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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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COLOFON
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Jaargang 40 | #2 

 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 NOVEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 24 OKT

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  30-10-2013, 27-11-2013     18.30u  06-43365003

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

7 okt Start kaartsoos 55+ 13.30u NF >

11 okt Oars Pompoenspookje maken 19.00u NF >

11 okt Oars Film 21.00u NF >

12 okt Serious Marsum - benefietconcert 21.00u NF >

19 okt Herfstmarkt 13.30u NF >

28 okt Algemene Ledenvergadering SSS ‘68 20.00u SCU >

2 nov Bazar vrouwenvereniging 10.00u CS >

8 nov Theater “Sterk Staaltsje” 18.00u NF >
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Kruierkes

SERIOUS MARSUM is de gjalp fan de âldjiersploech dy op 
doarpske wize de Serious 3FM Request stippet (it glêzen hûs). 
Op sneon 12 oktober sil it heve. Sjoch op de “Op Strjitte” 
side foar mear ynformaasje oer wat foar artysten in bydrage 
dwaan sille. Kinne jim no net komme en jim wolle wol in 
bydrage dwaan dan kinne jim jild stoarte op rekkening nûmer 

371553725 mei omskriuwing “request”. De doarpskrante sil gjin jild freegje 
foar dizze advertinsje. Wy finne dat wy net ûnder dwaan kinne foar Enschede. 
Foarich jier ha sy dêr mar 12 miljoen ophelle. Wy binne sawat mei 600 tûzend 
Friezen, dat is dus mar € 20.- de Fries. Sy binne dêr wol deun yn’e efterhoek. 
Dus Friezen we gean der foar en sille sjen litte wêr’t wy grut yn binne. Mei 
Ljouwert as kulturele haadstêd fan Fryslân en Europa yn 2018 is dit mar in 
sútrich opstapke. 

It sil der om spanne. Foaral no’t de minister fan kultuer in aardige smak jild nei 
Ljouwert skoot foar de kulturele haadstêd. Tagelyks liket it der op dat sa rûn 
dat jier (2018) as it mei sit de JSF ek boppe ús provinsje rûn fleane sil. Fjoer en 
wetter. Kultuer sûnder lûd yn kombinaasje mei de JSF yn de loft, dat past net. 
Miskien in ekstra argumint om de JSF noch mar net te keapjen. Sa meitsje we 
it ek wat makliker foar Samson om dochs mar net troch de bocht te gean foar 
2019. Dat is foar de Joint Strike Fyra ek wol sa goed. Hat er mear tiid om syn 
haperjende kwaliteiten wier te meitsjen.

Der is in ymportearre bertegolf yn Marsum delstrutsen. We binne wat huverich 
om it te neamen want foar’t je it witte pikke de gemeentelike politisy in net 
bedoeld sinjaal op. En mei de krappe tiden dy’t op ús bestjoerders ôf komme 
moatte sy kreatyf wurde om jild binnen te krijen. Wat is der oan de hân. 
Allinne al yn’e Buorren binne fjouwer jonge hûntsjes (pups) sinjalearre. As 
dit represintatyf is foar it hiele doarp dan soenen der statistysk wol 40 à 50 
hûnen by komme. Net bêst dus. Mar oan de oare kant: salang der gjin klachten 
binne is der gjin grûn om de âlde hûnebelesting út de kast te heljen. Dus 
hûnebesitters dochs mar in plestikpûdsje yn’e bûse tochten wy sa.
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Kruierkes

Kultuer is einliks alles wat de minske tafoeget oan de natuer, 
dat makket ús as minsken sa bysûnder. Dus net allinne muzyk 
yn al syn soarten, literatuer of byldhouwers sa as Rembrandt 
bygelyks mar ek Johnny. Welke Johnny sille jim no tinke. We 
hawwe it oer Johnny fan de sweefmole. Hij komt neist 50 oare 
doarpen al desennia lang yn Marsum. No’t syn soan it bedriuw 
stadichoan oer nimt komme der oare talinten fan Johnny boppe wetter. Hy sil 
alle taferielen op de sweef dy’t al generaasjes lang yn besit fan de famylje is 
fernije. Op ien fan dy panelen skildert hy no mei syn maat in Marsumer taferiel. 
De sweefmole op himsels is al kultuer mar sa kriget der noch in ekstra draai. 

Hoe’t je der ek nei sjogge it bliuwt in daalders plakje, Andringa State. De 
nijbou fan it krematoarium misstiet net. In moai plakje foar de lêste rit fan it 
paad werom. Einliks soe dat lêste plak besegele wurde moatte mei in anonym 
grêf yn’e Fryske griene greiden. Wa wit komt der in natuerlik hôf. 

It wurk fan de nijmoaderige húsdokter is net mear wat it west is. Natuerlik moat 
in dokter kundich wêze  mar tsjintwurdich stiet it fak wol ûnder druk, mear 
papierwurk, in boartersbal fan’e polityk en de fersekerings-maatskippijen. 
Dat sil grif de reden wêze dat in prot húsdokters emigrearje nei it plattelân 
fan Frankryk. Dêr binne noch mienskippen wêr’t de dokter oansjen hat, in 
notabele yn it doarp is, tiid hat foar syn pasjinten en der ek in hoeder foar 
wêze kin. Hoe is dat no yn Marsum. As we Dennis op syn yndiaansk motorke 
troch it doarp ploffen sjogge dan ropt dat hast in Frânsk byld op. Dit wurdt 
noch fersterke as we ús dokter healwei de middei oan it skoffeljen sjogge 
op it parkearterrein. Nicole dan ?? dêr ha we wat minder sicht op mar yn de 
gesprekken dy’t sommigen fan ús mei har hawwe skimert der ek wol wat in 
boergondysk genietsjen trochhinne. It liket der op dat ús dokters op harren 
eigen wize in balâns fûn ha.

De jierlikse rommelmerke fan it korps is wer foarby. Mar takommende sneon 
de 2e novimber hat de frouljusferiening har jierlikse bazar. De opbringst is foar 
ferskate goede doelen ornearre wêrûnder faaks de doarpskrante. Eigenmakke 
spullen en nijsgjirrige rommeltsjes. In loopke wurdich.



8  Nieuwskruier Oktober 2013

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
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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 weer onze aandacht. 
Hieronder treft u de belangrijkste aan.

Dorpsbelang gaf presentatie op Fryske ambassade in Den Haag
Op donderdag 19 september gaf Koos van der Meulen een presentatie op de Fryske 
ambassade over burgerparticipatie in Marsum. Op zijn lezing werd enthousiast 
gereageerd door de toehoorders, bestaande uit Kamerleden, ambtenaren van 
de diverse departementen, burgemeester, wethouders en vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven. De provincie Fryslân heeft in week 38 een tijdelijke 
Friese ambassade geopend in Den Haag. Donderdag 19 september stond in 
het teken van lezingen en workshops met betrekking tot onderwerpen zoals 
krimp en leefbaarheid op het platteland en burgerparticipatie. De provincie 
heeft Marsum gevraagd een lezing te verzorgen over de projecten Bôlekoer 
en Openbaar Groen. Koos van der Meulen heeft als vertegenwoordiger van 
Dorpsbelang deze klus voor zijn rekening genomen. Zowel in zijn inleiding als 
afsluiting heeft Hans Konst, gedeputeerde van onze provinciale staten, Marsum 
uitbundig genoemd vanwege de mienskip. Iets om trots op te zijn!

JSF-perikelen
Volop nieuws de afgelopen maand. Tijdens Prinsjesdag maakte het Kabinet 
bekend dat Nederland 37 JSF toestellen wil aanschaffen. Volkel wordt dan de 
hoofdbasis. Op Leeuwarden komen minder toestellen en worden onbemande 
vliegtuigen gestationeerd. Deze hebben geen straalmotor en maken daarom 
aanzienlijk minder geluid. Op Volkel is voldoende ruimte voor 25 JSF vliegtuigen 
stelt Defensie. Er blijven 5 toestellen permanent in Amerika. Voor Leeuwarden 
blijven dan 7 toestellen over. Daarnaast zullen de twee grote internationale 
oefeningen op Leeuwarden blijven. Direct na het besluit nam de onrust m.b.t. 
het geluid bij omwonenden Volkel toe. Helemaal nadat afgelopen week in een 
nieuw Amerikaans rapport stond dat het geluid van de F35 veel meer is dan dat 
van de F-16. Het rapport bevestigde wat wij sinds maart vorig jaar al hebben 
gepubliceerd. Te weten 21 decibel bij de start en 22 decibel bij de landing. 
Het Kabinetsbesluit moet nog goedgekeurd worden door de PvdA fractie. Deze 
fractie hield bijeenkomsten om te horen hoe de achterban erover denkt. Wij 
hebben daar ingesproken en onze zorgen over het geluid nogmaals verwoord. 
Op 21 september waren we aanwezig op de PvdA ledenraad. We hebben met 
de Friese PvdA afdelingen een motie opgesteld waarin aangedrongen werd op 
nieuw onderzoek naar het geluid. Defensie houdt nog steeds rekening met een 
toename van 3 - 6 decibel. Diederik Samson deed een harde toezegging door te 
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stellen dat de JSF binnen de geluidscontouren moet blijven, anders kan de PvdA 
fractie niet akkoord gaan met de geplande aankoop van 37 JSF vliegtuigen. Wij 
gaan samen met de PvdA afdelingen en omwonenden van Volkel de motie de 
komende tijd uitwerken met de landelijke PvdA fractie. Voor meer info zie 
www.Marsum.info onder de knop vliegbasis.

En verder:
• Waren we aangenaam verrast met de gigantische toeloop in Marsum tijdens 

de open monumentendag die het Poptaslot georganiseerd had. Maar liefst 
2000 bezoekers op één dag. Naast het slot waren de kerk, gasthuis en 
molen ook open voor bezichtiging.

• Is Marsumer Sjef van der Lubbe in beroep gegaan tegen het besluit om op 
de snelweg ten zuiden van Marsum een snelheid van 130 km toe te staan. 
Blijkbaar ligt het complex. Meerdere rechters waren nodig om deze zaak 
te wegen. Over enkele weken wordt de uitspraak bekend.

• Hebben we weer genoten van de geslaagde Marsumer merke. Dank aan 
allen die zich hier zo voor ingezet hebben. 

• Op 1 oktober was er in het Holt in Deinum een informatiebijeenkomst 
over de komende Haak-werkzaamheden”. Op tekeningen kon de nieuwe 
situatie bekeken worden met ook “Marsum aan het Water”. We zijn met 
de gemeente en provincie in overleg over de precieze inrichting ten zuiden 
van de Bokmasingel.

• Heeft Tjitske Sijbesma informatie gegeven aan Dorpsbelang Ingelum over 
het opzetten van een sociaal dorpsplein. 

• Moet Tjitske Sijbesma (voorlopig) haar inzet voor Dorpsbelang stopzetten. 
Andere werkzaamheden vragen haar volle aandacht. Een besluit dat we 
noodgedwongen respecteren, maar wel erg jammer vinden omdat een 
waardevol bestuurslid node gemist zal worden. 

• Hebben we besloten om het antwoord van de provincie te accepteren m.b.t. 
de nieuwe bus route van lijn 70 van Arriva in Leeuwarden. We vinden deze 
wijziging een verbetering. Het centrum van Leeuwarden wordt hierdoor 
beter bereikbaar per bus.

• Klaagt de eigenaar van de grond in het verlengde van het Franjumbuorsterpaed 
weer over loslopende honden in het land. Het is begrijpelijk onsmakelijk 
om vee gras te moeten voeren waarin hondenstront zit. Nog afgezien van 
alle gezondheidsproblemen die daaraan kleven. Laten hondenbezitters 
daar nu eens over nadenken en niet alleen rekening houden met hun eigen 
dier.

• Wordt er nog steeds door een aantal mensen tegen de rijrichting in de 
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Skoallestrjitte ingereden. Een gevaarlijke situatie vooral voor fietsende 
kinderen. Omdat wij niet willen wachten op een ongeluk en omdat het 
niet de eerste keer is dat wij mensen hierop aanspreken, zullen wij de 
namen van de overtreders gaan melden bij het bevoegd gezag. U bent dus 
gewaarschuwd!

• Bezinnen we ons binnen het bestuur welke onderwerpen voor ons dorp 
belangrijk zijn om t.z.t. een goede keuze te kunnen maken t.a.v. de 
herindeling. Gewoon aansluiten bij de nieuwe NW gemeente of toch 
verzoeken tot grenscorrectie en over naar Leeuwarden? Wij zijn er nog 
lang niet uit. De voor en tegens laten zich moeilijk vergelijken. Wordt 
(vaak) vervolgd.

Het bestuur van Dorpsbelang

Dorpsgenoten

Op de eerste zaterdag in November a.s. houden wij, Vrouwenvereniging 
“Samenwerking” onze jaarlijkse Bazar.
Om 10 uur gaat de deur open. Natuurlijk staat de koffie klaar. U komt toch ook 
even langs?
De opbrengst blijft in eigen dorp. Heeft u misschien nog iets voor ons, wat u 
kwijt wilt? Wilt u dit brengen op donderdag 31 oktober van 9 tot 12 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 1 november alleen op morgen van 9 to 12 uur.
Graag tot zaterdag 2 november 2013 in de Consistorie.

Hartelijke groet, Bazarcommissie

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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55+ Kaartsoos

De 55+soos gaat weer beginnen op maandag 7 oktober 2013.
Mannen en vrouwen die 55+ zijn en van Klaverjassen houden zijn op 7 oktober 
van harte welkom.
Wij beginnen om half twee in het dorpshuis.

Het Bestuur

Hartelijk dank,
ook namens Jan en
de kinderen voor jullie 
belangstelling en steun
voor en na mijn operatie .
Het heeft mij erg goed gedaan .

Klaaske Venema.

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 
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Puzzel:  Doorloper

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Horizontaal
1. Lofdicht; toeschouwers
2. Klein; nietapparaat
3. Veerkracht; driekantige draagdoek
4. Plotseling; rekening
5. Hoeveelheid; noodstop in treinen
6. Aangenaam; aantal aaneengeregen 
voorwerpen
7. Geleend bedrag; laatst
8. Boom; Raad van Arbeid; zonderling
9. Steen; afzichtelijk
10. Lage rivierstand; uitroep ter aansporing; 
onvoltooid verleden tijd (afk); Koninklijk Besluit
11.Toestel (afk); bevroren waterstraal
12. Land in Zuid-Amerika; driekroon
13. Onder andere; enorm (in samenst.); bewijs, 
teken
14. Plaats in Duitsland; verovering van een 
vesting
15. Klein vertrek; grootgebracht
16. Heer (afk.); stoomschip; beste prestatie.

Verticaal
1. Het rijden langs een omweg; plaats; luitenant; 
begeleider van een ploeg
2. Vrouwelijke bediende; daar; schudbeker voor 
dranken
3. Een paar mensen; energiek; boom
4. Jamaicapeper; bloem; met veel spoed
5. Eenkleurig; numero; ten name van (afk.); 
Indisch gerecht; roofvogel
6. Onvriendelijk; onzes inziens; gang van een 
paard; familielid
7. In gebruik gegeven goed; dergelijke (afk.); 
Nederlandse schrijver; inkomstenbelasting; 
Nederlands Olympisch Comité
8. Evenzo; vogelnaam; zangstem; chic feest; 
Japans bordspel
9. Verharde huid; vordering; vermogend persoon; 
verzenmaker
10. Markttent; loot; stralend
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Oplossing September-nummer: 

Winnaar: 
G. Brouwer- Wijbenga
Tj. v. Eysingawei 15

Herfstmarkt in het MFC Ny Franjum te Marsum.

Op zaterdag 19 oktober  2013 organiseert Stichting Welzijn Middelsee 
gezamenlijk met de hobbyisten uit de gemeente Menameradiel een Herfstmarkt.
De hobbyisten staan verspreid door het gehele gebouw en geven u uitleg 
eventuele demonstraties over hun hobby’s en bieden hun producten te koop 
aan.

De volgende hobby’s kunt u bewonderen: 
Sieraden, tassen, houtbewerking, poppen kleding, bloem decoraties etc.
Overige : Tractors, Proeverij en Bonbons
Dit alles onder een muzikale omlijsting van het vrouwenkoor uit Marsum “Nocht 
en Wille”.
De markt zal in het teken staan van  Herfst / Najaar.

Van 13.30 – 17.30 uur bent u allen van harte welkom op de Herfstmarkt in het 
MFC Ny Franjum aan het  Franjumbuorsterpaed 12 te   Marsum.

Toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sieta Kuipers, Sociaal 
Cultureel  Werker / Ouderenwerker van de Stichting Welzijn Middelsee.
Tel: 0518 – 460805   of via e.mail :  s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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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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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

Ervaar een heerlijke nazomerbehandeling met de 
sensationele geur van vitamine C en droom weg 
tijdens een ontspannende massage met Arganolie. 
De ogen krijgen een boost met het nieuwe 
Hyaluronic Eye Serum. Het Vitamine C Hydromasker 
laat de huid sprankelen….  €  59,50

Roll On Eye Serum met Hyaluronzuur
(intensief verstevigend, verkoelend, egaliserend, 
maakt donkere kringen lichter, vermindert wallen)
Aanbieding   van      € 40,15     voor      € 33,00

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!
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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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Blijf kijken en na enkele minuten kunt u deze tekst lezen!!!

Een stukje 
Nederlandse 
tekst

Als je dit helemaal kunt lezen staat Alzheimer nog lang niet voor de  deur
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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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WOM op ‘ynspeksjereis’ nei Roemenië
Jos Steggerda, Durk van der Schaaf en Anton Schrama fan Bitgummole  
en Tjibbe Rodenhuis fan Boksum makken as leden fan de Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking Menameradiel  fan 7 o/m 14 july in reis nei 
Roemenië om nei te gean wat der terjochte komt fan de plannen dy’t de WOM 
mei lytse boeren en túnders dêr opset hat. 
Ek waard yn oerlis mei de Roemeenske meiwurker fan de WOM, de hear 
Somogyi,  besjoen wat nij oppakt wurde kin.
In ferslach fan de reis, makke troch Anton Schrama, kin lêzen wurde op ‘e site 
fan Menameradiel;  www.menameradiel.nl  of wurdt jo besoarge as jo kontakt 
opnimme mei Yde Faas, skriuwer fan de WOM, te Blessum

Nierstichting Collecte
Nier Stichting collecte opbrengst Marsum 2013   €  520,84 !

Bedankt voor uw gift!
Collectanten weer heel erg bedankt voor jullie inzet; super!

Coördinator
Miranda B. Draaisma
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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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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

Huilen?
Voor me uit liep een moeder met twee dochtertjes. Zo te zien pittige meisjes. 

Ik denk de oudste 7 en de jongste 5 jaar. De oudste had het haar los, de jongste 

had twee staartjes. Onder het lopen haalde de jongste plotseling de elastiekjes 

uit het haar. De oudste: “Mamma, ze haalt de elastiekjes eruit!”Moeder keek, 

bleef staan en deed handig de elastiekjes er weer in. Het (Armeense., Irakese? 

gezinnetje liep weer verder de Nieuwstad op. Ik volgde, omdat ik ook die kant 

uit moest. De oudste: “Mama, ze huilt!”Inderdaad, ik zag dat er geluidloos dikke 

tranen uit de grote bruine ogen van de kleinste rolden. De elastiekjes hadden 

duidelijk meer rek dan de moeder. “Zij kan huilen hele jaar”antwoordde de 

vrouw droog(!) en stapte weer (vrolijk?) verder. Blijkbaar was het de huisregel. 

Dat kan, maar de moeder ging voorbij aan het kinderverdriet. Weliswaar een 

uitspraak met een grammaticale fout, maar heel duidelijk. Dat zinnetje “zij kan 

huilen het hele jaar”is me bij gebleven.  Zo van “ik trek me even niks van jou 

aan”. Zo oud als de wereld is die houding. Ondanks dat we sinds de broedermoord 

van Kain op Abel duizenden dingen hebben uitgevonden, toegepast, verbeterd 

enz. komen we qua emoties maar nooit verder dan die geschiedenis uit Genesis. 

Soms mompel ik na een natuurramp,mislukking,aanslag of oorlogsbericht uit 

Syrië “ik kan wel huilen hele jaar” .Het geeft je onmacht weer. Want wat had 

je het graag anders gezien. Natuurlijk kan geen mens het hele jaar huilen. 

Onze hersenstructuur kan zich maar niet boven dat lage niveau uitwroeten van 

geweld, in welke zin of hoedanigheid ook. Zowel privé als op wereldniveau. 
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Zinloos geweld, onbegrijpelijke zaken. Er zit duidelijk meer rek in elastiek dan 

in onze hersens. Van tijd tot tijd hoop ik stiekem dat ik het gezinnetje nog eens 

tegenkom. Nee, dus; dat is een utopie. Durf te wedden dat het jongste kind 

inmiddels allang weer lacht en vast en zeker zonder elastiekjes loopt! Want we 

moeten verder, of we willen of niet. Er mee leren leven. “Ik kan lachen hele 

jaar”daarvan weten we ook wel dat het onhaalbaar is. Gelukkig heeft alles zijn 

tijd volgens Prediker 3. Hij constateerde toen al dat “er veel onrecht op aarde 

geschiedt”. En er zijn ergere zaken dan 2 elastiekjes .Laten we in ieder geval, 

met vallen en opstaan de ander recht proberen te doen.  En soms moet je echt 

ervan uitgaan met dat wat je hebt, belangrijk is en niet dat wat je mist. Want 

huilen of lachen hele jaar: de wereld draait “gewoon”? 

door  Sjoerd D. Schaaf.

Kerkdiensten 
Kerkdiensten.  aanvang 9.30 uur.

Datum Plaats Dominee Plaats dominee
29 sept Marsum Ds.T.Korteweg, Ferwert

6 okt. Bitgummole mevr.S.Aardema Menaam

13 okt. Bitgum mevr.C.Akkerboom-
Hondema

Harns

20 okt. Bitgummole mevr.Drs.E.Stellingwerf Earnewald

27 okt Marsum Ds.K.Visbeek, De Westereen -Frysk.

3 nov. Bitgummole Ds.D.v.Ruiten

6 nov. Ingelum mevr.S.Aardema Menaam -Tankdei 
19.30 oere.

10 nov. Bitgummole Dr.A.Meesters.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 oktober 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 • 


