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     • traditioneel schilderwerk
     binnen en buiten
     • wandafwerking
     • decoratief schilderwerk
     • Earthcote wandafwerkingen
     • kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel: 06 - 533 99 661

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

• flyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheids-

kaartjes
    Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel 

    M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

De ontmoetingsplaats voor Marsum en wijde omgeving.
Franjumboarsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Tel: 058 – 2541439
www.nijfranjum.nl

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252

gerrit@julianus.nl

vergadering – feest – buffet – receptie – cursus – tentoonstelling –                
uitvoering – workshop – koffietafel – teambijeenkomst – lezing – repetitie

zalen voor: 16 – 20 – 60 – 100 – 200 personen
geluidgeïsoleerde oefenruimte voor bands 45 m²

wifi – beamer – piano – geluidinstallatie
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 Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ DECEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 28 NOV

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

HUISARTSENPRAKTIJK MARSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00  Afspraak spreekuur en visites   058-2542255
tot 10.00  Inleveren lege flesjes en medicijnen
13.00-13.30  Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30  Medicijnen afhalen
Bij medisch spoedgeval praktijk telefonisch in gesprek? Bel dan  058-2542975
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl

DIETIST Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marsum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl   06-50449520

VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam 058-2542631
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK N.W. EN MIDDEN FRYSLAN
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker  Vijfhuizen 1 Dagelijks spreekuur 09.00-10.00  0517-397484
Menaam  Dienstencentrum.  Dinsdags spreekuur 09.00-10.00  0518-451547
Berltsum  Sportlaan 7 Dinsdags spreekuur 10.00-11.00  0518-461741

STICHTGING HULP EN WELZIJN
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Predikant Vacant      
Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

WWW.MARSUM.INFO
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CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum  058-2541241

STICHTING DE KROBBE DER ÚT
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum  058-2133968

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

PCOB Menaldumadeel
dhr. D. v/d Schaaf   Bitgummole            058-2531264
mevr. R. Runia-Wiersma  Berltsum      0518-461888

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

STICHTING WELZIJN MIDDELSEE - Menameradiel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
 Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening        t.flameling@welzijnmiddelsee.nl 
Ouderen / opbouwwerker  Sieta Kuipers
 Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
                             s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
 Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
 Sportleane 7, 9041 EC Berltsum  0518-460805

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

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

ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRYP
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp    0517-233053
www.paletgroep.nl    06-10015514

CHEMISCH AFVAL
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens     0900-2100215
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.

OUD PAPIER   27-11-2013, 27-12-2013 (ivm kerst) 18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT   ma 25-11-2013

VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

PEUTERSPEELZAAL 
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website. www.middelsee.nl

GASTOUDERBURO 
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)  0517-391450

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein    058-2541241
Xandrijn de Jager    058-8795816

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

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313

LYTSE BIEB MARSUM 
OBS de Pôlle dinsdag 09.00u - 10.00u
  vrijdag 17.00u - 18.00u  Collectie voor jeugd en volwassenen

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) MIDDELSEE  www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda

2 nov Bazar vrouwenvereniging 10.00u CS 
8 nov Theater “Sterk Staaltsje” 18.00u NF >
12 nov Ledenvergadering IIsklup Ritsuma 20.00u NF >
15 nov Oars: Poolavond & Bowlen 19.30  >
16 nov Ons Genoegen: Fanfapopjûn 20.30u NF >
23 nov Oars: Sinterklaas   >
28 nov Openbare vergadering Nij Franjum 20.00u NF >
13 dec Oars: Filmavond 19.00u NF >
21 dec Kerstmiddag 55+ 14.30u CS > 

Beste dorpsgenoten,
11 November komt er weer aan. En dan komen ieder jaar veel kinderen zingend met 
een lampion bij mij langs om wat lekkers, de welbekende koetjesreep, op te halen. 
Tot mijn spijt moet ik hier mee stoppen. Ik ben niet meer zo snel ter been en kan niet 
op tijd bij de deur aanwezig zijn. Zo komen deze kinderen voor niets en dat met het 
drukke kruispunt! Ik vind het erg jammer maar dit is de beste oplossing. Nogmaals, ik 
heb er altijd zeer van genoten maar aan alles komt een eind. 
De hartelijke groeten, Mevr. Kolff
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Kruierkes

De puzelders dy’t eltse moanne de puzel yn de doarpskrante 
oplosse binne sokke krekte lêzers dat wy wurde hyltiten faker 
troch in pear fan dy lju op ús flaters wiist. Yn ien fan de ôfrûne 
kruierkes stie dat ús húsdokter op in yndiaansk motorke troch 
it doarp plofte. Sy frege har ôf at dit in Indian Motor wie. 
Op dizze motors stiet in Yndianekop mei fearren derby op de 

tanks skildere. Dizze tûke lêzer frege har ôf at ús dokter ek in fearretoai op 
syn holle hie. No wie ús dat noch net opfallen. Mar we begripe de boadskip; it 
wie net in Yndiaansk motorke mar in Yndiaas motorke. Jim begripe wol dat wy 
gjin betûfte puzelders binne.

Fansels is puzeljen tiid fergrime, mar dat wurdt dochs oars belibbe. Ha we 
in kear in echte flater en binne dêrtroch de measte puzelders oeren langer 
dwaande om in net besteande oplossing te finen, is it wer net goed. Dan is dat 
smullen soenen je sizze as je op’t lêst ta de konklúzje komme dat de redaksje 
in printflater makke hat. Mar dat der dan puzelders binne dy’t de smoar yn ha, 
giet ús boppe de pet.

We sjogge hyltiten mear fan dy piket timmerlju yn it iepen fjild. Neffens ús 
meitsje dizze lju der echt in net te begripen puzel fan. Dat hat fansels mei 
de Heak om Ljouwert te krijen. De bunkers oan it Grienedykje binne no echt 
fuort helle, dus it is sil heve oan dizze kant fan’t kanaal. Dat moat ek wol want 
ein 2015 moat it ree wêze. Dus men sil noch hiel wat pealtsje yn’e grûn huffe 
moatte. As wy de piketpealtsjes by de Bokmasingel stean sjogge dan kinne wy 
der gjin tou oan fêstknoopje. It falt te hoopjen dat de dyk- en wetterbouwers 
har eigen puzels begripe. Want neffens de piketten liket it wol of komt de 
Bokmasingel sawat yn it doarp te lizzen.

Noch in puzzel. Hoe hurd meie je ride oer de súdlike sutelwei paralel njonken 
de sneldyk tusken Marsum en Dronryp. Jim witte dêr ride fytsers en brommers, 
dêr rinne wol gauris lju mei of sûnder hûn, dêr ride trekkers mei swiere masinen 
der efter. En fansel auto’s troch it ferbouwen fan’e krusing by Skatzenburg 
komt in hiele protte forinzeferkear út Ljouwert wat nei Dronryp moat. Meie je 
dêr sechstich kilometer yn’t oere ride of tachtich of noch hurder. Wat it noch 
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Kruierkes

ûndúdliker makket is as je witte dat je oan’e ein fan it âlde 
Âldlânsdykje dizze sutelwei opride wolle der in boerd stiet 
ein sechstich km. Dat soe besjutte dat je hurder meie. As it in 
sechstich kilometer wei wêze soe, soe der oan beide kanten 
fan’e dyk in ûnderbrutsen streep stean, lykas de âld dyk nei 
Bitgummole. Dizze dyk is wol folle breder dan de sutelwei 
njonken de sneldyk en der stean hielendal gjin strepen ek net yn’e midden. En 
om it noch wat yngewikkelder te meitsjen is it opfallend dat je kommend fan 
Dronryp de paralelwei ynriede der krekt foarby de ôfslach fan’e sneldyk mei 
grutte letters 60 op’e dyk stiet. Soe dat de maksimum snelheid wêze of soe dat 
it lêste stikje fan de alvestêdetocht wêze fia Dokkum nei Ljouwert. Wy hâlde 
mar 30 oan, want foar dat je it witte is it sels in `Woonerf`. 

Noch ien. Wat wie der earst Epke of it APPke. No wy witte it wol seker dat 
wie fanseks Epke. Foarhinne wenne der sels in Epke, ek wol Epke sûkerskepke 
neamd, yn ús doarp mar dat rymt net op Appke. Safier hat it APPke it noch net 
skopt; yn Marsum wenje. Mar APPke hoecht hjir net te kommen mar in Marsumer 
APPke soe wol handich wêze. Foaral no’t der mear Tablets en Smartphones 
ferkocht wurde dan kompjûters is de fraach wannear’t de Marsumer App komt.

Puzel: Wêr is de ûnbekende Marsumer mei de strontbiezem bedarre. Jierren 
hat dit stânbyld yn ús doarpshûs oer ús wekke. De wearde wie net te skatten 
en dêrom wie dizze betonnen Marsumer net fersekere. In lestige situaasje 
foaral om’t dizze Marsumer wat wif waard en hyltiten faker de holle dellizze 
woe. Lêstendeis wie it safier, nei in wylde hospartij moast de man mei de 
strontbiezem horizontaal de seal út. Mûle op mûle beäzeming en de AED die 
gjin fertuten, ferskate komplisearre breuken besjutten it ein fan de ûnbekende 
Marsumer. Mar wêr is hy no bedarre?

De lêste puzel. Wannear komt de folgjende gift. It begruttingstekoart is neat 
feroare.
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Voor meer informatie:
www.rabobank.com

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank: partner 
van de Verenigde Naties

Samen bereik je meer 
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee

het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen

aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf

uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.

Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van

hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

VN-partner

Jaar van de

Coöperatie



9Doarpskrante fan Marsum

PEDICUREPRAKTIJK 

              Sonja de Haan 
    Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

    BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK 

       TEL.    058 - 254 29 03 
       B.G.G.  06 - 12 86 10 42 
       E-MAIL  info@pedicuremarsum.nl 

       KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

       www.pedicuremarsum.nl 

    PRAKTIJKADRES 
       Bitgumerdyk 15 
       Marsum 
       Behandeling bij u thuis mogelijk 
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand vroegen verschillende dorpse zaken onze aandacht. De 
belangrijkste treft u hieronder aan:

Aandacht voor jongeren
Zoals waarschijnlijk bekend hebben periodiek een groep ouders, met een 
bestuurslid van Dorpsbelang, overleg om overlast van jongeren te helpen 
voorkomen.  De laatste tijd gaat het relatief goed met de overlast door jeugd 
in Marsum. Het vuurwerkseizoen begint echter  ook weer. Mocht u jeugd (of 
volwassen) zien die vuurwerk afsteken voor de toegestane periode, zou u 
hen daar dan op aan willen spreken of/en dit eventueel bij de politie willen 
melden? U mag natuurlijk ook Renee Fokkema of iemand van dorpsbelang 
bellen als aanspreekpunt, maar zij kunnen uiteraard nooit de functie van 
de politie vervangen. Laten we met elkaar proberen de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden. Ouders; spreek uw kinderen aan op wat mag en niet mag. 
Zo is het voor oudejaarsdag simpelweg verboden vuurwerk af te steken. Als we 
er met elkaar op letten en dan in de eerste plaats de jongeren zelf, houden we 
vuurwerkoverlast binnen de perken.

Jury KNHM inspecteert project Openbaar Groen 
Marsumers ga stemmen               Openbaar Groen project in de finale?
 Het project Openbaar Groen van Marsum is één van de 13  geselecteerde 
projecten in de provincie Fryslân voor Kern met Pit. Kern met Pit is door 
de KNHM geinitieerd. Op zaterdag 18 januari 2014 wordt in Bergum bekend 
gemaakt welke van deze projecten trofee waardig is. De winnaar krijgt naast 
de eer ook een geldprijs van € 1.500! Door alleen al de nominatie van ons 
project hebben wij € 1.000 verdiend. Om door te dringen tot de finale hebben 
wij echter uw stem nodig. Vanaf 1 oktober j.l. tot 1 januari kan op de website 
Kern met Pit op ons project gestemd worden. Naast een juryrapport, stemmen 
uit de zaal, vormen de stemmen van de website een belangrijke factor.  De 
jury heeft een presentatie gehad van Koos van der Meulen en middels een 
rondgang door het dorp kennis genomen van onze arbeid en resultaten in de 
diverse plantvakken. Men was daar behoorlijk enthousiast over, nu nog uw 
stem! Zegt het voort. Stemmen kan via de link die op de Marsumer website 
staat of via ‘Kern met Pit’, editie 2013, klik op ; wil je weten welke projecten 
meedoen, selecteer Friesland en dan staat ons project als eerste. Bij voorbaat 
dank!

Opvang na incident
Zoals op de website heeft gestaan, heeft vorige maand een naar incident 
plaatsgevonden in de E. v. Hiddemastrjitte waarbij een buurtbewoonster 
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mishandeld werd. Hoe verwerk je zoiets? Fijn dat de buren elkaar weten te 
vinden en het slachtoffer steunen. Goed dat de burgemeester een gesprek 
gearrangeerd heeft met de bewoners waarin iedereen zijn/haar zegje heeft 
kunnen doen. We hopen dat er voor alle partijen uiteindelijk een bevredigende 
oplossing gevonden wordt. 

Besluit JSF valt binnenkort Dorpsbelang bezig met eindspurt
Veel tijd is door ons geïnvesteerd in de JSF. In vogelvlucht de belangrijkste 
issues van de laatste tijd. De Tweede Kamer zal 6 november over de aanschaf 
van de JSF vergaderen. Het besluit zal wel in december vallen. Op 10 oktober 
hebben we samen met enkele vertegenwoordigers van Volkel en Leeuwarden 
een gesprek gehad met een aantal PvdA Kamerleden. Er is aangedrongen 
op uitstel van de finale beslissing, op meer onderzoek naar het geluid en 
op mogelijkheden om het geluid in de toekomst beter en transparanter te 
bewaken. Want Defensie blijft volhouden, en dat is goed nieuws, dat de 
geluidscontouren onveranderd blijven. Maar dat willen wij wel op een 
transparante wijze kunnen controleren. We zijn daartoe ook met Defensie en 
de provincie in gesprek. Verder hebben we de Kamerleden die op werkbezoek 
naar Amerika gingen een aantal vragen meegegeven. De vragen zijn uiteraard 
gericht op de geluidsproductie van de JSF. Al tijdens het werkbezoek werd 
door de PvdA delegatie naar ons teruggekoppeld. Er is een gesprek geweest 
met de top van de 2e kamer fractie van de PvdA tussen ons en de Leeuwarder 
PvdA. Tot 10 oktober konden fracties vragen indienen bij de minister van 
Defensie. We hebben niet alleen meerdere vragen ingediend, maar deze zijn 
ook daadwerkelijk gesteld. De antwoorden echter zijn teleurstellend. Defensie 
blijft (zonder nader onderzoek) onverkort vasthouden aan de geluidcijfers 
van 2009 (3-6 dBA meer; past wel in de geluidscontour) terwijl de nieuwe 
cijfers uit Amerika veel hogere geluidsniveaus aangeven (21-22 dBA meer; 
past onmogelijk in de geluidscontour). In Amerika hebben we geprobeerd 
duidelijkheid te krijgen over de betrouwbaarheid van deze cijfers. De reacties 
waren duidelijk. Hoe we durven te twijfelen aan de officiële cijfers die door 
de Amerikaanse Luchtmacht gepresenteerd worden? Defensieminister Hennis 
laat ondanks doorvragen van Tweede Kamerleden in het midden waardoor de 
verschillen te verklaren zijn. Vorige week werd bekend dat de bezuinigingen 
op de vliegbasis teruggedraaid worden. Voor de werkgelegenheid in de regio 
en betrokken werknemers goed nieuws. Het gaat om het behoud van ca 250-
300 banen. Deze zitten met name in de bureaufuncties en onderhoud. Er is 
geen directe relatie met het geluid. Het zegt ook niets over de hoeveelheid 
te stationeren JSF toestellen in de toekomst. En ook dat zegt niets over de 
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geluidshinder. Ook al worden alle toestellen op Volkel gestationeerd, dan 
nog is de kans groot dat de geluidsruimte hier ook vol gevlogen zal worden. 
Op 5 november hopen we de Tweede Kamer een Petitie aan te bieden die 
ondertekend is door de regio rondom beide vliegbases. Of het wat uitmaakt 
weet je pas achteraf. Maar niet geschoten is altijd mis. Voor meer informatie 
zie op www.Marsum.info.    

Fusie gemeenten tot nieuwe gemeente Westergo
Op 10 oktober heeft de gemeenteraad unaniem besloten om op te gaan in de 
nieuwe gemeente Westergo, waarin ook het Bildt, Franeker en een deel van 
Littenseradiel komt. Na de fusie die op 1-1-’17 of 1-1-’18 zal plaatsvinden, 
kunnen de oostelijke grensdorpen aangeven of ze middels een grenscorrectie 
zich al dan niet bij gemeente Leeuwarden willen aansluiten. Hiertoe zal 
de gemeente een evaluatie houden na de fusie. De gemeenteraad verkoos 
unaniem deze route. Burgemeester van Mourik deed de toezegging dat dit 
t.z.t. goed met de dorpen afgestemd zal worden. Maar de dorpen zullen het 
zelf ook moeten oppakken,  zo luidde ook de boodschap van verschillende 
raadsleden. Een boodschap die we ons (later) zeker ter harte zullen nemen.  

En verder: 
• Kunnen we het schors van de voormalige speeltuin van Nij Andringastate 

krijgen om het aan te vullen bij de speeltuin naast het schoolplein.
• Zijn we met bewoners van “Marsum Oost” in gesprek over de mogelijke 

aanleg van een speelveldje voor de jeugd.
• Waren er veel belangstellenden op de voorlichting in het Holt over de 

aanleg van de Haak en de herinrichting o.a. ten zuiden van Marsum. Mocht 
u ter plekke willen kijken naar de imposante projecten dan kan dat. Het 
provinciaal projectbureau organiseert in het 1e en 2e weekend van november 
rondleidingen. Op www.vrij-baan.nl vindt u meer informatie daarover.

• Zijn en gaan we met de gemeente in gesprek over de inrichting van het 
gebied ten zuiden van ons dorp. De komende jaren zal daar veel veranderen. 
We zijn blij met de structurele aanpak van zowel de gemeenten als andere 
betrokken partijen. Ze zijn allen van plan om eruit te halen wat erin zit. 
We hebben daar alle vertrouwen in en werken daar graag aan mee. 

• Bezochten we de jaarlijkse Federatievergadering van de dorpsbelangen in 
de gemeente. We gaven daar een presentatie over het project Onderhoud 
openbaar groen en project voorkomen van overlast jongeren. We hopen 
dat ons enthousiasme door zal rollen in de andere dorpen.

Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang
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Iisklup “Ritsuma” 
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678

Aan de leden

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op dinsdag 12 november 2013, ’s avonds acht uur in MFC  “Nij Franjum”

De agenda is als volgt:

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen jaarvergadering d.d. 13 november 2012

4. Jaarverslag sekretaris 2012/2013

5. Jaarverslag penningmeester 2012/2013

6. Verslag kaskommissie 2012/2013

7. Benoeming kaskommissie 2013/2014

Pauze met verloting

8. Bestuursverkiezing 

 . periodiek aftredend en herkiesbaar: G. Bleijingaen G. Donga

 . periodiek aftredend en niet herkiesbaar: T. Groeneveld       

 bestuurskandidaat:  A. Kooiker 

 Tegenkandidaten kunnen tot een half uur vóór de vergadering schriftelijk 

 worden aangemeld bij het sekretariaat  

9. Jubileum 2014

10. Rondvraag

11. Sluiting

Het bestuur
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Puzzel A: Kakuro

Oplossing Oktober-nummer: 

Winnaar: 
Julia van Wieren-Koster
Haven 3

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Van elk in te vullen getal is de som 
van de cijfers gelijk aan het getal 
in het grijze vakje. Een getal boven 
een diagonale lijn heeft betrekking 
op de daarnaast naar rechts in te 
vullen cijfers. Een getal onder een 
diagonale lijn is de som van de 
cijfers die eronder verticaal worden 
ingevuld. De 0 wordt niet gebruikt 
en een getal bevat uitsluitend 
verschillende cijfers. 

Puzzel B: Rekenwerk
Vervang de letters door cijfers zodat 
correcte berekeningen ontstaan. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND

ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op
0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!

HOOFDVESTIGING:
Het Want 4

8802 PV Franeker

DEPENDANCE:
Ljochtmisdyk 2 E

9036 VP Menaldum

DEPENDANCE:
Franekereind 30

8861 ED Harlingen
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O P R O E P   van de Kommisje Aldjiersoertinking

Op 31 december organiseren we weer de Aldjiersoertinking. Voor het onderdeel 
“Achterwerk in de  Kast” zoeken wij mede-Marsumers die wat willen laten zien 
of vertellen, omdat ze iets heel goed kunnen, of omdat je wat kwijt bent, of 
omdat je boos bent over iets en dat wil je aan heel Marsum vertellen, of omdat 
je iets heel moois hebt meegemaakt dat wij allemaal moeten weten, of je wil 
iemand speciaal bedanken, of een boeket bloemen aanbieden omdat iets je 
spijt, een geweldige mop, het kan van alles zijn, zelfs een huwelijksaanzoek….

Je hebt maximaal 1 minuut. Je kunt je aanmelden vòòr 1 december bij 
Geert Verf, Elly de Leeuw, Jakoba Helbig of per mail naar info@wouterdaane.nl

Muziekvereniging Ons Genoegen
Op 28 september hadden wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt. De 
vrijdagmiddag ervoor hebben we, met mooi weer, de aangeboden spullen 
opgehaald. Ook deze keer zat er weer van alles bij: van oud tot soms nog in de 
verpakking en van kleine speelgoedspullen tot complete tuinsets en fietsen. Op 
de zaterdag gingen om 9.00 uur de deuren open en stormden de eerste kopers 
naar binnen om hun slag te kunnen slaan. Er is flink wat publiek geweest en 
er is goed verkocht zodat de verenigingskas weer mooi is gespekt. Iedereen 
die spullen heeft ingebracht én alle kopers én vrijwilligers heel hartelijk dank 
daarvoor en graag tot de volgende keer!

Fanfapopjûn
De eerstvolgende keer dat u de muziekvereniging kunt treffen is al snel:
op zaterdagavond 16 november organiseren we een spetterende 

“Fanfapopjûn”

in Ny Franjum. Het korps zal verschillende nummers voor u spelen, een 
Portugese mars, het bekende Oregon van Jan de Haan en een aantal nummers 
uit de popmuziek. Daarnaast komt er nog een saxofoonsolo, een heel bijzonder 
optreden op keyboard en last but nog least de band Wallstreet Live aan bod. 
Met de zangeres van deze band zal het korps ook een aantal mooie nummers ten 
gehore brengen. Kortom fanfare en popmuziek in verschillende uitvoeringen, 
dat wordt een mooie avond voor jong en oud!
De aanvang is om 20.30 uur en de entree is slechts € 7,50 (voor kinderen v.d. 
basisschool € 5,-). Dus net stinne mar d’r hinne!

Graag tot ziens bij Ons Genoegen!
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Sinds de overdracht door het kerkbestuur aan de stichting “De Krobbe der Út” 
in februari is het bestuur, met als voorzitter Griet Sybesma, voortvarend bezig 
met het beheer van kerk en bijbehorende zaken. De afwikkeling van de meeste 
zakelijke aangelegenheden is gedaan of in eindfase. Zo zijn notariële zaken 
afgehandeld, nieuwe bankrelaties aangegaan, nieuwe contracten gemaakt 
met energieleveranciers, een website gelanceerd.
Daarnaast zijn bij verschillende gelegenheden zoals “Tsjerkepaed” en “Open 
Monumenten Dag” honderden geïnteresseerden ontvangen voor rondleidingen 
in de kerk.

Stichting “De krobbe der Út” staat er gezond bij. Van de PKN heeft de stichting 
wat vermogen, panden en  landerijen meegekregen om van de opbrengsten 
daarvan de onkosten te betalen. Het basisbdrag zal niet worden aangesproken 
om in lengte van dagen onderhoud te kunnen plegen. Zoals het nu staat kunnen 
we de kosten niet helemaal dragen; er is geld voor hoognodig onderhoud maar 
voor grotere zaken is nog geen geld.

De bevolking van Marsum wordt gevraagd om hun prachtige kerk te steunen. 
Daarom zal u binnenkort een folder in de brievenbus vinden met informatie 
over de stichting en een verzoek om een geldelijke bijdrage in de vorm van een 
machtiging. Met een bescheiden bedrag is de penningmeester Jan Kuppens al 
tevreden, zeker als onze gemeenschap zich er geheel voor inzet.

Veel informatie kunt u vinden op de website:  www.dekrobbederut.nl
Daar vindt u ook gelegenheid om vragen te stellen.

De secretaris,
Jelle Hogenhuis
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Maak uw hlrilllrilgll wllr llvlld 
ll zll zl lp CD, DVD ll Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10  Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll Dlcullll digilalillrll valal € 0,30

LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
 (S-)VHS(-C), Mili-dv ll HI8 laldll digilalillrll vllr € 8,50

Alll Alll llrlalll 8ll fill lp dvd  vllr € 0,85 plr liluul 
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur

Kijk vllr alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
ll lll lll lll 0518-452185

Maak uw herinneringen weer levend 

en zet ze op CD, DVD of Blu-Ray

Nieuw:

 SUPER8 smalfilm overzetten naar breedbeeld Full HD.

Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.

Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
of bel met ons 0518-842326
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VOOR EEN NOFLIKE 
TOCHT DOOR NOORD 
W E S T F R I E S L A N D

RONDVAART MIDDELSEE
Fam. Middelkoop
Ri tsumasyl  13-15

9033 WB  Ri tsumasyl
te l / fax:  058-2541456

www.rondvaar t leeuwarden.n l

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Aanbieding november:
Heerlijke Energy A vitamine cleansing schuim
en de daarbij horende Energy A tonic schuim
normaal € 51,40     nu voor     € 39,95!
           (geschikt voor elk huidtype)
Maak een afspraak voor een korte gezichts-
behandeling voor € 25,00 of een Standaard  
behandeling met een heerlijke massage van 
gezicht, nek en schouders en hoofdhuid voor 
slechts € 45,00.

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!

VAN HARTE WELKOM
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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. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site  www.welzijnmiddelsee.nl

Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf 
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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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.

17.00
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www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.

Je blijft jezelf met Palet. 
Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Wij zijn altijd in de buurt. Maak eens kennis met Palet. 
Bezoek ons woonzorgcentrum Nij Statelân, Nijlân 25 in 
Menaam, het zorgsteunpunt Berltsum, Hofsleane 30a, 
of het zorgsteunpunt Dronryp aan de Hearewei 83. 

“ Ik ga elke week naar 
het dagcentrum van Palet” 
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Heemhuys Rozenhofje is een 
kleinschalig kinderdagverblijf in 
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde 
plek voor uw kind met de 
aandachtige verzorging van een 
vaste leidster.
 

Belt u voor een kennismaking 
met Renske Olthof.
Tel: 06-18748094

www.heemhuys-rozenhofje.nl

Kinderdagverblijf Deinum 

Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:
Sport  voor alle leeftijden
Fitness  150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen  Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en 
 verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty, 
 streetdance, bodypump.
Gezondheid  fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning  sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel  fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl
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Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten

Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds 
is opgericht door 5 mensen met Multiple Sclerose (MS).

Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven?
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats 
de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u 
zich 1 avond per jaar in!

De collecteweek is van 18-23 november.

Meer informatie: 
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk? 
Bel met 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Kerstmiddag 55-plus

De diaconie nodigt alle 55-plussers uit van binnen en buiten de kerk uit Marsum, 

Bitgum, Bitgummole en Ingelum, voor de jaarlijkse kerstmiddag die gehouden zal 

worden op zaterdag 21 december vanaf 14.30 uur tot 18.45 uur in de consistorie 

van Marsum, Buorren 18. Het programma zal bestaan uit een kerstwijding, zang, 

verhaal en een verrassing en, als afsluiting, een goed

verzorgde koffietafel. De toegang is gratis en voor vervoer kan gezorgd worden. U 

kunt zich tot 14 december opgeven bij:

• Marjan Holwerda, Hoarslânsdyk 1 Bitgum.  Tel. 058 253 1743.

• Marijke Posseth, Rypsterdyk 44 Marsum. Tel.058 254 1265.
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NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER 
50% MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN 
BBESPARING OP DE ENERGIEREKENING

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

  - 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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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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NOODOPROEP
 

DE JEUGDCOMMISSIE VAN DE KAATSVERENIGING FOARÚT IS DRINGEND OP ZOEK 

NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN!

OP DIT MOMENT BESTAAT DIT JEUGDBESTUUR UIT 5 PERSONEN,

WAARVAN DOOR DIVERSE REDENEN 3 HEBBEN AANGEGEVEN

NA 2013 TE STOPPEN.

ER BLIJVEN DUS 2 OVER, WAT BETEKENT DAT DE WERKZAAMHEDEN NIET MEER 

UITVOERBAAR ZIJN.

HIERDOOR KUNNEN DE KINDEREN VAN MARSUM E.O. NIET MEER IN HET EIGEN 

DORP KAATSEN,

EN DREIGT OP LANGE TERMIJN ZELFS HET VOORTBESTAAN VAN DE VERENIGING.

DE JEUGD HEEFT EN IS DE TOEKOMST.

DIT MOETEN WE NIET LATEN GEBEUREN!

DUS MENSEN DRAAG EEN STEENTJE BIJ EN NEEM VOOR INFORMATIE CONTACT OP 

MET......(Maaike Herrema 8448237 of Minne Hellinga 2542016)

SAMEN MOETEN WE ER VOOR ZORGEN DAT DE KAATSVERENIGING BLIJFT BESTAAN.
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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

Woorden…

Met woorden kun je alle kanten op. En dan krijg je ook nog te maken met 
hoe het gezegd wordt en op welke toon. Je kunt zeker woorden als wapen 
gebruiken. Dat kan gevaarlijk zijn, maar soms is dat blijkbaar nodig. Goed 
praten wil ik die houding zeker niet, maar het gebeurt nu eenmaal. Zelf heb 
ik dat ook wel eens gedaan. En ik weet nog precies hoe het ging. Ik was als 
spreker uitgenodigd op een groep van Plattelandsvrouwen. Daar liet ik dia’s 
zien over het werk wat onze vrijwilligersgroep in India doet. (Er zijn overigens 
maar weinig plaatsen in onze dierbare provincie waar ik in de afgelopen 36 
jaar niet geweest ben). Dit moet zijn gebeurd in de beginjaren ’80, dus meer 
dan een kwart eeuw geleden. Er werden vragen gesteld en een mevrouw vond 
dat ze een duidelijke mening had ten aanzien van adoptie. “We vinden het 
fijn dat die kinderen hier komen, wanneer ze nog klein zijn. We lachen ze toe 
en aaien ze over de bol. Maar wanneer ze ouder worden, zullen ze het werk 
van onze vaders en zonen wegnemen .Ik vraag me af of adoptie wel een goede 
ontwikkeling is.”  

Dat was duidelijk en toen heb ik een figuurlijke handgranaat tussen de vrouwen 
gegooid!”Ik ben hier als gast bij een christelijke groep vrouwen En uw mening 
mevrouw, daar hebt u recht op, want we leven gelukkig in een democratie. 
Maar met een christelijke achtergrond wil ik wel kwijt dat we elkaar de hemel 
ook op aarde moeten gunnen. Dat wil zeggen kansen voor iedereen , zo liefst 
mogelijk dezelfde kansen. Daar zijn u en ik verantwoordelijk voor. En niet 
alleen dezelfde kansen in het hiernamaals. Gandhi heeft het zo gezegd: Er is 
genoeg voor iedereen op deze wereld, maar er is niet genoeg voor de hebzucht 
van iedereen”.
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De woorden vielen als een handgranaat de zaal in. De splinters vlogen als 
het ware tegen de muren op. Je kon de spanning voelen en een speld horen 
vallen. Doodstil. Ik liet bewust die pauze vallen en mijn woorden moeten wel 
fel doorgeklonken hebben.  Ik vertrouwde op de presidente die , zo had ik 
gemerkt, haar woordje wel kon doen. En die deed dat gelukkig. Ze ontzenuwde 
de stilte. Gaf aan dat ik wel een punt had.Maar de toon was gezet. Daarna 
ging het debat in een lagere versnelling door. Ik was zeker niet trots op wat ik 
veroorzaakt had, maar vond het wel nodig. Ik  wilde de opmerkster  zeker ook 
niet veroordelen ten aanzien van haar standpunt en had het idee dat ik haar 
niet te zwaar “verwond” had. 

De Bijbel is in het Nieuwe Testament ook soms ook heel duidelijk. Jezus met 
name laat ook enkele keren zo’n “handgranaat” ontploffen. Ik denk aan  de 
geschiedenis van de rijke jongeman. “Ga maar en doe maar wat jezelf gezegd 
hebt”. Daarbij bedoelde Jezus ook dat het zich houden aan de wetten, zoals 
de jongeman altijd stipt gedaan had, maar bijzaken zijn. Van menselijke 
ideeën zijn eigen wetten gemaakt en die stelde hij boven het geloof en zijn 
doen en laten. Misschien wel een dubbele handgranaat, want er staat ook 
nog dat de jongeman teleurgesteld afdroop. Het verwachte antwoord en het 
verwachte pluimpje heeft hij niet gekregen. En aan het eind van de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan gebeurt precies hetzelfde. Beschaamd  druipt 
de Schriftgeleerde af. Hij dacht Jezus in verlegenheid te brengen, maar het 
tegendeel gebeurde. Op zijn nummer gezet. Zijn “gelijk”moest het afleggen 
tegen het verhaal van Jezus. Ganhi , die de Bijbel ook goed kende, vat in 
zijn spreuk eigenlijk de beide verhalen uit de Bijbel samen. Want ja, goede 
woorden zijn niet genoeg. Het is meestal beter om die dan ook in daden om te 
zetten, ervan uit gaand dat het goede woorden zijn. Je kunt als voetbalclub 
misschien niet het beste voetbal spelen, maar wel het beste clublied hebben. 
“Geen woorden, maar daden”! De vlag moet wel de lading dekken. Anders 
zijn het loze woorden. Maak het gooien van “handgranaten” niet tot je 
handelsmerk en laat het uitzonderlijk zijn. Gelukkig geldt voor ons allemaal 
het volgende doordenkertje: de natuur heeft ons twee oren gegeven, maar 
slechts één mond!

Sjoerd D. Schaaf
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Kerkdiensten.

Aanvang 9.30 uur.

3  nov Bitgummole Ds.v.Ruiten Leeuwarden.
6  nov Ingelum Mevr.S.Aardema Menaam. 19.30 uur 

Tankdei.
10 nov Bitgummole Da.de Schiffart-

Spoelstra
Drachten.

17 nov Bitgum Ds.J.D.Kraan Burgum.
24 nov Bitgummole Mevr.L.Brandwijk de 

Vries
Dronrijp Leste snein 
tsjerkelijk jier:
Gedachtenis zondag. 
m.m.v.Kopergroep:
Looft de Heer.

1 dec Marsum Da.de Schiffart-
Spoelstra

Drachten. 1ste Advint.

8 dec Bitgummole Ds.T de Heer Easterzee. Hillich 
Nachtmiel. 2de Advint.

Bloemengroet 29 september

Petra en Jan de Leeuw    Tramstrjitte  16.
Rieta en Pier Struiksma   Tramstrjitte 2
Mevr.Janny Boonstra   Tj v.Eysingawei 13
Fam.Rienk Kramer   Andringastrjitte  22.

Bloemengroet 27 oktober

Dhr.Benny Pijper   Franjumbuorsterpaed 17
Mevr.Agnes Douma   Buorren 19
Hedzer en Alie Castelein  Wielingastrjitte 5
Mevr.Wil Planten   Buorren 23
Myrthe Biesma   Binnenbuorren 3, een cadeaubon.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 26 november bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)



er kan er maar 
1 de beste zijn!

altijd de 

goedkoopste

voor 

marsum
e.o.!

ek in ’t frysk kin jo by us terjochte

www.keukencentrum-marssum.nl

Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters 
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

ISO 9002 gecertificeerd

•  De beste kwaliteit 
•  De beste keus
•  De beste prijs



MARSSUM
IN - VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
SPUITERIJ EN HERSTEL / PLAATWERK
RDW ERKEND APK KEURINGSSTATION
BANDEN
PERIODIEK ONDERHOUD

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

MAAR OOK: 
VERHUUR VAN LIMOUSINES EN 
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.AALIMO.NL

MAAR OOK VOOR: 

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.TAXIHUMMER.NL

RYPSTERDYK 32  -   9034 HN   -   MARSSUM  -  058-254 14 91

(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 • 


