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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:

• huisstijlen

06 - 533 99 661
- logo - visitekaartje - website
- briefpapier - envelop enz.

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

KOPIJ JANUARI INLEVEREN

COLOFON

VÓÓR DONDERDAG 26 DEC

NIEUWSKRUIER DECEMBER 2013

Rienk Julianus

Jaargang 40 | #4

Rypsterdyk 2

Bankrekeningnummer 31.32.00.076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

WWW.MARSUM.INFO

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
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
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542631

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 		
Predikant
Vacant
		
Contactadres
Mevr. G. Sijbesma-Travaille
		
Skoallestrjitte 4 Marsum		
Doarpskrante fan Marsum

058-2541408

058-2541408
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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 		
mevr. R. Runia-Wiersma

Bitgummole
		
Berltsum 		

058-2531264
0518-461888

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

0900-8864

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
Gratis nummer Den Haag 			

058-2346700
0800-0226033

Zorgsteunpunt Drenningahof Dronryp
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
www.paletgroep.nl 			

0517-233053
06-10015514

Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 27-11-2013, 27-12-2013, 29-01-2014
SNOEIHOUT

18.30u

Vereniging Dorpsbelang Marsum
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum 		
Voorz. G. Verf
Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum

4



0900-2100215
06-43365003

058-2542321
058-2541802

Nieuwskruier Desimber 2013

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		
Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.
Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

0517-380680
www.middelsee.nl
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
		
vrijdag

09.00u - 10.00u
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
13

dec

Oars: Filmavond

19.00u NF

>

14

dec

Inwijding Marssumer Kerstboom

16.30u NF

>

15

dec

Gluhwein & Bier kerst-muurkaatstoernooi

13.00u TVM >

21
21
24
31
12
11
21

dec
dec
dec
dec
jan
feb
feb

Kerstmiddag 55+
14.30u
Kerstklaverjassen
13.00u
Kerstzangdienst
19.30u
Aldjiersoertinking
19.30u
Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen
11.00u
Jaarvergadering Uitvaartverening Marssum
20.00u
Jaarvergadering Vogelwacht Marssum e.o.		

CS
GP
NHK
NHK
NF
NF
NF

>
>
>
>
>
>

Julia & Willem van Wieren
wensen familie en kennissen
prettige kerstdagen en een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.
Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
Ein oktober wienen de Fryske
kampioenskippen biertaapjen
yn Snits. Fan de 70 kandidaten
dy’t profesjonele erfaringen
hienen yn de Hoareka wie der
ien man dy’t der út sprong en
dat wie Jeroen Efdé út Marsum. Jeroen hat syn
sinnen fansels setten op de Nederlânske kampioenskippen yn Maastricht. Fan
syn Boergondyske útstraling sil er seker foardiel ha.
De Krobbe der út; is slagge. No moat dy der fansels út bliuwe. Ús tsjerke is
no fan in Marsumer stichting mei de namme ‘De krobbe der út’. Dus fan ús
allegearre sis mar. Dizze stichting hat in sûne finansjele basis. Dochs wolle sy
wat sekerenheid om’t der in lyts tekoart is op de eksploitaasje. Sadwaande ha
jim in brief troch de bus krigen mei it fersyk minimaal eltse moanne ien euro
automatysk oer te meitsjen op de rekken fan de stichting. En as wy sa meiinoar ús tsjerke behâlde kinne, sitte wy foar 10 dûbeltsjes de moanne op’e
earste rang. No moat sa’n nije stichting efkes wenne oan har nije taak en dan
slûpt der samar in flaterke in de flyer bygelyks. Wolle jim jierliks of moanliks
in bydrage dwaan dan op goeie nûmer, dat is NL57RABO0313200777. En oars
jimme namme op de flyer ynfolle dy’t ophelle wurdt.
Yn Den Haag witte sy net hoe sy de bou wer oanjage moatte. Mar ús leave
hear of “moedertje Natuur” hat my ien stoarmke de polityk ferslein. Al wiken
bine de túnmannen yn’t spier om omweide beammen te romjen, De houtpellet
fabriken draaie oeroeren en rûnom sitte de timmerlju op it dak. Sa waard en
wurd de ekonomy aardich oanjage.
It Noard West tangent is ree, en de Stiensers kinne it al in bytsje merke.
Moarns amper noch yn file op de Troelstrawei yn Ljouwert. Mar hoe is dat no
hjir oan de west kant fan ús doarp. Foar je kommende fan Stiens yn Ljouwert
binne ha je al hiel wat rotondes hân. Neist dat je as sjauffeur knap draaierich
wurde fan al dy mini rotondes helje dyselde rotondes de gang der aardich
út. Sa moarns tusken7 en 8 is it ien lang lint fan ljochtsjes. No bewege dy
6
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Kruierkes
ljochtsjes noch mar at it achterlân fan Stiens wekker wurd
sil it gau drokker wurde. En aanst yn it simmeskoft gean alle
toeristen út de rânestêd en út Dútslân fia de heak lâns Marsum
nei de de boat fan Amelân. We sille it fernimme.
We meitsje ús wat soargen of de heak oan dizze kant fan it
Fan Harinxmakanaal wol klear komme sil foar ein 2014. No fine we dat net
sa slim mar wol jammer want dan soenen we ek langer op it slûske wachtsje
moatte en dermei op ús jachthaven. Mar de lêste wiken wurdt der ferskuorrend
hurd wurke. Moarns heare wy mei sudewyn it pypjen fan de efterútridende
frachtweinen. We tinke dat it net lang mear duorje sil of sy beginne mei
de fytstunnel yn de Hegedyk. As jim no sneintemiddeis eltse wike in loopke
meitsje nei de loopbrêge by de Bokmasingel kinne jim alles folgje.
Soe Rot rot reugeltsje de striid mei GTA V , de Sims, Facebook en al dy oare
nijmoadrige computergames en social media, wol oerlibje. Wy ha sa ús
betinkings. We ha it dus oer Sint Maarten. It like wol of folle minder jongerein
by de huzen del gienen op 11 novimber. Mar foaral de opsketten bern fan groep
7 en 8 lieten har net mear sjen mei har sels makke lampions fan sûkerbiten.
Tiden hawwe tiden sille we mar sizze. Miskien soe der songen wurde moatte
foar de hjoeddeiske earmen yn de wrâld en ynstee fan snobbersguod jild
byinoar sjonge.
Je hawwe Pieten en Pieten mar ek Klazen en Sinteklazen. Dit jier kaam
Sinteklaas oars as oars yn ’t doarp oan. En dat kaan fansels om’t jongerein klup
‘Oars’ ús hillich man binnenhelle. In prachtige Sint op in prachtich wyt hynder
en in Pyt op in pikswart hynder wêrtroch der wol wat minder swart like. En de
lêste wie fansels in slimme trúk om diskusjes foar te wezen.
Jeften
O.H. € 25.- en A.D. € 15.-. Mei-elkoar € 40.-. De kop is der wer ôf, tige tank
foar jimme jeften.

Doarpskrante fan Marsum
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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.

r
ne
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r
e
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N
V r v ati
Jaa öper
Co

Rabobank: partner
van de Verenigde Naties
Rabobank. Een bank met ideeën.

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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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.
B.G.G.
E-MAIL

058 - 254 29 03
06 - 12 86 10 42
info@pedicuremarsum.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

www.pedicuremarsum.nl
PRAKTIJKADRES
Bitgumerdyk 15
Marsum

Behandeling bij u thuis mogelijk

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand vroegen vele dorpse zaken weer onze aandacht. Hieronder
treft u de belangrijkste aan.
JSF:
Op 6 november heeft de Tweede Kamer besloten in te stemmen met de
aanschaf van de JSF. Voor de Friese werkgelegenheid en voor het geluid de
meest slechte keus. We zagen dit besluit echter wel al aankomen. VVD en
CDA bleven, ondanks alle argumenten tegen, volhardend in hun keuze voor
dit toestel. Op aandringen van de PvdA is veel aandacht gevraagd voor het
geluid. Hierdoor werden belangrijke toezeggingen binnengehaald. De minister
van Defensie bevestigde nogmaals dat de geluidscontouren niet vergroot
zullen worden, ook niet als later blijkt dat de JSF meer geluid maakt dan
wat Defensie nu aanneemt. Verder verbond ze zich er aan om een permanent
geluidsmeetnet te gaan voorbereiden. Dit meetnet zal zo ontwikkeld moeten
worden dat de geluidscontouren op een transparante wijze permanent bewaakt
kunnen worden. Hier is wel een wetswijziging voor nodig. Daarnaast stemde de
minister er mee in om te laten onderzoeken of de geluidsisolatie van woningen
nog wel aan de vereiste geluidsdemping kan voldoen bij het meer geluid van
de JSF. Als blijkt dat dit niet het geval is zal er aanvullende isolatie moeten
plaatsvinden. Ook zegde de minister toe dat het geluidsniveau van de JSF,
tot en met het moment dat het toestel operationeel is, nadrukkelijk gevolgd
zal worden. Komend voorjaar worden nieuwe geluidcijfers gepresenteerd. We
verwachten dat deze relatief laag zullen uit vallen, omdat het geluid gemeten
wordt bij een zogenaamde low noise vlucht. Daarom is een permanent
geluidsmeetnet zo belangrijk. Dat geeft namelijk de werkelijk geproduceerde
decibellen weer tijdens operationele vluchten. Mocht dit in de praktijk meer
zijn dan Defensie tot dusverre verondersteld, dan moet dat gecompenseerd
worden met het verlagen van het aantal vluchten. Volgens ons zal dit er
onherroepelijk toe leiden dat er maar weinig gevlogen kan worden vanaf
Leeuwarden en dat er meer oefeningen in het buitenland zullen moeten
plaatsvinden. Ook zal er veel meer met de simulator gewerkt worden. We gaan
de komende jaren samen met Defensie en de omwonenden van Volkel aan de
slag om een goed geluidsmeetnet voor te bereiden. We hebben vertrouwen in
de goede bedoelingen van de minister. De volgende stap in de bestelprocedure
10
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van de JSF zal in maart ’15 plaatsvinden. We willen zoveel mogelijk voor die
tijd geregeld hebben. Op 5 november hebben we, samen met de omwonenden
van Volkel, een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Al onze vragen
m.b.t. de compensatie van het geluid zijn de dag daarop in de PvdA motie
meegenomen. Deze motie werd later met unanieme stemmen aangenomen.
Een mooi voorbeeld dat je als burger veel invloed kan hebben.
COVM vergadering:
Op 18 november was alweer de 42e vergadering van de COVM. De
geluidscontouren van 2012 waren overschreden in de nabijheid van Westeinde.
Dit kwam door een afwijking in de software. Men kwam er achter in januari
2013 toen nieuwe software geinstaleerd werd en toen kon dit niet meer
gecorrigeerd worden. Voortaan zal de luchtmacht hier scherper op sturen.
Het afgelopen jaar werd relatief weinig gevlogen door de startbaanrenovatie.
Ook was er geen wapeninstructeursopleiding (FWIT) gehouden. Het komend
jaar zal er meer gevlogen worden. In week 14 en 15 staat de internationale
oefening Frisian Flag gepland. Ook zal de stuntvlieger de komende twee jaar
op Leeuwarden zijn gestationeerd. Tijdens de zomermaanden zal er weer een
FWIT gehouden worden. Het avondvliegen is weer gestart. Altijd een bron van
veel geluidgehinderden. De basiscommandant was blij dat de vliegbasis een
1e rangstatus houdt en niet een soort dependance van Volkel wordt. Hiermee
was werkgelegenheid verloren gegaan en had het geen winst opgeleverd voor
het geluid, omdat zo wie zo de geluidscontouren volgevlogen zouden zijn. De
binnengekomen klachten over de geluidshinder werden besproken. Uitschieter
in negatieve zin was de Frisian Flag. Maar liefst 43 klachten in 10 dagen. Veel
klachten vanuit plaatsen die verder van de vliegbasis afliggen. Absolute topper
waren de “showvluchten” ter gelegenheid van de reünie van het 323 squadron.
In 1 uur tijd 33 klachten! Waarvan 28 uit Leeuwarden. Nergens voor nodig. De
basiscommandant bood zijn excuses aan en beloofde verbetering.
Inwijding Marssumer kerstboom
We nodigen u allen van harte uit om met ons, onder de kerstboom, een glas
glüwein of warme chocolade te drinken op zaterdagmiddag 14 december
2013 vanaf 16.30u op het dorpsplein. Een bijzonder leuk initiatief van enkele
dorpsbewoners en de voetbalverenging SSS. Dorpsbelang koopt de grote
Doarpskrante fan Marsum
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kerstboom, met dank aan de bijdrage van Wonen NW Friesland. De Aldjiersploech
zet de boom neer. Tuincentrum de Leeuw stelt de lampen beschikbaar. De
Marsumer jeugd versiert de boom. De Trekzakclub speelt kerstliedjes. En wij
heffen het glas! Het kan niet mooier. We hopen velen van u te ontmoeten. Zie
artikel verderop in deze dorpskrant.
Overleg met College van B en W:
Eén keer per jaar vergaderen alle dorpsbelangen van Menameradiel met
het College van B en W. om gemeenschappelijke zaken te bespreken. We
feliciteerden burgemeester Tom van Mourik met zijn (her)benoeming.

We

vertelden over ons project openbaar groen en over hoe we proberen de overlast
van jongeren zoveel mogelijk te voorkomen. Ingelum heeft ook een wens om
weer aan open vaarwater te komen. Dat is mogelijk nu Marsum dat ook krijgt.
In de hele gemeente loopt het aantal kinderen op de basisschool drastisch
terug. Het College vroeg ons om na te denken over een andere bestemming
van de lege lokalen. Voorbeeld is het gebruik door de peuterspeelplaats zoals
in Marsum gebeurt. Suggesties zijn welkom. De Lytse Bieb is na 1 januari alleen
nog toegankelijk voor de schoolkinderen. De bibliotheek in Dronrijp blijft wel
open.
Drietalige basisschool de Pôlle gaat door
Zoals eerder gemeld heeft basisschool de Pôlle als één van de eerste scholen
een certificering behaald voor drietaligheid +. Tijdens de ouderavond heeft
de nieuwe directeur Lucas Wolda iets verteld over hun verdere plannen. Deze
plannen zijn zeer ambitieus. We wachten het vervolg met spanning af en
wensen de school veel succes. Aan hun inzet zal het niet liggen. Later volgt
meer nieuws.
Nieuwbouwlocaties
Het is even stil geweest, maar dat wil niet zeggen dat het ook stil gelegen
heeft. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er heeft o.a. een geluidsonderzoek
industrielawaai, een ecologische quicksan en een archeologisch onderzoek
plaatsgevonden. Het is dan nu zover dat de wijziging op het bestemmingsplan
voor de vier percelen in gang gezet is. Naast de Tjalling van Eysingawei 14
12
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kunnen twee vrijstaande woningen gebouwd worden. Achter het dorpshuis,
naast Uniastrjitte 10, twee woningen onder één kap en naast de Riemer
Veemanstrjitte 15 kan een vrijstaande woning gebouwd worden. Opgave om
hiervoor in aanmerking te komen kan later bij de gemeente. Als Dorpsbelang
horen we ook graag wie geïnteresseerd zijn. We hopen dat volgend jaar de
bouw kan starten.
En verder:
• Is stichting “de Krobbe der út” bezig met een inzamelingsactie om de
kerkelijke gebouwen goed te kunnen onderhouden. We hopen dat op een
ruimhartige respons, zodat ze hun jaarlijkse kosten kunnen betalen.
• Hebben we het College van B en W een voorstel gedaan voor naamgeving
van de nieuwe kunstwerken ten zuiden van Marsum. Het betreft de tunnel
iets ten zuiden van de loopbrug, de duiker onder de snelweg door en de
nieuw aan te leggen sluis.
• Is de kunststof bol kapot van de slang in de speeltuin. Vervanging kost ca
700 Euro. Aanvulling boomschors kost ca 2300 Euro. Financieel voor ons
niet op te brengen. Dat doen we dus niet.
• Bezochten we op 26 november de contactavond van Wonen NW Friesland.
We gaven onze complimenten aan hen. De woningstichting heeft de zaken
goed op orde, ondanks alle tegenslagen. Ze anticipeert hier goed op.
• Kijkt u voor meer dorpse zaken geregeld op www.Marsum.info
• Wensen we u een goede en gezellige decembermaand toe. Uiteraard hopen
we u ook te ontmoeten tijdens de decemberactiviteiten in ons dorp. Onder
andere de Kerstzangdienst, de Aldjiersoertinking en de jaarwisseling. Wij
hebben er nu al weer zin in. En laten we daarbij ook denken aan diegene
die een minder leuk jaar achter de rug hebben, door welke omstandigheid
dan ook.
Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Zweedse puzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing November-nummer:

Winnaar:

14
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Beste leden en geïnteresseerden,
Voor onze afdeling ANBO-Menameradiel zoeken we een penningmeester.
Het kan natuurlijk één van onze leden zijn, maar ook iemand die nog niet lid
is. U zult als penningmeester deel uit maken van een enthousiast bestuur dat
uit zeven leden bestaat. We komen maandelijks één keer bijeen (september
t/m mei) en organiseren een 5 à 7-tal activiteiten voor onze leden.
Het werk van de penningmeester bestaat uit:
* elke maand één keer inkomsten en uitgaven bijwerken (een dagdeel);
* werken met het computer boekhoudprogramma “Twinfield” t.b.v. de ANBO
gewestelijke penningmeester;
* in januari de jaaroverzicht en controle i.s.m. de gewestelijk penningmeester;
* bij de bijeenkomsten de entree gelden innen
* op de jaarvergadering in april rekening en verantwoording aan de leden.
Informatie kunt u krijgen bij de huidige penningmeester:
Mels Bresser – penningmeester; tel. 058-2541526 email.: mjbresse@planet.nl
We rekenen op u,
Het bestuur ANBO Menameradiel

Zoals in eerder aangekondigd zijn onlangs informatie folders over het werk van
de stichting “De krobbe der út” in het dorp verspreid. Bijgaand een los formulier
waarop u kon aangeven middels een machtiging een bedrag aan de stichting te
willen schenken.
Het nieuwe, uitgebreide banknummer wat vanaf 2014 gebruikt moet worden is
helaas foutief in deze folder vermeld. Diegenen die eenmalig een gift wilden
overmaken kregen dus een foutmelding.
Het nummer moet zijn: NL57RABO0313200777, t.n.v. stichting De Krobbe der út.
Voor diegenen die de machtiging invulden en aan één van de bestuursleden aan
de deur in meegaven heeft dit geen consequenties.
Onze excuses voor het ongemak, onze dank voor al uw giften is groot!
Jelle Hogenhuis, secretaris.
info@dekrobbederut.nl

Doarpskrante fan Marsum
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND
HOOFDVESTIGING:

DEPENDANCE:

DEPENDANCE:

Het Want 4

Ljochtmisdyk 2 E

Franekereind 30

8802 PV Franeker

9036 VP Menaldum

8861 ED Harlingen

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!
ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op

0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl
16
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‘SPEK DE KAS VAN JE CLUB’

Dank aan iedereen die tijdens de C1000 actie boodschappen hebben gedaan. Hierdoor is een bedrag opgehaald voor de club!
Bedankt
voor
u
steun!

‘Sutel Actie’

Dank voor al die vrijwilligers en voor iedereen die weer iets
gekocht heeft voor deze Sutel Actie. Bedankt voor u steun!

Voetbalvereniging SSS’68

UPDATE SSS’68

C O L L E C T I E F. N L

wenst u ﬁjne feestdagen.

Willen voetballen?

Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar die wel eens een keer wil
voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op woensdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur. Kinderen van 4 of 5 jaar in de opstartgroep kunnen tot juni 2014 gratis mee trainen. Ook kinderen vanaf
6 jaar zijn natuurlijk van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te
trainen. Voor meer informatie: Marcus de Boer 06 - 5 33 99 66 1.

NIEUWJAARSRECEPTIE

11 JANUARI 2014

AGENDA:
- Elke zaterdag weer voetbalwedstrijden op onze velden.

Thuis programma 1ste en 2de elftal:
- 7 december 14:30 uur

SSS’68 2 - SC Stiens 5

- 14 december 14:30 uur

SSS’68 1 - Holwerd 1

Wist u dat:
- vloeibaar frituurvet in te leveren is op zaterdagen
tussen 10:00 - 12:00 uur, als er gevoetbald wordt.

GEZOCHT:

NIEUW voetbaltalent - zowel JEUGD als
SENIOREN en 35+ club!!!!!! Train een keer vrijblijvend
mee. Informatie: mail naar bestuur@sss68.nl

Doarpskrante fan Marsum
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MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
hlrilllrilgll wllr
llvlld
ll zll
lpCD,
CD, DVD
Blu-Ray
en zet
zezlop
DVDllof
Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10 Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll DlcullllNieuw:
digilalillrll valal € 0,30
LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
SUPER8
smalfilm
naar
breedbeeld
Full
HD.
(S-)VHS(-C),
Mili-dvoverzetten
ll HI8 laldll
digilalillrll
vllr
€ 8,50
Alll llrlalll 8ll ﬁll lp dvd vllr € 0,85 plr liluul
Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur
KijkKijk
vllr
alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
lllllllllllllll0518-452185
of bel met ons 0518-842326

Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

R O N D VA A R T M I D D E L S E E
Fam. Middelkoop
Ritsumasyl 13-15
9033 WB Ritsumasyl
tel/fax: 058-2541456
w w w. r o n d v a a r t l e e u w a r d e n . n l

Een feestelijke maand bij

Uw Groenteman
Douwe Offringa

Cadeautips december:
-Een feestelijk ingepakte cadeaubon

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!
20



-Een mooie shawl of ketting
-Energy A crème 15 ml voor

€ 11,95

-Collageen cream masker voor € 8,95
-Alle oogschaduw van €23,10 voor €12,95/€14,95
Ook krijgt u deze maand een heerlijk geurend
cadeautje mee naar huis!

VAN HARTE WELKOM

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Nieuwskruier Desimber 2013

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.

Doarpskrante fan Marsum
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Huisartsenpraktijk Nij Franjum
**********************************************************************
EINDEJAARSMEDEDELINGEN
**********************************************************************
Vanaf woensdag 25 December t/m 1 januari 2014
zijn de huisartsenpraktijken
in Menaldumadeel slechts geopend voor
DRINGENDE MEDISCHE ZAKEN.
Kerst 25-26 dec: Praktijk Marssum tel: 058-2542255
Vrijdag 27 dec: Praktijk Marssum tel: 058-2542255
Weekend 28-29 dec: Praktijk Berlikum tel: 0518-461251
Maandag 30 dec: Praktijk Beetgumermolen tel:058-2531281
Dinsdag 31 dec/Woensdag 1 jan: Praktijk Dronrijp tel: 0517-233796
**********************************************************************
Denkt u aan de herhalingsmedicijnen?
***************************
Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2014
NB:Vakanties worden ook altijd vermeld op onze website.
WWW.MARSSUM.PRAKTIJKINFO.NL
Met vriendelijke groet,
Alice, assistente huisartsenpraktijk NIJ FRANJUM, Marssum

22
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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

Doarpskrante fan Marsum
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“Ik ga elke week naar
het dagcentrum van Palet”
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.

Palet, altijd in de buurt
www.paletgroep.nl
Doarpskrante fan Marsum

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening
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Muziekvereniging Ons Genoegen
OPROEP		 OPROEP		 OPROEP
		
Op oudejaarsdag willen we graag de traditie in ere
houden van het bakken van de overheerlijke oliebollen.
Het bakhok van vorig jaar is echter helaas niet meer
beschikbaar.
We hebben globaal een ruimte van circa 4x6 m’ nodig met een hoogte tussen
de 2,5 en 3 m’. Wij werken daarbij met plastic zeilen zodat de schuur weer
schoon achter gelaten wordt.
Dus wie kan voor onze vereniging zijn garage of schuur beschikbaar stellen? U
kunt contact opnemen met Hylke Faber, telefoon 0515 426441.
Muzikale (peper)noten:
Op zaterdag 16 november jongstleden hadden we onze fanfapopjûn
georganiseerd. Het was een zeer afwisselende avond met veel verschillende
optredens. Naast de zang, piano en de band Wallstreet kwam ook de flitsende
cupsong aan bod, uitgevoerd door onze jeugdige leden samen met de zangeres.
Er had wat meer publiek in de zaal gekund maar van de aanwezigen hebben we
veel positieve reacties gekregen.
Binnenkort heeft u weer kans om ons te treffen! Op kerstavond zullen wij weer
de begeleiding van de kerstzangdienst in de kerk verzorgen. Daarbij brengen
we ook een leuke kerstmedley ten gehore. Een mooie gelegenheid om in de
kerststemming te komen.
Inmiddels zijn we al druk aan het repeteren voor het nieuwjaarsconcert op
zondag 12 januari, aanvang 11.00 uur. Ook dan zullen we weer een mooi
programma aanbieden, in de volgende dorpskrant meer daarover. Noteert u
alvast de datum?
Graag tot ziens bij Ons Genoegen!

Doarpskrante fan Marsum



27

28



Nieuwskruier Desimber 2013

Doarpskrante fan Marsum
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Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en de vele andere
attenties die ik weer tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis gekregen
heb en nog steeds krijg.
Het wordt haast een jaarlijks gebeuren. We gaan de goede kant op, beide
beenwonden zijn nu dicht. Nu de conditie van mij weer opbouwen.
Ook dank namens Frieda.
Paul vd Veer, S.v. Heringawei 9. 058-254 1959

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

Kinderdagverblijf Deinum
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
30
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Onder de Marsumer kerstboom
‘Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon…..’

Wat?		

Inwijding Marsumer kerstboom

Voor wie?

Inwoners van Marssum

Wanneer?

Zaterdagmiddag 14 december 2013

Waar?		

Sociale dorpsplein Marsum

Hoe laat?

Vanaf 16.30 uur

Op zaterdagmiddag 14 december wordt een zeven meter grote kerstboom op
het Sociale plein van Marssum opgetuigd en ingewijd.
De Marsumer kerstboom wordt opgetuigd door de kinderen van Marsum. De
kinderen maken op initiatief van voetbalvereniging SSS ‘s middags kerstballen
en slingers en gaan de kerstboom vervolgens gezamenlijk versieren en mooi
maken.
Alle Marsumers zijn vanaf 16.30 uur van harte uitgenodigd om de Marsumer
kerstboom te bewonderen. Het dorpsbelang zorgt voor warme chocolademelk
en glüwein en de Marsumer trekzakclub speelt vrolijke kerstliedjes onder de
boom.
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich opgeven voor het knutselen, tot
en met 12 december, bij Joke van Balen, joke.v.balen@gmail.com, tel: 0588434779
Aanvang knutselen schooljeugd: 14.30- 16.00 uur in de voetbalkantine van SSS.

Doarpskrante fan Marsum
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Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678
In 2014 viert de iisklup haar 100-jarig bestaan. In dat kader heeft de door het
bestuur in het leven geroepen jubileumkommissie plannen gemaakt voor het
organiseren van verschillende zomer- en winter-aktiviteiten voor jong en oud.
De zomeraktiviteiten vinden plaats in juni 2014, op de onder water gezette
ijsbaan, de winteraktiviteiten (ijs en weder dienende) in de winter van
2013/2014 of de winter van 2014/2015. Op vrijdag 21 november 2014 wordt de
jubileumreceptie voor leden, oud-leden en genodigden gehouden.
Verder is een jubileumboek in de maak en volgt er een expositie op de
receptiedag, met name van op de Ritsumabanen gemaakte foto’s. Voor deze
twee onderwerpen kunnen wij nog wel foto’s gebruiken van de oude ijsbaan op
Ritsumabuorren (1946-1979) en, als die er zijn, van schaatsen op “It Wâd”, het
eerste deel van de vaart van Ritsumasyl naar Menaam (1914-1945).
Daarnaast zouden we het op prijs stellen als leden of oud-leden (of, niet
meer in leven zijnde, hun kinderen of kleinkinderen) die wedstrijden
schaatsten op andere ijsbanen dan die van Ritsuma hun schaatsloopbaan
voor ons op papier zouden willen zetten. Wij kennen nu eenmaal niet alle
namen en prestaties van (oud-)leden, zeker niet als het lang geleden is.
Maar ook andere, met Ritsuma verbonden, verhalen zijn zeer welkom. Uit
het geheel kunnen wij dan zonodig een selectie maken voor opname in het
jubileumboek of voor de expositie.
Uw reacties ontvangen wij graag op ons sekretariaat.
Alvast bedankt en vanzelfsprekend hoort u in het jubileumjaar meer van ons.
Het bestuur
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VogelwachtÊMarssumÊe.o.

M E.O.
SU

VOGELW

HT MAR
S
AC

Vogelwacht Marssum e.o. is sinds jaar en dag actief. De laatste jaren streven we naar een breder
draagvlak. Er wordt naast weidevogels ook de
nodige aandacht gegeven aan zangvogels en
roofvogels. Daarnaast wordt er tijdens excursies, de zogenaamde zondagochtend wandelingen, aandacht geschonken aan alle facetten van
de natuur. Of je nu een dagpauwoog, viervlek of
echte koekoeksbloem tegenkomt je ontkomt er
niet aan als je mee op pad bent. Er is veel kennis binnen ons vierkoppig bestuur. O.B.S. De Pôlle
proﬁteert hier ook van middels het doen van een
Dauwtrapwandeling in de vroege uurtjes of klassikale presentaties zoals b.v. braakbalpluizen of
nazorg weidevogels. De belevingen worden veelal
vastgelegd in verslagen die weer te lezen zijn op
onze prachtige website en jaarboekje.
Slechts 5 euro per jaar.
Beleef het mee en wordt lid.
marssum@bfvw.nl

Bele
het ef
m
en w ee
ord
lid!! t

www.vogelwachtmarssum.nl
Doarpskrante fan Marsum
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Kerstzangdienst Marsum 2013
UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING
Ook dit jaar, voor de 25 ste maal, willen wij U allen Van Harte uitnodigen, om
samen te komen zingen in de kerk, op dinsdag
24 december a.s.
Aanvang 19.30 uur.
Aan deze avond werken mee, de muziekver. Ons Genoegen, onder leiding van
hun dirigent dhr.Douwe Veenstra. Onze organist, ook voor de 25e keer,is dhr.
Klaas Westerhuis.
De kinderen van de zondagsclub Marsum spelen het kerstspel
“Het wordt steeds fraaier”.
Muziek, vertelling ,zang en declamatie zullen elkaar afwisselen.
Wij hopen U allen weer te mogen begroeten op 24 december a.s.
De commissie.

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.

Kerst Klaverjassen
Kerst klaverjassen is op Zaterdag 21 December 2013
in Cafe het Grauwe Paard.
Aanvang is om 16:00 en de inleg bedraagt € 8.00
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- Coniferen
- Heesters
- Vaste planten
- Kruiden
- Tuingrond
- Tuinturf
- Compost
- Gedroogde koemest
- Groentezaden
- Bloemzaden
- Bielzen
TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk
Marssum
tel. 058 254 13 13

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING
- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE
- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK
- BESTRATING

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE
VAN WATERONTHARDERS
EEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN
*G
DOUCHESCHERMEN
ANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN
* LHUISHOUDELIJKE
APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER
* 50%
MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN
* BESPARING
OP DE ENERGIEREKENING
* 10 JAAR VOLLEDIGE
GARANTIE!
*

Doarpskrante fan Marsum
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Alkimon A6 liggend advertentie

12-05-2010

Richard Kienstra

16:24

Pagina 1

T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99
E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99
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Aldjiersoertinking 2013
Op de laatste avond van het jaar vindt in Marsum altijd de Aldjiersoertinking
plaats. Een dik uur lang valt er te genieten van een gevarieerd programma met
o.a. een ‘oertinking’ door een (oud)dorpsgenoot, muziek, de bekendmaking
van de Marsumer van het Jaar en deze keer op veler verzoek, terug van
weggeweest: “Achterwerk in de Kast”. Wil je nog meedoen aan dit onderdeel,
geef je dan razendsnel op via info@wouterdaane.nl
Kijk voor meer informatie in de dorpskrant van november.
Zorg dat je erbij bent: iedereen is van harte welkom op 31 december!
Plaats: de kerk van Marsum.
Aanvang: 19.30 uur.
Gratis entree.
Graag tot ziens,
de Kommisje Aldjiersoertinking

Doarpskrante fan Marsum
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De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na
het overlijden van mijn man, onze hait en schoonvader
Nanne Harm Rodenhuis
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen
wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op
prijs gesteld. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen
en een luisterend oor.
Familie Rodenhuis.
Marsum, december 2013.

Verhuizing
Na 40 jaar in Marsum te hebben gewoond gaan wij eind november weer terug
naar Leeuwarden.
Wij hopen dat de nieuwe (jongere) bewoners met even veel plezier in het huis
aan de Rijpsterdijk zullen wonen als dat wij gedaan hebben..
Van deze gelegenheid maken wij gaarne gebruik om alle lezers prettige
kerstdagen een goede jaarwisseling toe te wensen.
Met vriendelijke groeten
Richard en Gerda Kempers
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KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K.

Diaconie MoW Bitgum e.o
Restauratiefonds N.H.K.

bank:
giro:
bank:
bank:

31.32.04.195
955.230
34.17.31.048
31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408

Het “h”woord.
Met het “h”woord wordt politiek en economisch het woord” hypotheek”
bedoeld. En het gekke is dat een echte Drent soms een “h”voor het woord zet,
terwijl dat niet correct is. Of laat de “h “weg waar ie wel voor moet staan.
De trein van Assen naar Hoogeveen gaat volgens de Drentse conducteur van
“Hassen”naar “Oogeveen”. Een beetje vreemd, want eigenlijk duidt in het
Nederlands de letter “h”op een kracht, een (aanwezige) actie. Denk maar aan
de woorden hart, hand, hoofd, hemel, hel. Zelf kunt u ongetwijfeld wel meer
bedenken. In het Frans is de “h”een stomme letter. Cultuurverschil zullen
we maar zeggen. De Belgen doen het allebei: sommige Vlamingen zeggen
“Hantwerpen”in plaats van “Antwerpen”. (Het vroegere verhaal gaat dat daar
een reus verslagen werd en de reuzenhand in het water gegooid werd, vandaar
de naam Antwerpen) O ja, de woorden hulpeloosheid en hulpbehoevend laten
het tegenovergestelde zien uiteraard. Op zich wel merkwaardig. Iedere religie
heeft als grondregel : een zegen en voorspoed vragen bij de “hogere”macht.
Wij vatten die macht in één woord samen: God. Wie is God? Is God tijd of
een onderdeel ervan? Is God schepping of natuur? God” openbaart”zich daar
volgens ons wel in, maakt het als het ware zichtbaar door wat we zien in
o.a.de natuur. Mensen die niet in God geloven(“ik kan niks van zien, merk er
niks van ,alles is onzichtbaar, dus God zal er wel niet zijn”) geloven wel feilloos
in hun creditkaart en pinnen soms op duizenden kilometers van huis geld uit
de pinautomaat. Mobieltje bij de hand en internetten. Niks is meer zichtbaar
hoe alles in z’n werk gaat en dat terwijl het wel mensenwerk is waar we
op vertrouwen.(Overigens is de routeplanner ook reuze handig). Terwijl men
het gebed soms achteloos aan de kant heeft geschoven.”God antwoordt toch
niet”. Die ervaring kun je niet hard maken. Niks meer zichtbaar hoe het te
werk gaat, maar men vertrouwt er wel op , terwijl dat nu juist mensenwerk is!
Doarpskrante fan Marsum



41

Het “geloof”daarin lijkt ook vanzelf te gaan. De geschiedenis van de profeet
Elia leert ons dat God “in de stilte “voorbij ging. Kom daar eens om in onze
tijd. Kunnen we of durven we de stilte nog aan? Allemaal gedachten die soms
door je heen gaan. En wat over geloof, hoop en liefde?Er zijn kerken waarin
geloof , hoop en liefde zichtbaar als teken te zien zijn. Voor het geloof zijn
er vroeger zichtbare tekens aangebracht. Voor de liefde een hart. Voor de
hoop een anker. (in het kerkje van Exmorra o.a.)Om je houvast te geven. Hé,
alweer een “h”woord. HOOP! Die hoop mogen we vasthouden en zeker op
rekenen. Dat is ons “h”woord.
Sjoerd D. Schaaf

Kerkdiensten.
Aanvang 9.30 uur.
8 dec.

Bitgummole

Ds.T.de Heer

15 dec. Bitgum
22 dec. Bitgummole
25 dec. Marsum

Ds.Korteweg
Mevr.E.Stellingwerf
Mevr.A.Stork

26 dec. Bitgum
29 dec. Bitgummole
31 dec. Bitgum

Earetsjinstcomm.
Ds.van Ruiten
Ds.B.Bloemink.

31 dec. Marsum
5 jan. Bitgummole

Aldjiersoertinking
Ds L.W.Nijendijk

Easterzee.
Hillich Nachtmiel.
2de Advint.
Ferwert. 3de Advint.
Earnewald. 4de Advint.
Berltsum. 1ste Kriistdei.
m.m.v. Koor Halleluja
Bitgummole, dirigent
Feike van Tuinen.
OfslutingKriistproject.
2de Kriistdei.
Bitgum. Aldjiersjun.
Aanvang 19.30oere.
comm. Aanvang 19.30 oere.
Midlum.
Molewjuk,
mei
koffiedrinken.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 december bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
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er kan er maar
1 de beste zijn!
• De beste kwaliteit
• De beste keus
• De beste prijs

de e
d
j
i
t
al oopst
k
goedvoor
um
s
r
a
m o.!
e.

ek
’t fryin
kin j sk
o
terjo by us
chte

ISO 9002 gecertificeerd

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.

www.keukencentrum-marssum.nl

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

MAAR OOK:

VERHUUR VAN LIMOUSINES EN
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.AALIMO.NL

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

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 •
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