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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

NIEUWSKRUIER FEBRUARI 2014

Jaargang 40 | #6 

 Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

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 MAART INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 20 FEB

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   26-2, 26-3, 30-4      18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT   

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

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

Agenda

4 feb Gezamenlijk stampot eten  17.30u NF >

7 feb Oars: Gezellige spelletjesavond  NF >

6 feb Koffiemorgen 55+ 09.45u CS >

11 feb Jaarvergadering Uitvaartverening Marssum 20.00u NF  

14 feb OKK Toneel: ‘t Kistke 20.00u NF >

15 feb OKK Toneel: ‘t Kistke 20.00u NF >

21 feb Jaarvergadering Vogelwacht Marssum e.o. 20.00u NF

20 mrt Ledenvergadering Dorpsbelang  NF >

22 mrt Himmeldei  NF >
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Kruierkes

Krekt yn it nije jier en it giet wer brûzen yn ús Heitelân. It liket der 
op dat de provinsje bestjoerders oan it skowen gean oangeande 
wynenerzjy produsearre troch de eigen doarpen. Yn’e plannen fan 
it sintrale regear yn Den Haag is der allinne mar romte reservearre 
foar grutte wynmûne parken. Bygelyks by de kop fan de ôfslútdyk, by 
Makkum en yn N.W.-Fryslân. Dêr kinne je foar of tsjin wêze mar ien 

ding is wis as sy der ienkear stean ha wy der neat mear oer te sizzen. It behear sil wol yn 
hannen komme fan in pear grutte enerzjybedriuwen. Hja strike in part fan de winst op 
en de ynvestearders krije ek noch wat. Dy demokratyske keazen bestjoerders beslisse 
wêr at sy komme wêrby grif in protte wjerstân los komt.

Fansels moatte we enerzjy ha, mar dan opwekt flak by de ferbrûkers. Dan komt der 
fansels stipe en minder klachten, dat docht ek bliken yn Reduzum wêr’t hja al tweintich 
jier in eigen mûne yn behear ha, dêr binne amper klachten. De boeren dy hinder hienen 
fan’t slachskaad fan’e wjukken ha fergees oandielen krigen, sa regelje je dat.  En wurdt 
de hoarizon der troch fersmoarge? Witte jim wêr’t de wynmûne fan Reduzum stiet, wy 
wisten it net. Dus in allinne steande wynmûne falt net sa gau op. Dy parken by Harns 
en Seisbierrum wol. Yn Marsum is der in wurkgroep dy’t ûnder regy fan doarpsbelang 
oan’e slach sil. Jim sille der grif mear fan hearre. Tink der mar ris oer nei as it interssant 
genôch is as de elektra kosten 8 sint de Kwh leger wurde.

No’t ús basisskoalle ien fan de tolve skoallen yn Nederlân is wêr twatalich, of nee 
trijetalich ûnderwiis jûn wurdt ha wy as redaksje in lêstich dilemma. Neffens de 
minister fan ûnderwiis binne dizze skoallen de foarrinners fan it nije ûnderwiis en sil it 
ús nasjonale ekonomy oanjeie. Dan wolle wy fansels net efter bliuwe. Dus tenei sil de 
doarpskrante yn it Ingelsk ferskine. Ús advertearders moatte we noch wat bewurkje 
mar in echte ûndernimmer is samar om as it om de pegels giet. Dus de Nieuwskruier 
wurdt de Newsporter (wy krije ek noch in opfris kursus Ingelsk).

Jeften

Foar dyjinge dy’t it ferkearde banknûmer brûkt ha, jim kinne de jeften oermeitsje op 
it nije IBAN nûmer: NL69RABO0313200076. Ynkommen jeften binne G.K. € 20.--, H.C. 
€ 20.--, H.K. € 15.--, Frouljusferiening € 100.--. Mei-elkoar € 155.--, tige tank foar dizze 
jeften, ús tekoart is no noch € 261.50.
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Kruierkes

Soenen dy radioskoattels yn Burum (of de Amerikaanske NSA) ek 
WhatsApp berjochten út de loft plukke. Wy tinke fan net oars hie de 
plysje wol folle hearder yn ús doarp west doe’t der in ko troch it doarp 
davere. Want doe’t twa wike ferlyn in ko by ús slachter útnaaide hie 
Rients Huitema de ko al op’e Rypsterdyk spotten en in Appke nei 
de Âldjiersploech stjoerd en sa ek nei Geartsje Stornebrink. Dus de 
nije media kin hurd, dêr kin gjin 112 tillefoantsje tsjin op. Letter is de ko op’e snelwei 
ferûngelokke nei dat der troch in auto oanrieden wie.

Spookskip sinjalearre tusken Marsum en Deinum. Yn de rubryk fûn en ferlerne guod yn 
it ynformaasjeblêd fan ús gemeente stie ûnder de rubryk “Gevonden”; Boot (kruiser, 
circa 7 meter, wit). Je sille de fynder mar wêze dan ha je hâlden en kearen. Mar wêr is 
sa’n skipper bedarre. De piip op Andringastate hat wolris rikke sûnder dat der folk op de 
pleats wie. Sa krije je de rubryk wol fol: socht in skipper man of frou, kondysje ûndúdlik 
en de leeftyd ek. Graach reagearje.

No’t der jûns wer flein wurdt en de stres tanimt is in  poarsje seks de bêste remeedzje 
om de omjouwing en it lûd te negearjen, dat giet fansels net samar. Dus doe’t op 
de Âldjiersoertinking oankundige waard dat Nynke Pinwaar - Linzjerywein, tenei  op 
woansdeitemoarn njonken de grienteman en de tsiisboer in plakje tawiisd krige hie 
gienen de ljochten yn guon huzen jûns al hearder út. Der is wat tusken kommen tinkst 
ús, sy is noch net spotten.

Yn in prot doarpen is der in tekoart oan bestjoerders yn al dy frijwillige ferienings. 
Jammer genôch komt sa de partisipaasje mienskip ûnder druk te stean, sa ek yn 
Marsum. De futters ferdwine, it pensjoen skoot op, manlju en froulju wurkje beide om 
rûn te kommen en de minsken dy de hân ophâlde moatte  om rûn te kommen meie 
net iens samar oan de slach as frijwilliger. En sa binne der te min bestjoerders foar 
al ús ferienings. De keatsklup hat no in grut probleem en it doarp ek. Want sûnder 
de keatsklup is der gjin keatsen en gjin earsteklas Merke keatspartij mear. Sûnder dy 
sneinskeatspartij kriget de tinte-eksploitaasje it dreech. En sûnder tinte-kombinaasje 
kriget it doarpshûs it swierder en komt it fuortbestean fan it kafee faai te stean. Dit 
senario mei net útkomme. Binne der Marsumers dy’t de tiid en de ambysje ha om dit 
doemssenario te kearen kom dan nei foarren. Net ien mar it leafst in stikmannich mear. 
En ferjit ek de gewoane frijwilliger net, hy of sy bliuwt wichtich.
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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
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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

Een drukke maand achter de rug, maar met bijzonder leuke resultaten. Het maakt het 
vrijwilligerswerk voor het dorp wel heel erg leuk. De belangrijkste treft u hieronder aan.

Marsumer project wint Friese finale Kern met Pit
Op zaterdag 20 januari is Marsum door vier externe vakjuryleden uitgeroepen tot de 
winnaar van de KNHM actie Kern met Pit 2013. Juryvoorzitter GJ Polderman overhandigde 
de prijs en de bijbehorende 1500 Euro aan de opgetogen Dorpsbelangbestuurder Koos 
van der Meulen. Marsum deed mee met het project “Onderhoud Openbaar Groen door 
burgers”.  Eerder was bekend dat Marsum de titel Kern met Pit met daarbij een bedrag 
van 1000 Euro mocht ontvangen. Ook dat ze met twee projecten van andere dorpen 
was doorgedrongen tot de finale. Tijdens de finaleronde in Landgoed Glinstra State 
in Burgum moesten de drie finalisten door middel van een powerpoint presentatie 
hun project toelichten. Koos wist de jury te overtuigen. Juryvoorzitter Polderman 
roemde het Marsumer project. Het voldeed goed aan de aspecten: Verbetering 
van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid, duurzaamheid, originaliteit/innovativiteit, 
moeilijkheidsgraad en voorbeeldfunctie. Het project paste goed in de nieuwe tijd van 
“de Overheid ben je zelf”, waarin burgers steeds meer verantwoordelijkheden naar zich 
toe moeten trekken nu gemeenten veel rijkstaken naar zich toegeschoven krijgen. Koos 
benadrukte het belang van een cultuuromslag bij inwoners. “Net zoals je in de winter 
je eigen stoep sneeuwvrij maakt, zo normaal moet het ook worden om het groenperk 
in je omgeving netjes te houden”. En Dorpsbelangen moeten daarin de fasciliterende 
rol op zich nemen. In Marsum zijn plannen om in 2014 het project uit te breiden. Ook 
zijn de dorpen in Menameradiel en het Bildt geïnteresseerd in de Marsumer ervaringen. 
Polderman benadrukte nog de uitstraling die het Marsumer project heeft. Hij hoopte 
dat vele dorpen het Marsumer voorbeeld zouden volgen. Op 29 maart zal in Utrecht 
de landelijke finale gehouden worden. De Friese prijswinnaar mag het daar opnemen 
tegen de andere 11 provinciewinnaars.

Marsumer speeltuinproject door naar Kern met Pit 2014
Het speeltuinproject van Dorpsbelang aan de Sasker van Heringawei is vandaag 
genomineerd voor de Kern met Pit prijs van de KNHM in 2014. Dorpsbelang bestuurder 
Arend Jan Talens die geassisteerd werd door Els Rijpstra en Janna Wijbenga, wist de 
jury te overtuigen met een boeiende presentatie. Els en Janna zitten met Arend Jan 
in de werkgroep die de plannen van een low budget speeltuin aan de S.v. Heringawei 
uitwerkt. Het is gericht op de jongere jeugd en gaat om het plaatsen een aantal 
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speeltoestellen. De behoefte aan een kleinschalige speeltuin is twee jaar geleden uit 
een enquête voor leefbaarheid gekomen. Gemeente en Wonen NW Friesland hebben 
Dorpsbelang daarop uitgenodigd een plan te maken. Voorwaarde van Dorpsbelang was 
wel dat er een breed draagvlak was vanuit de omwonenden. Toen dat het geval was is de 
werkgroep geformeerd. De start is veelbelovend. Het project moet dit jaar uitgevoerd 
zijn, anders komt het project niet in aanmerking voor de KNHM bijdrage van 1000 Euro.

Marsumer school de Pôlle als enige friese school toegelaten tot landelijke pilot 
tweetalige onderwijs
Op woensdag 8 januari 2014 maakte staatssecretaris Dekker van Onderwijs bekend 
dat de Marsumer basisschool de Pôlle is uitverkoren om mee te doen aan een pilot 
van 4 jaar. Een vierjarig traject waar 12 scholen uit Nederland aan mogen deelnemen. 
Een resultaat om geweldig trots op te zijn. In deze pilot zal het gebruik van het Engels 
verhoogd worden tot 30%. Op de Pôlle zal van groep 1t/m 8 als volgt les gegeven worden: 
50% in het Nederlands, 20 % in het Fries en 30% in het Engels. Met dit besluit krijgt de  
missie van de school “Met meer talen meer toekomst” een schitterend vervolg. In juni 
2013 werd o.b.s. De Pôlle gecertificeerd als 3 TS+ school. Het behoud van de eigen talen 
Nederlands en Fries staat voorop. En er werd voorgesorteerd op de ontwikkeling dat 
Engels in de toekomst een steeds prominentere plaats gaat innemen. Toen dit resultaat 
was behaald leefde de vraag: ‘Stabiliseren of verdiepen?’. Gekozen is voor het laatste. Een 
moedig besluit van de school. De Marsumer school is als enige in Friesland toegelaten 
tot het landelijke pilot project Engels, wat een initiatief is vanuit het Europees Platform 
en het ministerie van OCW om deze taal een vaste, hechtere plaats te geven in het 
basisonderwijs. De directeur en leerkrachten van de school hebben dit predicaat niet 
zomaar gekregen. Ze zijn de afgelopen periode beoordeeld door een vakbekwame jury 
die uiteindelijk de Marsumer school voordroeg aan de staatssecretaris. Een geweldig 
resultaat, aldus schooldirecteur Lucas Wolda. Daarnaast neemt de school ook deel aan 
een internationaliseringsproject, contact leggen via de digitale schoolweg met kinderen 
uit andere landen. Er wordt dan gecommuniceerd in het Engels. Dit  onder het mom 
van: Hoe kun je leren zwemmen als je het water niet in mag!
Ondersteuning bij het lesaanbod krijgt de school van de andere deelnemers aan 
dit landelijk project en vanuit de schoolbegeleidingsdienst Cedin. Ook Provincie 
Fryslân is zeer enthousiast en ziet de basisschool de Pôlle als een vooruit geschoven 
post voor meertaligheid in deze provincie. De opgedane kennis is uitwisselbaar met 
andere meertalige scholen in onze regio. Van de provincie ontvangt de school een 
ruimhartige financiële bijdrage. De Pôlle heeft eerder al contact gelegd met v.o. 
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Montessori Highschool in Leeuwarden om te zorgen dat deze school de ingezette lijn 
van meertaligheid naadloos zal doorzetten. Op Montessori zal 50 % van de tijd in het 
Engels worden lesgegeven. Hierdoor is een goede aansluiting van de Pôlle naar het 
vervolgonderwijs geborgd. De verwachting is dat een toenemend aantal ouders gaan 
kiezen voor meertalig onderwijs. De school kan hierdoor verder groeien. Dit zal mede 
een gunstige uitwerking hebben op de leefbaarheid van Marsum. Het bestuur van 
Dorpsbelang is zeer ingenomen met de toekenning, een grote stimulans voor de school 
en ons dorp. Hiermee is een mogelijke sluiting van de school voor jaren afgewend en 
als de plannen doorontwikkelen dan kan het niet anders dan dat de school definitief 
open blijft. Een geweldige waardering voor de leerkrachten die al jaren doelgericht 
hiernaar toe gewerkt hebben. Twee jaar geleden moest Dorpsbelang nog inspreken 
bij de gemeenteraad om een dreigende sluiting te voorkomen. Schoolstichting Fier 
wil namelijk acht scholen sluiten in NoordWest Friesland. Dorpsbelang en de school 
hopen dat er een toestroom zal komen van leerlingen waarvan de ouders het belang 
van Engelstalig onderwijs inzien. Immers steeds meer vakken worden in het HBO al in 
het Engels gegeven. Schoolleiding en Dorpsbelang zullen de komende tijd gezamenlijk 
optrekken om de meertaligheid onder de aandacht te brengen bij ouders. Speciale 
aandacht zal gericht worden op de wijk Westeinde. Omdat de Montessori Highschool 
naast deze wijk staat, ligt een doorgaande meertalige schoolroute voor het grijpen.

Gebiedsontwikkeling Marsum zuid
Zoals bekend krijgt het gebied ten zuiden van Marsum en in Ritsumasyl een herinrichting 
t.g.v. de aanleg van de Haak. Voor ons is het project Marsum aan het water het meest 
van belang. Het gaat in totaal om 5 deelprojecten. Om deze te kunnen uitvoeren heeft 
Bureau BügelHajema het planologische kader nader uitgewerkt. De landschapsvisie van 
HNS die eerder op de Marsumer site heeft gestaan is hierin zoveel mogelijk verwerkt. 
Via een link op www.Marsum.info kunt u het rapport van BügelHajema inzien. Het is 
veel tekst. Ga er dus even voor zitten, maar dan weet u ook precies wat voor mooie 
ontwikkelingen Marsum en omsteken allemaal te wachten staat. Door de goede 
communicatie tussen Dorpsbelang, gemeenten en provincie lukt het om tot op het 
laatste moment nog voorstellen onder de aandacht te brengen. Zo kwam vanuit de 
IJsclub de suggestie om te kijken naar mogelijkheden om ook schaatsers naar het open 
water toe te kunnen leiden.

Bushaltes ten westen van Marsum
Met de aanleg van de Haak zien we ook een verbetering in de bereikbaarheid van 
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Marsum met de bus. We willen graag dat de buslijnen 70 en 97 een halte krijgen 
aan de westkant van Marsum, tussen de rotondes in die liggen ten noorden van het 
viaduct. De bushalte aan de Rypsterdyk (donker; gevaarlijke oversteek; geen ruimte 
voor bushokje) kan dan vervallen. Het bushokje aan de Bokmasingel kan dan mogelijk 
verplaatst worden naar één van de twee nieuwe haltes. We hebben dit nogmaals onder 
de aandacht gebracht bij de gemeente. Het zou mooi zijn als dit mee kan liften op de 
werkzaamheden van de Haak.

JSF
Nu het besluit tot aanschaf van de JSF is gevallen, richten we ons erop om eventuele  
nadelige gevolgen zo klein mogelijk te houden. Een permanent geluidsmeetnet die 
onafhankelijk de geluidscontouren bewaakt is hierbij van essentieel belang. Het 
geluid wordt dan niet bewaakt via een rekenmodel, maar op basis van werkelijke 
geluidsniveaus. Een gevolg zal o.i. zijn dat de JSF veel minder vaak kan vliegen dan 
de F-16 nu. Het zal betekenen dat er meer in de simulator en in het buitenland moet 
worden geoefend. Op de website zullen we de letterlijke tekst van de toezeggingen 
van de Minister van Defensie plaatsen. Als die daadwerkelijk gerealiseerd worden 
zullen de geluidscontouren ongewijzigd blijven en houden we zoveel mogelijk grip op 
de geluidshinder. De JSF kwam de afgelopen week negatief in het nieuws. Technische 
problemen met de software kunnen voor een nieuwe vertraging van 13 maanden zorgen. 
Minister Hennis doet het af als normale ontwikkelingsproblemen. Het Amerikaanse 
Pentagon is heel wat kritischer en noemt het onaanvaardbaar. Ondertussen lijkt de 
Saab Gripen terrein te winnen. We kregen een vergelijkingsoverzicht toegespeeld waar 
de Saab beter scoorde dan de JSF. Op de site meer info hierover.

Schade aan de speeltuin
De rups in de speeltuin naast het schoolplein is zwaar beschadigd. Reparatiekosten 
bedragen ca. 3500 Euro. De speeltuin is eigendom van Dorpsbelang die geprobeerd 
heeft de kosten te verhalen op de verzekering, maar vernieling is niet gedekt. Dat 
betekent dat de kosten voor rekening van Dorpsbelang komen. Een onverantwoorde 
uitgave omdat de gemeenschap dan opdraait voor de daden van een enkeling. Er is 
daarom besloten het toestel niet te vervangen maar te verwijderen. De vernieling is 
mogelijk ontstaan door gebruik van zwaar vuurwerk. We hebben al enkele suggesties 
van mogelijke daders. Tips blijven welkom. Het liefst zien we dat de daders zich zelf 
melden bij ons.



14  Nieuwskruier Febrewaris 2014

Glas en kledingcontainers
De gemeente is voornemens alle bovengrondse glas en kledingcontainers te vervangen 
door ondergrondse containers. Ze wil hiermee een beter en schoner straatbeeld 
creëren. De oude containers zijn vaak niet meer het mooiste onderdeel van een dorp. 
De planning is dat de gemeente in maart (als de eventuele vorst uit de grond is) de 
containers gaat plaatsen. De aangegeven plekken zijn vrij van kabels en leidingen. 
In principe komen de containers op dezelfde plek. Mochten er toch zwaarwegende 
argumenten zijn om ze elders te plaatsen dan horen we dat graag voor eind februari. 

En verder:
• Kwam de Telegraaf langs voor een interview over het onderhoud openbaar groen.
• Werden we op verzoek van de provincie geïnterviewd en werden er filmopnamen 

van de Haven gemaakt. Deze zijn uitgezonden op een landelijke bijeenkomst van 
alle provincies in Den Haag waar o.a. het Haak project en Marsum aan het Water in 
de schijnwerpers gezet werd.

• Brengt het College van B en W een werkbezoek aan Marsum in februari. Heeft u 
nog dorpse zaken die u besproken wilt zien, meldt het ons dan z.s.m.  

• Zijn we met een aantal potentiële bestuursleden in gesprek. Ze draaien eerst een 
tijd mee voordat ze een besluit nemen.

• Hebben we een eerste overleg gehad met de werkgroep Energie. Deze bestaat uit 
Wim de Vries, Oene Hiemstra en Hans Wassenaar. Later meer hierover.

• Krijgen alle nieuwe inwoners van Marsum een welkomstbrief van ons via de 
gemeente.

• Zal de Himmeldei op zaterdagmiddag 22 maart gehouden worden in samenwerking 
met jeugdclub Oars. 

• Hebben we vorige maand een gesprek gehad met Wonen NW Friesland waarin we 
verteld hebben wat het komende jaar onze speerpunten zijn. Waar mogelijk zullen 
zij ons helpen deze te realiseren.

• Hebben we onze ledenvergadering gepland op donderdag 20 maart. Noteert u dit 
vast in uw agenda?

Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang
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Puzzel: Cijfercode

Oplossing Januari-nummer: 

Winnaar: Geertje Stornebrink
Skoallestrjitte 56
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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

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!

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054

                 

Nieuw in Friesland: Lash Coat: 

gegarandeerd 4-5 weken prachtige 

mascara. Douchen, zwemmen, 

regen, geen vlekken! Fijn voor de 

vakantie! VALENTIJNSTIP: Verwen 

uw geliefde met een bon voor een 

overheerlijke verwenbehandeling 

in de  salon! Zie voor al mijn 

behandelingen,aanbiedingen en prijzen 

op: www.huidverzorgingbrigitta.nl

Februari-winterbehandeling Survival:
Een heerlijke gezichtsbehandeling met energy A 
cleansing foam, een relax peel off masker en
Hyaluronic pearls, waarbij het collageen en
elastine in de huid worden geactiveerd en poriën
worden verfijnd                       € 63,75
Opruiming:
Alle shawls van € 11,95 nu voor € 5,95
div. lipsticks en andere make-up artikelen
voor slechts € 2,50 / € 5,-- / € 7,50
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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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Voortbestaan 
KV Foarút Marsum
Vanaf heden kent het bestuur van KV Foarut nog 3 bestuursleden te weten:
-Coby van Wieren, secretaresse
-Ida Bouma, penningmeester
-Bauke Rekker, algemeen bestuurslid

Deze bezetting is niet voldoende om onze kaatsvereniging op een goede wijze aan te 
sturen. Hiervoor zijn meer mensen nodig om onze leden de aandacht te geven die zij 
verdienen.

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden !

Wij hebben alle vertrouwen erin dat ons dit gaat lukken. Gelukkig is het bekend dat de 
inwoners van Marsum de kaatsvereniging een warm hart toedragen ! 

Want wat is een dorp als Marsum zonder kaatsvereniging ?

Het einde van het voortbestaan van onze inmiddels 117 jarige kaatsvereniging willen 
wij dus nog niet aan denken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Coby van Wieren, 06-124 00 137 of mail naar wcvanwieren@chello.nl of
Ida Bouma, 06-528 55 028 of mail naar bouma27@kpnplanet.nl

Bauke, Coby, Ida
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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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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

Bedankt foar al it meilibjen dat ik ûnderfûn ha tidens myn sykte en no mei myn 
revalidaasje, it is hertferwaarmjend. Ik bin wer aardich op streek.

Ella Maillé

VAN HARTE GEFELICITEERD - BETERSCHAP 
ROUW -  TROUW - GEBOORTE - KERST - NIEUWJAAR

Voor zelfgemaakte kaarten kunt u naar:
Francien Meijer, Ds. J.L. Faberstrjitte 5, 9034 GG  Marsum

Tel:  058-8431048
à  €1.00 per stuk

Vliegbasis Leeuwarden
Met ingang van 8 januari 2014 continueren de F-16 vliegers van de vliegbasis Leeuwarden 
hun avondvliegprogramma. In de weken 2, 3, 4, 6, 7, 8, en 9 trainen de jachtvliegers 
boven land en zee.  Hiermee wordt het avondvliegseizoen van 2013 voortgezet. Tijdens 
de avondvliegweken wordt er op maandag tot en met donderdag gevlogen tussen 14.00 
uur ’s middag en uiterlijk 23.00 uur ’s avonds. Op vrijdag wordt er overdag gevlogen. In 
de overige weken wordt gevlogen tussen 08.00 en 16.30 uur. In de bijlage vindt u meer 
informatie over het avondvliegen.
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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 
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Muziekvereniging Ons Genoegen

Wat hebben we een mooi nieuwjaarsconcert gehad en wat een mooie volle zaal met 
publiek! Dan is het natuurlijk nog leuker om een optreden te verzorgen. Naast het korps 
kwam een saxofoonkwartet, de jeugdgroep en onze Marsummer troubadour Piter 
Wilkens aan bod. En Piter zijn optreden, met humor en oude en nieuwere liedjes, viel 
ook zeker weer in de smaak bij het publiek. We hebben hier veel positieve reacties over 
gehad. 
Gememoreerd werd dat we het afgelopen jaar een aantal muzikanten van Excelsior Sint 
Annaparochie erbij hebben gekregen. Die vereniging had helaas geen bestaansrecht 
meer. Voor ons is dat een mooie uitbreiding in verschillende secties. Desondanks 
kunnen wij nog wel aanvulling gebruiken bij de hoornsectie, vandaar onze:

VACATURE HOORNIST

Speelt u waldhoorn of kent u iemand die dit mooie instrument speelt en die op zoek is 
naar een  fanfarekorps? Schroom dan niet om contact op te nemen met een bestuurslid 
(Helga de Ruiter, tel. 058 2541999) of eens vrijblijvend een repetitie bij te wonen op 
maandagavond. Uiteraard zijn ook bespelers van andere fanfare-instrumenten altijd 
welkom. 

Dan nog een ‘feestelijk punt’: bij huwelijksjubilea van 50, 60 of 65 jaar vinden wij het 
leuk om een serenade te brengen, uiteraard alleen als dat op prijs gesteld wordt en 
in overleg met familie of een bekende. Daarbij is het verassingseffect het grootst als 
dit niet met het jubilerend echtpaar  zelf wordt besproken. Dus als u in uw omgeving 
deze jubilarissen weet dan kunt u ook even contact opnemen met bovengenoemd 
bestuurslid. 

Wij gaan inmiddels door met de voorbereidingen van een optreden bij het komende 
federatiefestival op 8 februari aanstaande in Bitgummole en daarna het vervolg van ons 
jaarprogramma. Na de zomervakantie zullen we ook weer ons jaarlijkse rommelmarkt 
organiseren. (voorlopige datum 27 september). Bewaart u alvast weer de bruikbare 
spullen?
 Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op 
www.onsgenoegenmarssum.nl  

Graag tot ziens bij Ons Genoegen!
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Koffiemorgen Marsum 2014

In Marsum is op donderdag 6 februari een gezellige ochtend voor ouderen in
de consistorie. We gaan met elkaar koffiedrinken met iets lekkers, we spelen
een spel, we zingen met elkaar en onze kerkelijk werkster, Mevr. Ali Stork
uit Berltsum zal ons een mooi verhaal vertellen.

De Koffie staat klaar vanaf  9.45 uur.
De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.
Tel. 058-2541265 Marijke Posseth.
Tel. 058-2541408 Grietje Sijbesma.

Hartelijk Welkom aan alle  55 plussers.

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt ?
Eigenlijk wilt u er natuurlijk niet over nadenken . Maar naarmate u ouder wordt, neemt 
de kans toe dat u afhankelijk van anderen wordt voor huishoudelijk werk, verzorging 
of financiële zaken. Daarom is het goed er tijdig over na te denken wie uw belangen 
behartigt als u het zelf niet meer kunt. Of hiertoe tijdelijk niet in staat bent, bijvoorbeeld 
vanwege een ziekenhuis opname of ongeval.
Het is belangrijk om zelf de regie in handen te nemen en alles volgens uw wensen en 
behoeften te laten vastleggen.  Zo kunt u een testament of levenstestament maken of 
een volmacht geven aan iemand die u vertrouwt.

Als Ouderenbonden PCOB, ANBO en Stichting Welzijn Middelsee willen we u graag 
uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het behartigen van uw belang als u 
het zelf niet meer kunt.
Notaris Mr. G.S. van de Hem uit Jorwert zal als gastspreker aanwezig zijn om ons het een 
en ander hier over te vertellen. ook is er voldoende ruimte om u eigen vragen hierover 
in te brengen.
Wilt u meer weten over volmacht, levenstestament en testament  kom dan naar de 
informatiebijeenkomst op Dinsdag 18 februari van 14.00 – 16.00 in Black Horse te 
Menaam.

Tot ziens namens de Ouderenbonden en Stichting Welzijn Middelsee.
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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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Oars
We gaan een gezellige spelletjes avond houden op  
vrijdag 7 februari 

Voor de groepen 3 t/m 8 vanaf 19:00 tot 21:00 uur

Twister

Ballonvoetbal

Voor de oudere Jeugd wilden we weer een gezellig avondje 
Darten houden van af 21:00 tot 23:30 uur.

Darten

In het Dorpshuis Nij Franjum.
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Dank.

De stichting die zich bezighoudt met het beheer van onze mooie kerk heeft de Marsumers 

onlangs opgeroepen een financiële bijdrage te leveren. Hieraan is door velen ruimhartig 

gehoor gegeven. Het bestuur van “De Krobbe” wil u hiervoor van harte bedanken! Mede 

door uw giften blijft de financiële situatie van de stichting gezond.

Oproep.

Het bestuur van “De Krobbe” zal in de komende periode gaan nadenken over 

mogelijkheden  om het kerkgebouw open te stellen voor culturele activiteiten e.d., 

naast de functie die het gebouw nog heeft op zondagen dat er dienst is.

Van harte wordt u uitgenodigd om uw ideeën hiervoor kenbaar te maken. Voor de hand 

liggen natuurlijk muziekuitvoeringen, voordrachten, toneel, exposities, maar wij  hopen 

natuurlijk ook op unieke plannen van creatieve geesten.

Graag ontvangt de secretaris uw ideeën op onderstaand e-mail adres.

Jelle Hogenhuis, secretaris.   info@dekrobbederut.nl
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KERKNIEUWS MARSSUM
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,  NL57RABO 0313200777.
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,  NL53RABO 0341704008
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.  NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408      0627243464.

Wachten op een wonder.
“Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder, een wonder, 
dat ik, jullie God de wereld zal redden. Hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe 
zal ik rechtspreken zonder jullie stem?Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? 
Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit handen gegeven. Heel Mijn Schepping en Mijn 
Wondermacht. Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder”.
Ik werd getroffen door deze woorden, misschien het beste te omschrijven als een 
mensengedachte over God. Wanneer we deze ontboezeming waar willen maken, dan 
moeten zeker de handen uit de mouwen. Want wat hebben “we”er een puinzooi van 
gemaakt. Wanneer ik mijn achterneef Jan Eikelboom op de televisie zie, weet ik dat hij 
meestal geen goed nieuws heeft. Via Tunesië/Libië/Egypte en Syrië probeert hij van tijd 
tot tijd de actuele stand van zaken door te geven. Maar met gevaarvoor eigen leven. 
Zag laatst hoe hij in een kogelvrij vest een reportage maakte in het laatst genoemde 
land. Om de zogenaamde “Arabische lente” te verslaan. Nou, die lente is  omgeslagen 
in een donkere ,strenge winter. Voor burgers, kinderen en vooral voor vrouwen tien 
stappen terug in de ontwikkeling. Natuurlijk is het wel zo dat ik nu generaliseer. Want 
er gaan,gelukkig, ook veel zaken goed. De media leeft van wat er mis gaat. We moeten 
wel de nuance in beeld houden en hebben. En ons de vraag stellen: wat is een wonder, 
hoe moeten we dat zien. De wonderen door Jezus gedaan in het NT heeft niet dat 
opgeleverd, dat iedereen geloofde. Sterker nog, het heeft hem zijn leven gekost. Want 
de politiek bemoeide zich ermee. Vooraanstaande figuren waren bang en meenden dat 
ze bedreigd werden.
Voor mij is het een wonder dat we leven, kunnen zien en horen enz. Dat de natuur 
uitbundig bloeit en zich altijd weer herstelt in het ritme van de tijd. Aan deze wonderen 
gaan we meestal voorbij; we vinden ze inmiddels vaak te gewoon. We merken ze soms 
al niet meer op . Jammer, maar ik moet deze conclusie wel trekken. Opgedaan door 
ervaring. Veel regeringen geven liever geld uit om de vernietiging van mensen mogelijk 
te maken, dan om voorwaarden te scheppen voor een zinvol bestaan voor iedereen. En 
laten we tegelijk vaststellen dat in veel westerse landen gelukkig aan die voorwaarden 
wel gewerkt wordt. We zitten hier wel goed. Maar toch onrustig, want we willen dat 
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 18 februari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
2 febr. Bitgum Mevr. A. Stork Berltsum.
9 febr. Bitgummole Mevr. L.Brandwijk de Vries Dronrijp  ZWO dienst 

zie artikel elders
16 febr Marsum Da.W.Tinga-Bosma   Grins Fryske tsjinst.
23 febr Bitgummole mevr. C. Akkerboom-Hondema Harns.
2 maart Bitgummole Mevr.Hillie Veneman Nias-Indonesie.
9 maart Bitgum Comm. Wereldgebedsdag.
12 maart Ingelum Ds.L.W.Nijendijk Mullum. Biddei  19.30 oere.

het ook voor heel deze wereld geldt. Dat kan volgens mij ook wel. Want het is een 
keuze. We kunnen op elke plek op aarde een bom laten vallen, heel precies. Zo ver 
is de vernietigingstechniek allang gevorderd. Maar voor welvaart, schoondrinkwater 
en andere basisbehoeften  schijnt veel moeilijker te zijn. Veel tegenwerking en 
tegenkrachten die eigenbelang in het zadel willen houden. De toekomst is niet wat 
gaat gebeuren, maar wat wij zullen doen. En idealen zijn als sterren: je kunt er niet 
aankomen, maar ze kunnen je wel de weg wijzen. Juist na de Kerst, denk maar aan de 
geschiedenis van  de “wijzen uit het oosten”. (Momenteel zie ik die “wijzen “juist niet 
in het oosten, jammer genoeg). Maar wanneer we met onze handen, hoofd en hart de 
handen ineen slaan: dan zijn de wonderen de wereld nog lang niet uit! Geef ieder mens 
de rechten die we voor onszelf opeisen. Zo is het toch? Eén sneeuwvlok weegt bijna 
niets. Maar welke sneeuwvlok doet het dak instorten? Die van jou of die van mij. Nee, 
die van ons allemaal! Misschien moeten we nog maar eens de woorden aan het begin 
van dit artikel herlezen om het goed te laten doordringen.

Sjoerd D.Schaaf



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
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(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 • 


