplan 
voor de dorpen Marsum en Ingelum.
Tot onze verrassing komt er vanuit de gemeente een uitnodiging om over het 
speeltuinbeleid te praten. Het laatste overleg hierover lag al ver achter ons.
Er wordt op haren en snaren door de gemeente een informatieavond georganiseerd 
vanwege de bijgestelde plannen rond het NWT. 

In Nij Franjum wordt door de gemeente, op de laatste dag dat inspraak mogelijk is, 
informatie gegeven over de bestemmingsplanwijziging voor de komende 10 jaar. 
Er zijn naast het bestuur van Db. een handjevol belangstellenden. Hierbij brengen 
we weer de mogelijke bouwlocaties onder de aandacht. Eind juni melden we het 
dorpsplein aan voor een bijdrage uit het coöperatiefonds van de Rabo-bank. In 
juli feliciteren we Wiep van Wieren met zijn onderscheiding. Ook informeren we 
naar het wel en wee van de leugenbank die er ondertussen weer top bij staat. De 
wijkagent delen we mee dat extra toezicht op het vliegvelddykje geholpen heeft.
Na de vakantie heropent de familie Stornebrink hun geheel vernieuwde slagerij. 
Wij feliciteren hun met deze facelift en hopen hen nog lang in Marsum te houden.
De zitting van het Hof inzake het geschil met de belastingdienst over de erfenis 
van de dames Postma wordt door ons ondersteund. Helaas mochten wij niet bij de 
feitelijke behandeling zijn vanwege protest van de belastingdienst.

Op de laatste dag van augustus is er een onderhoud op het gemeentehuis met de 
werkgroep Schenkenschans groen (WSG)én van Menameradiel wethouder Dijkstra 
en Lute Pen en Jan Dijkstra en uit Leeuwarden, wethouder Henk Deinum en Jocco 
Eijssen. Het onderwerp is de inpassing van het gebied Schenkenschans in de 
intergemeentelijke structuurvisie gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland.
Omdat de vliegbasis belang hecht aan een goede relatie met de omwonenden werd 
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een relatie  concert gegeven door de luchtmachtkapel in Dronryp. Door daarbij 
aanwezig te zijn kon er genetwerkt- en kennis gemaakt worden met de nieuwe 
basiscommandant Luit.

Er is ook overleg met de website beheerder over overname en om een brede 
redactie te vormen. Op de merke konden we ‘los’ en even alles van ons afzetten, 
want 16 september was er alweer contact tussen de gemeente, de woningstichting 
en Db. over kleinschalige woningbouw. In het Holt worden de inrichtingsplannen 
voor Marsum, opgesteld door H+N+S en werkgroepen, gepresenteerd. Het ziet er 
prachtig uit op papier!

De federatievergadering wordt in Menaam gehouden en in Grou een informatiemarkt 
georganiseerd door Doarpswurk waar ons project ‘de Bôlekoer’ en het sociaal 
dorpsplein worden toegelicht.Wat de MER van Frisia zout betreft hebben we onze 
steun toegezegd aan Db.Schingen Slappeterp in de afhandeling hiervan. Tot onze 
grote vreugde is de Wadi beplant. We zijn benieuwd hoe het er de komende zomer 
uit gaat zien, nadat in het voorjaar nog ingezaaid wordt. De woningstichting wil 
de mogelijke bouwlocaties bekijken en we nemen ze mee door het dorp. Daarbij 
worden we na afloop, onder het genot van een kopje koffie, door een direct 
aanwonende geattendeerd op het ontbreken van persoonlijke communicatie. 
Alleen de dorpskrant en de ledenvergadering is voor direct betrokkenen niet 
genoeg. We erkennen dit en nemen ons voor buren persoonlijk op de hoogte te 
houden.

Wij ontvingen het teleurstellende bericht dat het Hof, in de zaak van de dames 
Postma, de belastingdienst in het gelijk heeft gesteld. Ondertussen weten we dat 
het dorpshuis hoger beroep heeft aangetekend.

Onze dorpsomroeper meldt luid en duidelijk dat Jan Tuinman ophoudt met 
voetballen. Wij besteden er aandacht aan op de website. Op 19 oktober wordt 
gevierd dat het hoogste punt van de nieuwe huisartsenpraktijk bereikt is.
Tegelijkertijd, maar nu in Leeuwarden, is er weer overleg tussen werkgroep 
Schenkenschans Groen (WSG) met de verantwoordelijke wethouders uit 
Menameradiel en Leeuwarden.

De zienswijze inzake de structuurvisie gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland van 
WSG wordt ingediend. De wateroverlast op de Ljouwerterdyk wordt aangepakt 
door de gemeente. De grindbakken zijn vervangen door kolken om de afwatering 
te verbeteren.

In Crystallic is de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de Rabobank. We zijn daarbij 
omdat zowel het dorpsplein als Nij Franjum genomineerd zijn voor een bijdrage 
uit het coöperatiefonds.

Wij feliciteren het dorpshuisbestuur met de winst. Op de COVM vergadering, 
waarvan de verslagen via de website van de provincie zijn in te zien, zijn natuurlijk 
de dreigende sluiting van vliegbasis Leeuwarden, de second opinion over het 
geluid van de JSF en de mogelijke woningbouw in de dorpen een hot item. De 
jaarvergadering van Nij Franjum was informatief.
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Half november komt dan het verontrustende bericht dat vanwege vertraging bij 
defensie t.a.v. het luchthavenbesluit er ook vertraging zal zijn bij de nieuwbouw 
in de dorpen rond de basis. Dat zet het mooie initiatief in de koelkast van allen 
die hierin meedenken en maakt de bedrijfsplanning voor de woningbouwvereniging 
erg onzeker.

Het jaarlijks voorzittersoverleg met het College wordt bijgewoond. De Bôlekoer 
krijgt een heffing opgelegd door het bedrijfschap Ambachten. Wij schrijven 
met succes een bezwaarschrift. Op 01 december is er overleg met een groep 
verontrusten uit- en met een afvaardiging van het wijkpanel van Westeinde met 
WSG. Er zou meer druk gelegd moeten worden op de raad in Leeuwarden vinden 
de verontrusten die later een aparte groep vormen.
WSG benadert alle raadsleden van Leeuwarden, Menameradiel en Littenseradiel  
met hun zienswijze over Schenkenschans; ook wordt de wijkconferentie van de 
Vosseparkwijk bezocht. Dan treed de winter plotseling in en informeren wij de 
gemeente over een glad fietspad bij de Bokmasingel. De tweede bijeenkomst over 
de Wmo in Boksum was informatief net als de film. Om de Wmo meer te laten 
landen wordt voorgesteld dat ieder in zijn of haar gemeenschap nabuurschap toont.  
Eind december wordt de jeugdcaravan in goed overleg met de jongeren, de 
gemeente en Db. opgeruimd. Dan ook wordt een subsidieaanvraag voor het 
jeugdwerk van Oars ingediend.

Op de laatste dag van het jaar zijn we aanwezig in de kerk voor de Aldjiersoertinking 
en feliciteren we Jetske Herrema, de nieuwe Marsumer van het jaar.
Ook dan ligt alweer de eerste uitnodiging in de bus voor het jaarlijkse College 
overleg in januari 2011.

Tot zover het jaarverslag 2010

Jeugd en dorp
Maandag  21 februari zijn een deel  van de besturen van dorpsbelang, oars, dorpshuis 
en jongeren bij elkaar geweest in het nieuwe jeugdhonk in  het dorpshuis. Nu het 
bijna klaar is voor gebruik werd het tijd om met elkaar te bespreken hoe we het 
jeugdhonk gaan inrichten en gebruiken. Het is een prachtig jeugdhonk geworden. 
De jongeren gaven aan graag een graffiti muur te willen maken en  Rudi Stuve 
wilde hen daar graag mee helpen. De bedoeling  is dat we eerst gaan starten op de 
zaterdagavonden. De ene zaterdag voor de jongeren van 12  tot en met 14 jaar de 
andere zaterdag voor de jeugd vanaf 15 jaar. Als dit eenmaal loopt kunnen we het 
uitbreiden. Ze worden die avonden begeleid door 1 of 2 volwassen vrijwilligers. 
Ook is er al een poolbiljart gekocht. We hopen nog vaak bij elkaar te komen om er 
met elkaar een geslaagd project van te maken.
Eerste jongerensoos 12+ op zaterdagavond 26 maart:
Noteer het direct in jouw agenda. Want je wilt erbij zijn. De eerste keer dat de 
jongeren van 12+ in de jeugdsoos in Nij Franjum terecht kunnen. Zaterdagvond 26 
maart vanaf 21.00 uur. Mis het niet. Hou het nieuws op Hyves in de gaten.

Werkgroep schenkenschans Groen
Een bewogen periode achter de rug, waarin drie gemeenteraden zich moesten 

> pag 20
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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

Speciale luxe 
voorjaarsbehandeling

inclusief huidverbeterend 
ampul en speciaal Vit-On 

schuimmasker   

€ 53,50

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Voorjaar 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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uitspreken over de structuurvisie Nieuw Stroomland. Alle drie raden waren het 
unaniem eens met de structuurvisie, alleen de situering van het energiepark en 
de asfaltfabriek op Schenkenschans stuitte op verzet. Menaldumadeel nam een 
motie aan waarin ze daar tegen stemde. Littenseradiel vond dit ook, maar wilde 
zich niet uitspreken over het grondgebied van Leeuwarden. Daarom hebben ze 
uiteindelijk de motie en het amendement van Leeuwarden overgenomen en hebben 
ze daarnaast de steun geuit voor de zorgen van Menaldumadeel. Dit is anders dan 
door de media is weergegeven. Op de ledenvergadering van Dorpsbelang meer 
informatie hierover.

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

VereNiGiNG VOOr DOrPsBeLANG MArssuM

financieel overzicht per 31-12-2010

Inkomsten Uitgaven

Saldo per 01-01-2010 1.519,37 Diverse kosten 152,45

Contributies 2.665,00 Vergaderkosten 486,35

Gem. Menaldumadeel 250,00 Kamer van Koophandel 26,14

Drukwerk/kopieerkosten 14,88

Bankkosten 37,79

Dorpskrant 600,00

Aldjiersoertinking

Premie W.A.-verzekering

Pemie verzekering De Bôlekoer 89,49

Onderhoud De Bolekoer 426,35

Doarpswurk 30,00

Bijdr. vuurwerk jaarwisseling 50,00

St. Molens Menaldumadeel 35,00

Veilig Verkeer Nederland 25,00

Himmeldei 94,30

Saldo per 31-12-2010 2.366,62

                                         € 4.434,37                                          € 4.434,37

Overzicht "nut" geld per 31-12-2010
Saldo nut per 01-01-2010 3.797,50

Bij: Intrest 75,38 Saldo nut per 31-12-2010 3.872,88

Saldo spaarrek per 01-01-2010 2.020,29

Bij: Intrest 40,10

Saldo spaarrek per 31-12-2010 2.060,39

                                         € 5.933,27                                          € 5.933,27
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18,19 & 20 maart
Okk Marsum spilet

18 & 19 maart 20.00 oere
20 maart 15.00 oere
Doarpshûs Marsum
Spilers: Ida Bouma, Hedzer Castelein, Andries Fokkema, Harm Julianus, Marijke Julianus, 
Tineke Muller, Jos van Wieren, Mirjam van Wieren en Thomas van Wieren. 
Rezjy: Monte Huizenga. Rezjy assistinten: Tytsje Julianus en Doeke Schoustra. 
Ljocht & Lûd: Henk Vellinga, Jasper Wijbenga en Auke Donga. 
Schmink: Elske Minnema, Caroline Boekel en Baukje Julianus. 
Dekorbou: Rienk Julianus en Rudi Stuve. 
Kaarten € 10,00 incl. kofje en koek. Reservearje winsklik.Kaarten € 10,00 incl. kofje en koek. Reservearje winsklik.
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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

Hazelnoottulband met appel 
Ingrediënten voor ca. 18 stukken: 

boter en bloem om in te vetten  100 g poedersuiker
4 zure appels (ca. 600 g)   2-3 el calvados (of appelsap)
3 el citroensap 
250 gr zachte boter
300 gr suiker 
1 zakje vanillesuiker, zout 
5 eieren 
250 gr bloem, 1/2 zakje bakpoeder 
100 gr hazelnoten 
1 tl kaneel 
6-7 el melk 
2 el amandelschaafsel

Vet een tulbandvorm (26 cm, ca. 8 cm hoog) in en bestuif hem 
met bloem. Schil de appels, snijd ze in vieren en verwijder de klokhuizen. 
Bedruppel de appels met het citroensap. 
Klop de boter, de suiker, de vanillesuiker en een snufje zout tot een crème. 
Klop de eieren een voor een door de crème. 
Meng de bloem met het bakpoeder en voeg ze in gedeelten toe aan de crème. 
Halveer het beslag. Maal de hazelnoten fijn in een keukenmachine. 
Meng de hazelnoten en de kaneel, roer ze samen met de melk 
door een helft van het beslag. Giet achtereenvolgens de helft van het. notenbeslag, 
de helft van het gewone beslag, de resterende helft van het noten beslag en de 
resterende helft van het gewone beslag in de tulband. 
Strijk het beslag glad in de vorm. Leg de appels met de bolle kant naar beneden op 
het beslag en druk ze licht aan. Bak de tulband ca. 50 minuten in een voorverwarmde 
oven (elektrisch: 175 °C / hetelucht: 150 °C) . 
Laat de cake ca. 10 minuten in de vorm afkoelen. 
Haal de cake uit de vorm en laat hem helemaal afkoelen. 
Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan en laat het afkoelen. 
Roer de poedersuiker en de calvados tot een dun glazuur. 
Bestrijk de bovenkant van de tulband met het glazuur en strooi het amandelschaafsel 
eroverheen. Laat het glazuur drogen.
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GeZAMeNLiJK sTAMPPOT eTeN
Voor de derde keer hebben de vrijwilligers van dit prachtige initiatief ons 
op 1 febr. een heerlijke maaltijd geserveerd. Nu in de, in winterse taferelen 
versierde, nieuwe zaal van het dorpshuis. Een lust voor het oog. Opnieuw 
waren er grote hoeveelheden stamppot, hutspot,rookworsten, gebakken 
spekjes en hartige taarten klaar gemaakt.

De ongeveer 45 aanwezigen hebben genoten en na het voortreffelijke 
toetje kon iedereen bijna rollend naar huis. Hopelijk kunnen we volgend 
jaar opnieuw genieten van de heerlijke gerechten, welke op kostprijs basis 
worden gemaakt door deze vijf vrijwilligers. 

Een deelnemer.

DATuM rOMMeLMArKT ONs 
GeNOeGeN VerscHuifT
De rommelmarkt die gepland 
staat op 23 april verschuift door 
omstandigheden naar het najaar. 
Wilt u zolang de spullen die u voor 
ons bewaart vasthouden? In de 
volgende dorpskrant brengen wij u 
op de hoogte van de nieuwe datum. 
Alvast bedankt en tot ziens!

Rommelmarktcommissie 
muziekvereniging Ons Genoegen

U kunt onze actuele agenda 
ook vinden op: www.
onsgenoegenmarssum.nl

BesTe MeNseN,
Bedankt voor de vele kaarten, 
bloemen en belangstelling tijdens 
mijn ziekte en verblijf in het 
ziekenhuis.
Ook namens mijn vrouw.
 
Julia en Willem van Wieren

HuisArTseNPrAKTiJKeN NieT sAMeN
Na uitgebreid overleg en zorgvuldige 
overwegingen hebben de huisartsen 
van Marssum en Beetgumermolen 
besloten om hun praktijken niet 
samen te voegen.

De huisartsenpraktijk Marssum van 
dokter Dooren en dokter Meijerink 
zal omstreeks de jaarwisseling

2010-2011 verhuizen naar een nieuw 
praktijkpand dat aan het dorpshuis 
"Nij Franjum" wordt gebouwd.

De praktijk van dokter Fesevur blijft 
gevestigd op de J.H.van Aismawei 
41 in Beetgumermolen.

We denken op deze manier een 
goede spreiding van medische en 
farmaceutische zorg in de regio te 
kunnen handhaven. 

Met vriendelijke groet,
Monique Fesevur, Dennis Dooren, 
Nicole Meijerink, huisartsen 
Beetgumermolen en Marssum.



26 Nieuwskruier Maart 2011

 
 

 
&    

          
VOOR WIE?  

VOOR ALLE JEUGD VANAF GROEP 3 
INTREE? 

GRATIS VOOR WIE MEE HELPT HIMMELEN 
Anders zijn de kosten 2,50 euro. 

HOE LAAT EN WAAR? 
 11 uur Lokatie Dorpshuis, NIJ FRANJUM. 

 
Word ook vrienden met jeugdcluboars.hyves.nl 

en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. 
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Groep 3 t/m 6 van 19.00 - 20.30 uur 

Groep 7 t/m 15 jaar van 21.00 – 22.30 uur 
Intree is 2 euro. 

Lokatie Dorpshuis, NIJ FRANJUM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Word ook vrienden met jeugdcluboars.hyves.nl 
en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. 
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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

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 
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Puzzel : Kruiswoordraadsel

Oplossing inleveren bij een van de 
redactieleden

OPLOssiNG 
feBruAri-
NuMMer:

Winnaar: 
Rinse Visser
De Tolve 19
Bitgum 

Horizontaal: 
1 Braziliaanse dans - 6 nadeel - 11 oever - 14 
buit - 15 inzet - 16 Japanse parelduikster - 17 
ternauwernood - 18 beschermd natuurpark 
- 20 immuun - 22 kleine kerkelijke groep 
- 23 plant - 24 patroon - 25 kunstvezel 
- 29 vaste koper - 31 kwijtschelden - 33 
hetzelfde - 37 lusthof - 38 afgemat - 39 
talent - 40 mannetjesgans - 41 voetballer 
- 44 transpiratievocht - 46 standpunt - 47 
bijzonderheid - 50 bitterheid - 51 bijnaam 
- 52 redder - 58 mededeelneemster aan 
een maaltijd - 60 militair hoofddeksel - 61 
kunstwerk - 62 soort schaatsen - 63 Afrikaans 
dier - 64 mannetjeshond - 65 oogje van 
garen - 66 onkruid .

Verticaal: 
1 naaldboom - 2 behoeftige - 3 soort hond 
- 4 keten - 5 golfterm - 6 sierdek op een 
bed - 7 destijds - 8 kalmte - 9 Spaanse 
uitroep - 10 samendrukken - 11 oplettend 
- 12 soort viool - 13 niet doen - 19 stichten - 
21 kampeerverblijf - 24 op dat toekomstige 
tijdstip - 25 werpanker - 26 toespraak - 27 
slotwoord - 28 zaag met een smal blad zonder 
eind dat over wielen loopt - 29 rode biet - 
30 bereide dierenhuid - 32 loopvogel - 34 
Spaanse schilder (surrealist) - 35 kortstondig 
- 36 beenderinhoud - 41 blad papier - 42 niet 
breed - 43 groep wielrenners - 45 Europese 
bizon - 47 bedrijver - 48 keur - 49 fijn 
weefsel - 50 scheidingslijn - 52 ploegsnede - 
53 voedsel - 54 Japanse rijstdrank - 55 grote 
waterplas op de heide - 56 moesplant - 57 
spoorstaaf - 59 gevangenis.
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.

Tekenen en schilderen  
in Marsum?

Half maart 2011 gaat  de cursus tekenen en schilderen bij Rudi Stuve weer van start. In 

het ruime atelier aan de Sasker van Heringawei 16d worden op verschillende tijdstippen 

cursussen gegeven. In mijn cursussen geven de cursisten zelf aan wat ze willen, of dat 

nu een stilleven aquareleren is of model tekenen (naar foto). Alles is mogelijk. Indivi-

duele begeleiding zorgt er voor dat je je eigen weg kunt volgen. De cursussen zoals die 

nu gepland staan zijn op donderdagochtend en donderdagavond. Maar wil je met een 

vriendengroepje een cursus volgen, dan kan een tijdstip naar eigen wens afgesproken 

worden. Al vanaf 7 personen is maatwerk mogelijk. Heb je bijvoorbeeld met zijn  

zevenen zin om op dinsdagochtend te schilderen, dan is dat mogelijk.  

De kosten zijn 150 euro voor 10 cursusdagen/avonden exclusief materiaal. 

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Rudi Stuve,  
telefoon 058-2160403 (werk) of 058-2131887 (privé)

of rudi@rudistuve.nl
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KV Foarút en TV Marssum organiseren
3 april 2011 vanaf 13.00 uur

Muurkaats- en
Tennistoernooi
tevens openingstoernooi tv Marssum

deelname vanaf 14 jaar
Na afl oop prijsuitreiking en gezellig nazitten! 

Voor iedereen die van kaatsen, tennis en gezelligheid houdt organiseren KV Foarút en TV Marssum een 
toernooi in muurkaatsen en tennis. Lijkt het je leuk geef je dan vòòr 1 april op als lid van tv Marsum 

via info@tvmarssum.nl of bij Tytsje Julianus (058-2541252) of bijGerarda Wijbenga (06 - 12268551) en 
voor leden van kv Foarút bij info@kv-foarut.nl of bij Hedzer Castelein (058-2541499). 

Kijk ook op www.tv-marssum.nl of www.kv-foarút.nl

Met 
muurkaatsclinicvan de KNKB

Met 

tennisclinic

voor  beginners
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WOrD LiD VAN TeNNisVereNiGiNG MArssuM
Sinds vorig jaar heeft tennisvereniging Marssum een prachtig nieuw tennispark 
tot zijn beschikking met een drietal professionele banen die het hele jaar 
door bespeelbaar zijn en een clubgebouw met 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. Ben je 
ervaren tennisser dan is tv Marssum uitermate geschikt voor jou omdat de 
banen nagenoeg altijd beschikbaar zijn. Wil je  het spelletje leren kennen dan 
kun je je opgeven voor de lessenserie die gegeven wordt door een ervaren 
tennistrainer. De groepen zijn niet groot en gevarieerd, dus voel je je zomaar 
thuis. Ook als je ervaren wedstrijdtennisser bent heten wij jou graag hartelijk 
welkom omdat tv Marssum op verschillende niveau’s deelneemt in de regionale 
competities en meedoet aan de Friesland Cup. 

Dus wil je kennismaken met de tennisvereniging Marssum, neem dan contact 
op met Tytsje Julianus (telefoon 058-2541252) of Gerarda Wijbenga, (telefoon 
06 - 12268551). Je kunt dan gerust eens een avondje komen tennissen of gelijk 
lid worden van onze gezellige vereniging. Het lidmaatschap kost voor het jaar 
2011 €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.

Kijk ook op tvmarssum.nl voor meer informatie en het laatste nieuws.

MeDeDeLiNG
Per 1 maart zijn onderstaande 
hulpverleners werkzaam in:
Gezondheidscentrum Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marssum

APOTHeeKHOuDeNDe HuisArTseNPrAKTiJK 
tel. 058-2542255
D.P. Dooren & N.M.A. Meijerink-Heijmans
www.marssum.praktijkinfo.nl

fysiOTHerAPiePrAKTiJK AxON 
tel. 058-2542283
J. Beeksma
http://www.axonfysiodeinum.nl 

VOeTZOrG friesLAND 
tel. 058-2160304
H.Praamstra en R. Berger, S.Pietersz
www.voetzorgfriesland.nl

LOGOPAeDie-PrAKTiJK friesLAND 
tel. 06-27064991
R.Kingma en A.Wijnstra
www.logopediefriesland.com

MAATscHAPPeLiJK WerK, siNNe WeLZiJN 
tel. 058-2348434
http://www.hulpenwelzijn.nl

ALL cAreVerLOsKuNDe 
tel. 058-2542631
M. Haverkamp
www.allcareverloskunde.nl/site
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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

JALOers?

Vindt u het ook zo begrijpelijk, dat Rachel (zie Genesis 30) jaloers 
was op Lea? Terwijl Lea veel kinderen kreeg bij Jakob, bleef Rachel 
heel lang kinderloos. Wat ging er al die jaren door haar heen? Hoe 
verdrietig heeft ze zich gevoeld? Het moet veel pijn hebben gedaan. 
Net zoals later voor Hanna (I Samuël 1). Die werd daarbij ook nog 
gesard door haar “mede-echtgenote’’. Opvallend in dat verhaal is 
trouwens dat er niks staat over de jaloezie van Hanna. Er staat alleen 
dat ze erg verdrietig was.

Wat moet je nou met deze oude verhalen? De omstandigheden zijn 
voor ons niet meer zo goed voor te stellen. Maar de gevoelens nog 
wel! Je verlangt naar iets, maar krijgt het niet. En een ander wel. 
Bijvoorbeeld kinderen of liefde. Maar ook de nieuwste spelcomputer 
of een Playmobil-piratenschip. Of een collega vertelt je een 
enthousiast succesverhaal, terwijl jezelf maar wat aan ploetert. Hoe 
snel komen tijdens zo’n gesprek negatieve gedachten naar boven! 
Daarnaast zijn er mensen die zich bang voelen. Ze vrezen dat hun 
partner iemand tegenkomt die leuker, grappiger of aantrekkelijker 
is dan zijzelf. Hun jaloezie wijst op een gebrek aan zelfvertrouwen.

Hoe begrijpelijk jaloezie vaak ook is, toch probeert de Bijbel er 
ons op aan te spreken. Vaak door ons vragen te stellen. Laat je 
jezelf niet teveel verleiden door wat anderen hebben? Ben je echt 
zo ontevreden met wat je zelf hebt? En besef je, hoe jaloezie een 
negatieve houding kan veroorzaken? Een houding die weinig goeds 
voortbrengt, maar integendeel veel kapot maakt?

Tegelijk is er ook iets positiefs in jaloezie, zo vertelt de Bijbel. 
Want zelfs van God weten we dat hij “naijverig’’ is! Vroeger werd 
dit woord altijd nogal dreigend voorgelezen. Maar het is op zich 
iets puur goeds: de naijver van God (zijn jaloezie op de afgoden) is 
onlosmakelijk verbonden met zijn innige liefde voor ons. En zo is het 
ook onder mensen: (positieve) jaloezie in een relatie vertelt hoeveel 
je van die ander houdt. Je wilt je vriend of vriendin nooit kwijt!

Tenslotte zien we vooral bij Hanna hoe zij ervoor kiest om te gaan 
bidden. Ze legt haar vragen, haar gevoelens, voor aan God. Heel 
eerlijk praat ze erover, in alle menselijkheid. 
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iNLeVereN KerKNieuWs t/m dinsdag 22 Maart bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

BiJ De KerKDieNsTeN
Op zondag 6 maart houden we weer de wereldgebedsdienst in de kerk van 
Ingelum. Deze dienst is ’s avonds. Het blijft heel bijzonder om je tijdens die 
dienst verbonden te weten met mensen, overal in de wereld, die op deze dag 
precies dezelfde liederen zingen en teksten lezen. Het land dat deze keer 
centraal staat is Chili. Van harte aanbevolen!

Een paar dagen later, op 9 maart, komen we opnieuw bij elkaar in Ingelum. 
Dan is het biddag. We spreken dan uit, dat we het in ons leven niet alleen 
kunnen, maar dat we uiteindelijk in alles afhankelijk zijn van God. Ook voor 
deze dienst is een ieder weer van harte uitgenodigd!

Verder noem ik nog de dienst van 27 maart. Dan is er weer een schoolkerkdienst. 
Het thema is deze keer: gouden kansen! 
ds J.F. Kroon

BLOeMeNGrOeT
9 januari nei  Jan en Jelly Koopmans, Tialling van Eysingawei 5, en 
  Hennie Slok-Soede, Riemer Veemanstrjitte 4 Marsum.
6 februari nei  Albert en Anna de Vries, Skoallestrjitte 15, en 
  mefrou Herrema, Riemer Veemanstritte 20 Marsum.

KerKDieNsTeN
6 maart Marsum Ds.K.Visbeek
6 maart Ingelum Wereldgebedsdag  19.30
9 maart Ingelum Ds.J.F.Kroon Biddei 19.30
13 maart Bitgummole Ds.J.F.Kroon
20 maart Bitgum Ds.J.F.Kroon
27 maart Bitgummole Ds.J.F.Kroon  Skoalletsjerketsjinst
3 april Marsum Ds.J.F.Kroon
10 april Bitgummole Ds.Y.Hiemstra Fryske tsjinst
17 april Bitgum Ds.J.F.Kroon

Hoe ging dat gesprek verder? Dacht ze tijdens dat bidden ineens 
weer aan Gods trouw, die het belangrijkste van alles is, en waarin 
ook zij veilig was opgenomen? Gaf dat rust? Of hielp het bidden om 
negatieve gedachten te bestrijden? We weten het niet precies. Maar 
het is zeker dat het zowel met Hanna, als ook met Rachel, goed is 
gekomen, dankzij God. En dat mogen wij ook tegen onszelf zeggen!

ds. J.F. Kroon





(Ver)bouwen  
met karakter
Kwaliteit en ambachtelijkheid zijn zaken die tegenwoordig  

regelmatig het onderspit delven bij het (ver)bouwen van een pand, 
of dat nu een huis of een bedrijfsgebouw betreft. In het kader van de 

kostenbesparing wordt beknibbeld op materialen of constructie. 
Bij Bouwbedrijf Julianus zijn kwaliteit en ambachtelijkheid juist de instrumenten 

tot het leveren van een deugdelijk eindproduct. Vele tevreden klanten gingen u voor... 
Bel voor een offerte of kennismaking: 058-2541252.

• Renovatie (bedrijfs)gebouwen • Verbouw (bedrijfs)gebouwen • Woningen naar eigen ontwerp • Periodiek onderhoud •  
• Calamiteitenservice • Timmerwerkplaats • Groot onderhoud • Geluidsisolatie • Beglazing • Interieurbouw • 


