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Vindt u het leuk om met mensen te werken? Kennis over te
dragen? Bent u praktisch ingesteld – meer een ‘doener’ dan een ‘geïsoleerde denker’?

Wij zoeken personen die:

- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (± 15 uur p. w.)
- geen verkooprol
- bereid hard te werken

Wat bieden wij u?

- een resultaatgebaseerd inkomen, dat u door
enige maanden serieus te werken op kunt
bouwen tot een bovengemiddeld hoofdinkomen
met een blijvend karakter.
- leuke, spontane collega’s
- professionele training en begeleiding
- persoonlijke groei

Herkent u zichzelf in bovenstaande punten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Of kijk op Mconsulting.me
Miranda Draaisma & Marcus de Boer 06

- 53 14 94 15

of mail uw cv naar info@Mconsulting.me

Ben je op zoek naar een vlotte, veilige en goede
rijschool, waar je je rijbewijs snel kunt gaan
halen...
Weet dan dat:
- Vele Marssumers hun lessen bij onze rijschool
hebben gevolgd.
- Wij lessen volgens de CBR-rijprocedure met een
speciaal en doelgerich lesprogramma.
- Onze theorielessen ook praktijkgericht zijn

Info: Leeuwarden: 058 - 212 60 33
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Rienk Julianus

Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Rypsterdyk 2

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

9034 HN Marssum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

WWW.MARSSUM.INFO

HUISARTSENPRAKTIJK MARSSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00
Afspraak spreekuur en visites		
058-2542255
Inleveren lege flesjes en medicijnen
tot 10.00
Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
13.00-13.30
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 Marssum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl		

06-50449520

PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING
‘Papilio’ praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling
Rypsterdyk 2b - 9034 HN Marssum			

058-8431093

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
Menaldum
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
Berlikum
Sportlaan 7
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00

0517-397484
0518-451547
0518-461741

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

058-2348434

N.H. KERK EN
Koster
Dominee
Contactadres

CONSISTORIE
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
d.s. J.F. Kroon
		
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marssum 		

Doarpskrante fan Marsum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
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Consistorie
Mevr. N. Castelein

Binnenbuorren 25, Marssum

058-2541241

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
Dr. Poptastrjitte 3, Marssum
Franjumbuorsterpaed 11, Marssum
M. Bresser 		

058-2541409
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaldum 		

058-2531494

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag 		
“overal thuis, altijd bereikbaar”
http://www.thfl.nl | info@thfl.nl

0900-8864

Stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
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 Berlikum			
0518-460805
Omtinkers Menaldumadeel
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.		

0518-452346

Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden 		
Gratis nummer Den Haag 			

058-2346700
0800-0226033

Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp 			
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.

0900-2100215

Oud papier 26-10-2011 , 30-11-2011, 28-12-2011 18.30u

06-43365003

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

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Loes van Doorn		

058-2542179
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Kinderdagverblijf Ringeling
(kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp		

0517-232328

Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar) 		

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castlein				

058-2541241

Rabobank Menaldum
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marssum (Bij tuincentrum de Leeuw)		

058-2541313

Lytse Bieb Marssum
OBS de Pôlle dinsdag 09.00u - 10.00u
vrijdag 17.00u - 18.00u Collectie voor jeugd en volwassenen
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen www.cjgmiddelsee.nl

Agenda
01

okt

Rommelmarkt Ons Genoegen

09.00u NF

03

okt

Start 55+ Soos

13.30u NF

04

okt

ANBO Bijeenkomst (met three voices)

14.00u BHM

05

okt

Spelmiddag

14.00u NF

08

okt

Oars as Oars: Jeugdhonk

21.00u NF

09

okt

Muurkaats en tennistoernooi

13.00u TVM 

14

okt

Oars Discoavond

19.00u NF



22

okt

Open dag Brandweer Marssum

13.30u		



17

nov

Tryater: De Presidentes

20.00u NF

23

nov

Spelmiddag

14.00u NF

18

feb

Tryater: De Kanselier

20.00u NF

TVM

-> Tennis Vereniging Marssum

BHM

-> Black Horse Menaldum

NF

-> Nij Franjum

GP

-> Grauwe Paard

CS

-> Consistorie

Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
De doarpskrante is ôfrûne kear al hielendal yn Itaalje gearstalt
yn in kafee. Dêr hawwe jim neat fan fernommen. It sit sa;
as de redaksje besletten hat wat der yn’e doarpskrante komt
en de kruierkes binne skreaun dan wurdt de doarpskrante mei
de kompjûter elektroanysk yninoar setten. Dat wurdt dan nei
de drukker yn Dronryp stjoerd. En ús opmakker siet begjin
septimber yn Itaalje. Fia de mail hat der yn in Internetkafee
de kopij ophelle. En yn it hotel of op in terraske hat der doe de Nieuwskruier
gearstalt en werom nei Fryslân stjoert. Wat wy mar sizze wolle, hawwe jim
moaie plaatsjes sketten yn’e fakânsje stjoer dy dan op en wa wit pleatse wy
se wol.
Rûnom sjogge jim “billboards” fan it Holland Casino
in Ljouwert. Op dizze foto sjogge jim in tige brutaal
jongfeint dy’t syn bek wiidweidich iepen skuort. Miskien
hat der wol in priis wûn. Yn sommige famyljes wurdt der
wolris in gokje weage en it kin hast net oars as dy feint
is in soan fan Geart van der Baan. Bas is syn namme. As
bewiis hawwe wy in plaatsje fan internet plukt. Dit is him.
De Marsumer Merke is foarby en foar de oanwêzige Marsumers wie foaral it
Matinee tige gesellich. Al hienen der bêst noch wat minsken by kinnen. Mar
krises of net we geane it oare jier ta op it grutte skoallefeest. De earste
strjitteferienings hawwe al wer yn berie west. It is kommend jier 300 jier lyn
dat Dr. Henricus Popta ferstoarn is. Gjin feestje wurdich soenen je sizze. Mar
dizze tûke advokaat hat der wol foar soarge dat oer syn grêf hinne it Slot mei
syn fouden en alles wat de by heart al 300 jier bewarre bleaun is.
18 septimber wie it alwer 18 jier lyn dat Alex Wassenaar ferstoarn is. Alex wie
as belutsen Marsumer de grûnlizzer fan de âldjiersoertinking. Syn bern Sjenka
en Aljosja ha besletten dat Alex syn lêste winsk útfiert is. Dy winsk wie dat syn
stoflike rêsten op it hôf yn Marsum kamen. 17 septimber wylst de fleantugen
troch de loft skuorden wie it safier. Syn rêsten binne bysetten njonken it paad
oan de súdkant fan it hôf. De stien komt noch.
6
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Kruierkes
Hawwe jimme de flaggen sjoen by Dyksterhuzen. Dizze flaggen
binne troch ús nije deputearre Sietske Poepjes op it takomstich
trasee fan it noardwest tangint (Bitgumole - Stiens) omheech
lutsen. En dat wie de offisjele start foar de útfiering fan dit
projekt. Dit projekt makket frij baan sadat wy aanst flugger ús
paad fine kinne rûnom Ljouwert. Jammer dat wy der in minder
frij sicht foar werom krije en mear ferkear en wer mear lawaai.
Sels yn Fryslân wurde minsken wiken nei har ferstjerren fûn. Hoe oars wie
dat foar Rintje P. Huizinga. Wêr’t in lyts doarp noch altiten grut yn wêze kin.
Huizinga fan de Tramstrjitte, in allinnich steande man sûnder famylje dy’t oan
syn ein ta troch de buorlju fersoarge is. En dêrnei ek syn útfeart noch regele
ha. Gezina en Roelof Terpstra, Ali en Henk Giesing jim binne de mantelsoargers
wêr’t eltsenien syn petsje foar ôfnimme moat. Tank derfoar út namme fan alle
Marsumers.
Mar hoe lyts kin ús doarp ek wêze. Nadine Westerhof fan’e Bitgumerdyk 1c is
mei de merke har Nederlânske flagge kwytrekke. Se soe krekt de flagge ynhelje
doe’t hy stellen waard. Se hearde minsken noch sizzen “dat kan niet, zet die
vlag terug”. Foar de ien is de merke in feest foar de oar in finansjele skeapost.
Echte helden sette harren misstap rjocht.
In moai gesicht al dy stuntende fleantugen. Jammer dat de tariedings sa’n
protte lûdsoerlêst feroarsake ha. Lokkigernôch binne hjir gjin ûngelokken west
sa as op twa plakken yn Amearika. It sil trouwens de lêste kear wol west ha,
want sa’n dei kostet wol in pear sinten. En dat jild is nedich foar de JSF. In
fleantúch dat net iens fertikaal klimme kin sa as de F16.
Rektifikaasje: neiere stúdzje fan de Holland Casino boy, wiist út dat it net Bas
van der Baan is, mar Jamai bekend fan radio en televyzje.

Doarpskrante fan Marsum
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Een bank met ideeën.
Duurzaam beleggen.
Coöperatiefonds.
Groenfinanciering.
Rabo Groenobligaties.

Duurzaam investeren in de toekomst.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/lnwf

8
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Papilio

Praktijk voor
Psychosociale therapie
Coaching & Counseling

Carolien M.F. Kruyt
Psychosociaal therapeut
Rypsterdyk 2
9034 HN Marssum
058 – 843 1 093

www.mijnpsychotherapie.nl
info@mijnpsychotherapie.nl
Aangesloten bij de NFG

Doarpskrante fan Marsum
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Huisartsenpraktijk Nij Franjum
Apotheekhoudend
Mededelingen

Per 1 Oktober wijzigt de gang van zaken in onze apotheek.
Indien u ’s ochtends voor 10 uur uw herhaalmedicatie bestelt bij de
assistente in de praktijk, of het lege medicijn doosje in het praktijkkastje
deponeert dan kunt u het vanaf DE VOLGENDE WERKDAG ophalen tussen
16.00-16.30 uur
De Praktijk én Apotheek is GESLOTEN van:
15 Oktober t/m 23 Oktober
Voor dringende zaken bereikbaar:
Huisartsenpraktijk Beetgumermolen
J H van Aismawei 41
tel: 058-2531281
Denkt u aan de herhalingsmedicijnen?
De GRIEPVACCINATIES VAN 2011 ZULLEN PLAATSVINDEN OP
DONDERDAGMIDDAG 3 NOVEMBER
DONDERDAGMIDDAG 10 NOVEMBER
U kunt telefonisch een afspraak maken:
Tussen 8.00 en 9.00 uur, of in de praktijk aan de balie bij de assistente.
In aanmerking komen:
• Mensen van 60 jaar en ouder
• Mensen met longproblemen
• Mensen met hart- en vaatziekten
• Mensen met suikerziekte

10
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Vereniging voor Dorpsbelang
De afgelopen maand besteden we aandacht aan verschillende dorps zaken. In
vogelvlucht hieronder een aantal onderwerpen.
Plassen water op Poptawei:
Eerder hebben we bij gemeente Leeuwarden ons verzoek neergelegd om de
kuilen in de weg dicht te maken. Hier blijft bij regen water in staan. Gebruikers
van het naastgelegen fietspad krijgen soms een flinke douche als passerende
auto’s door de plassen rijden. De gemeente heeft dit netjes opgelost. Van
de berm is grond afgeschraapt. Het water loopt nu beter weg. Wij hebben
geen waterplassen meer geconstateerd. Uiteraard hebben we gemeente
Leeuwarden bedankt.
Open dag vliegbasis:
De open dagen van de vliegbasis zitten er weer op. Voor de één prachtig, voor
de ander overlast. We ontvingen een klacht van een Bitgumerdyk bewoner over
te hard rijdende bussen. Nadat we dit doorgegeven hadden aan een speciaal
contactpersoon werd het beter. ’s Middags werd zelfs met een lasergun
gecontroleerd. Keurig. Het sluipverkeer in ons dorp werd goed tegengegaan.
Het vliegen zelfs gaf minder overlast dan bij eerdere open dagen het geval
was, zo was de algemene door ons gehoorde opinie. De dagen ervoor was er
wel overlast (ook in Leeuwarden) tijdens het oefenen. Deze keer bezochten
we wel de open dag op de basis. Met name vanwege de stand van de JSF. Er
stond een flight simulator. We hebben ons laten voorlichten over de voortgang
van de Nederlandse deelname aan het JSF project. Hieruit bleek ons dat
de luchtmacht in een pittig tempo instroomt in het trainingsschema. Qua
vliegopleiding als ook qua technische ondersteuning. Een vroege investering.
Het besluit tot definitieve deelname moet immers nog door het nieuwe kabinet
in 2014 genomen worden. Duidelijk is dat de luchtmacht allang besloten heeft.
Dorpsschouw met Wonen Noord West Friesland en gemeente
Afgelopen week hielden we met de woningstichting en de gemeente een
dorpsschouw. We bespraken met hen verschillende dorpse zaken. Enerzijds
hebben we teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen jaren, anderzijds
keken we vooruit naar zaken die onze toekomst gaan vragen. Effect tegengaan
sluipverkeer Nw tangent, de Haak, herinrichting vrijkomende grond na aanleg
van de Haak, aanleg jachthaven voor kleine boten bij Nij Andringstate,
woongenot in Marsum, aanleg en beheer van sociaal dorpsplein etc. De
actieve opstelling van de woningstichting zagen we ook weer deze keer. Niet
alleen dat ze volop meedenken over handhaving leefbaarheid, ze werken ook
Doarpskrante fan Marsum
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daadwerkelijk daaraan mee. Recent hebben we een aanvraag bij hen ingediend
voor verlichting van het dorpsplein. Dit werd door hen gehonoreerd met een
bijdrage van 20.000 Euro. Geweldig. Alle partijen constateerden dat ondanks
de bedreigingen die ons dorp kent dat we met elkaar op de goede weg zijn om
ons dorp vitaal te houden.
Wadi:
Het water bleef staan in de Wadi. Dat was destijds niet de verwachting van
de gemeente. Eerder hebben ze al maatregelen getroffen, maar die bleken
nu niet voldoende. Ook heeft de aanplant de droogte van het voorjaar niet
goed overleeft. Samen met Sjoerd Hovenga van de Poptastrjitte hebben we
het probleem bij de gemeente aangekaart. Er werden twee kolken en twee
putten geplaatst. Ook werd een verstopte leiding doorgespoten. De gemeente
zal het verder goed in de gaten houden en nader onderzoek laten doen naar de
oorzaken. Mocht het nodig zijn dan zullen ze wederom aanvullende maatregelen
treffen. Net zolang totdat het goed is. Het hoofddoel, geen water meer in de
huizen en tuinen aan het begin van het Franjumbuorsterpaed is gehaald. Na de
aanleg van de Wadi is dat niet meer het geval geweest. Het groen zal opnieuw
aangeplant worden. Dank aan de gemeente voor de getroffen maatregelen.
De kontakten van Sjoerd Hovenga en ons bestuurslid Tjitske Sybesma werden
bijzonder adequaat beantwoord.
En verder:
• Voeren we met de basisschool overleg over een aantal gezamenlijke
belangen. Zo hebben we de herinrichting van het schoolplein besproken
(ingang Franjumbuorsterpaed) met als doel dit goed te laten aansluiten bij
het nieuw aan te leggen dorpsplein. Binnenkort bespreken we o.a. hoe we
de vernielingen bij de school verder kunnen tegengaan.
• Jeugdclub Oars as Oars (oudere jeugd) start op zaterdag 8 oktober om 21
uur met de eerste soosavond. Er wordt dan ook overlegd met het bestuur
over de te houden activiteiten in het nieuwe seizoen. Op 14 oktober start
de soos weer voor de jongere jeugd.
• Zal Jan Posseth binnenkort weer bij u aanbellen om het jaarlijkse
lidmaatschapsgeld te innen. Hoewel hij een luisterend oor heeft, willen
we u verzoeken om zaken voor het bestuur zoveel mogelijk direct aan ons
te melden.
• Zijn we samen met de nieuwe redactie van de Website (i.o.) gestart met
het herzien van de gegevens van de verenigingen e.d. De vele mutaties
(o.a. contactadressen) moeten weer verwerkt worden. Nodig voor de
12
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brochure die nieuwe inwoners krijgen, maar ook nodig voor op de website.
• Dank aan alle medewerkers van de kermis. Gelukkig was het weer ons goed
gezind. Het programma voor elk wat wils. Het lijkt zo makkelijk, maar
reken maar dat er honderden uren vrijwilligerswerk inzit. Jaarlijks willen
we graag de kermiscommissie reacties vanuit het dorp doorgeven. Mocht u
tips hebben dan horen we die graag.
• Is de werkgroep dorpsplein ook weer bij elkaar geweest. Nu de aanleg
binnenkort zal starten moet het plan gedetailleerd ingevuld worden. Het
resultaat zal er naar zijn.
• Naast de bakkerswinkel de Bôlekoer is ook het sociaal dorpsplein een
voorbeeldproject van de provincie geworden in het kader van stimulering
van de leefbaarheid. Een eer voor ons dorp.
Tot de volgende maand.
Het bestuur van Dorpsbelang

klaverjassen 2011-2012
Kaartsoos Grauwe Paard. Kom gezellig een kaartje leggen. Inleg 2,50 per
persoon.
Wij starten dus op
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Laatste avond is op

28 sept		
12 okt		
26 okt		
09 nov		
23 nov		
07 dec		
21 dec		
04 jan 2012
18 jan		
1 febr		
15 febr		
29 febr		
14 mrt		
28 mrt		
11 april		
25 apr		

Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe
Grauwe

Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard
Paard

20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u

Prijsklaverjassen
Competitie
Prijsklaverjassen
Competitie
Prijsklaverjassen
Competitie
Prijsklaverjassen
Competitie
Prijsklaverjassen
Competitie
Prijsklaverjassen
Competitie
Prijsklaverjassen
Competitie
Competitie
PK Slotavond

Het bestuur van de kaartsoos Grauwe Paard.
Doarpskrante fan Marsum
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Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Puzzel: LEGPUZZEL

14
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Oplossing Septembernummer:
Winnaar:
Harmen Julianus
Skoallestrjitte

Doarpskrante fan Marsum
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Opendag!!
Brandweer Marsum.
Zaterdag 22 oktober.
Van 13.30 tot 16.30 uur.

Voor alle belangstellenden, organiseert de brandweer Marsum op zaterdag 22
oktober een opendag. Tevens is er de mogelijkheid om onze pas verbouwde
kazerne te bekijken. Wat is er zoal te doen:
• Demonstratie technische hulpverlening.
• Hoogwerker Brandweer Leeuwarden.
• Crashtender Vliegbasis (e-one).
• Verkenningstent.
• Spuitspellen voor de kinderen.
We zien jullie graag,
Vrijwilligers Brandweer Marsum.

Horeca Schatzenburg herleeft en opent haar deuren….
De aankomende maanden staat de bewoners van Menaldumeradeel heel wat te
wachten. Voor jong en oud staan er verschillende activiteiten op het programma
en we verwachten dat veel mensen gezellig mee gaan doen. Veel ideeën, een
goede locatie en een enthousiaste organisator, wat wil je nog meer? Naast de
al bestaande wekelijkse klaverjasavond en maandelijkse bingo willen we méér
op het programma zetten zoals handwerkdagen, toneelworkshops, dansen
voor ouderen, band-battles, werelddans op de basisschool, en als klap op de
vuurpijl een kennisquiz over Friesland tussen Menaldum en Dronrijp! Elk ander
idee is van harte welkom. Is er genoeg animo: wij organiseren het.
Alles kan en niets is te gek, dat is ons motto!
Namens de organisator Janneke Wagenaar van der Windt:
Graag tot ziens op Horeca Schatzenburg!!

16
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PEDICUREPRAKTIJK

Sonja de Haan
Lid ProVoet

Bij problemen of verzorging van
uw voeten

Collecte
De collecte voor het Beatrix Fonds
(spierziekten), gehouden van 12 t/m
17 September heeft opgebracht:
480 Euro.
Gulle gevers en collectanten heel
hartelijk dank.

DIPLOMA’S

Diabetische en Reumatische voet
Vergoed bij aanvullende verzekering

BEHANDELING EVENTUEEL OOK BIJ U THUIS!

Bel of e-mail voor afspraak:
Bitgumerdyk 15
Tel. 058-2542903
pedicuremarssum@hotmail.com

Doarpskrante fan Marsum

Voor 2012 worden een
collectanten gevraagd,
opgave bij J de Jong
telefoon: 058-2541624.

aantal

Namens het Beatrix Fonds,
J de Jong.
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Neem nu een schotel installatie voor de beste beeld en
geluidskwaliteit. En de prijs valt reuze mee!

Ook bij ons verkrijgbaar:
Digitenne sets met of zonder abonnement
Schotelsets voor op de camping

Informeer nu naar de mogelijkheden van S.G. Buren
Digitenne en satellietontvangst bij:

S.G. Buren
De Swingel 10
9036 PG MENALDUM
Telefoon: 0518-451474
Officieel Dealer:

20
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KV Foarút en TV Marssum organiseren

9 oktober 2011 vanaf 13.00 uur

Muurkaats- en

Tennistoernooi
deelname vanaf 14 jaar

Na afloop prijsuitreiking en gezellig nazitten!

Voor beginners
en gevorderden

Voor iedereen die van kaatsen, tennis en gezelligheid houdt organiseren
KV Foarút en TV Marssum een toernooi in muurkaatsen en tennis.
Lijkt het je leuk geef je dan vòòr 7 oktober op via info@tvmarssum.nl
of bij Tytsje Julianus (058-2541252) of bij Gerarda Wijbenga (06 - 12268551)

22
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Wintertennis- en
muurkaatscompetitie

Deelname vanaf 14 jaar
Vanaf 30 oktober elke zondagmiddag vanaf 16.00 uur
Ook voor diegenen die les gehad hebben van Jeroen!

Voor beginners
en gevorderden

Het bestuur is van plan om op de zondagmiddag uur een wintertenniscompetitie te organiseren
voor alle leden van TV Marssum. De bedoeling is dat iedereen die mee wil doen, dus ook als je
les hebt gehad, mee kan doen. Afhankelijk van de opgave wordt er een competitie-indeling
gemaakt, maar wel iedere zondag verschillende teams. Geef je op via info@tvmarssum.nl
of bij Tytsje Julianus (058-2541252) of bij Gerarda Wijbenga (06 - 12268551).
Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403.
www.rudistuve.nl

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

Foar in
Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet
nei

15 jaar

Speciale jubileum-behandeling in
de maanden oktober en november:
Een herstellende behandeling met o.a.
Enzyme Peeling, Energy serum, Collageen
& Aloë Vera Hydro Masker, inclusief
epileren en massage,
Normaal € 59,50
nu slechts € 49,50
Aanbieding mascara Wavelength:
Normaal € 18,50
nu slechts € 14,95

Tillefoan
058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
(Winke van Wieren)

Doarpshûs Marsum
24



oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
Nieuwskruier Oktober 2011

PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
Voor extra informatie over de
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Ilona: 06-22552380.

U kunt met haar ook een afspraak maken
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal
te nemen.
De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
Op www.welzijnmiddelsee.nl is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

Doarpskrante fan Marsum
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Rabobank leden kunnen stemmen op Dorpsveld Blessum.
Al vele jaren is het een wens van inwoners van Blessum om een ontmoetingsveld
te realiseren voor jong en oud. Een dorpsveld waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten voor sociale en sportieve activiteiten en waar kinderen veilig
samen kunnen spelen. Blessum is een gezellig dorpje, maar heeft helaas geen
sociale voorziening om elkaar te ontmoeten. Een dorpsveld commissie is lange
tijd aan de slag geweest om alle wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.
Er is een plan uitgewerkt en een investeringsbegroting opgesteld voor
een volleybalnet, picknicktafel, bankje, goals, een tennistafel en een
nestschommel. De jaarlijkse kosten betalen de inwoners zelf en een derde
deel van de investeringskosten ook.
Voor de overige investeringskosten hebben we subsidie aangevraagd bij de
Gemeente, de Provincie en het Coöperatiefonds van de Rabobank.
Rabobank leden kunnen stemmen op het Dorpsveld
Blessum, van 1 tm 25 oktober 2011.
We hebben uw stem hard nodig en willen hierbij vragen of u op ons wilt
stemmen. Leden ontvangen eind september informatie in de bus, en het
stemmen kan eenvoudig via internet.
Als u klant bent bij de Rabobank, kunt u (gratis) lid worden. U kunt bellen met
uw eigen Rabo en aangeven dat u lid wilt worden.
Alvast heel erg bedankt voor uw stem !
Dorpsveld commissie en Dorpsbelang Blessum
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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
Doarpskrante fan Marsum
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Uw Groenteman

Transport & Containerbedr.
K. van Wieren
Snelle levering & scherpe tarieven!

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!
30



• Diverse containers voor allerlei afval voor
bedrijven en particulieren.
• Levering van diverse soorten producten
zoals: grond, zand, grind, species, etc.
• Verhuur van opslag/zeecontainers.
• Verrichten van diverse transporten.
• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90
of ga naar www.kvanwieren.nl
Nieuwskruier Oktober 2011

Voor de
nieuwste
trends op
gebied
van kapsels,
visagie en
modefotografie

Leeuwarden

©copyright: fotopaulkingma

Kapsalon Kingma
(winkelcentrum westeinde) Pieter Sipmawei 7 8915 DZ Leeuwarden tel. 058-2155479

Doarpskrante fan Marsum
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Buter, Brea en Kulinêr mei Geartsje

Salade met gegrilde peer en krokante parmaham
Voorgerecht voor 4 personen
100 g parmaham, dun gesneden
2 stevige peren (conference)
1 eetl. olie
50 g walnoten, grof gehakt
150 g gemengde jonge bladsla
voor de dressing:
4 eetl. olijfolie
2 eetl. balsamicoazijn
1 theel. scherpe mosterd
zout en versgemalen peper
Voorbereiden:
Verwarm de oven voor op 200ºC. Leg de plakjes parmaham naast elkaar op een
met bakpapier bekleed ovenrek.
Bak de ham in circa 10 minuten krokant. Neem de plakken uit de oven, laat ze
afkoelen en breek ze in stukken. Snijd ondertussen de peren doormidden en
haal het klokhuis eruit met een appelboor.
Snijd de helften in dikke plakken en bestrijk ze met een beetje olie. Verwarm
de grillpan voor en gril de plakken peer aan beide kanten mooi bruin. Meng de
ingrediënten voor de dressing en breng op smaak met zout en peper.
Bereiden:
Meng de walnoten met de sla en de dressing en verdeel dit over vier borden.
Verdeel de plakken peer en de parmaham erover en maal er nog wat peper
over.
Tip:
Serveersuggestie:
Lekker met stokbrood
Variatie:
Neem in plaats van parmaham ontbijtspek.
34
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Shortgolf
arrangementen
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState is dé plek om kennis te maken met shortgolf. Op een
18holes baan leert u hoe dit spel dat uit Engeland is overgewaaid uw familiedag tot een succes kan
maken. Maar ook een saaie vergaderdag krijgt een sportieve invulling die de deelnemers niet snel zullen
vergeten, zeker niet als u de dag invult met een van de onderstaande arrangementen!

Dagarrangement Shortgolf
(vanaf 20 personen)

Shortgolf in combinatie met een rondvaart.
10.30 uur ontvangst met koffie en oranjekoek
11.00 uur rondvaart
13.00 uur lunch bestaande uit:
Rijk gevulde soep
Diverse soorten brood
Diverse soorten beleg, vleeswaren en kaas
Salade
Warm gerecht
Melk en karnemelk
Fruitmand
14.30 tot 16.30 uur shortgolf
of nostalgisch Biljartspellencircuit
17.00 uur Barbeque of dinerbuffet bestaande uit:
Rijk gevulde soep met stokbrood en kruidenboter
Diverse vleesgerechten
Diverse visgerechten
Diverse aardappelgarnituren en groenten
Diverse salades
IJs met slagroom

Shortgolf in combinatie
met vergaderarrangement
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState
is ook uitstekend geschikt als vergader
accommodatie. Vergaderen in combinatie
met diverse arrangementen behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Prijzen op aanvraag. Informeer naar de
mogelijkheden.

Shortgolf
9 of 18holes, ongeveeer 2 uur durend

Kosten 10,00 p/p
kinderen tot 12 jaar

7,50 p/p

Kosten 70,00 p/p
All-in, incl. consumpties
(Hollands assortiment)

36
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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

Doarpskrante fan Marsum
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KERKNIEUWS
Kerkvoogdij N.H.K.

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

bank:
giro:
bank:
bank:

MARSSUM
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

Bloemengroet:
21 augustus
Famylje J.P.de Jong, Wielingastrjitte 2
mefrou Bijlsma,
Tramstrjitte 34
beide te Marsum

Kerkdiensten
2 okt.

Bitgum

Ds.J.F.Kroon

9 okt.

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon

16 okt.

Marsum

Ds.J.F.Kroon

23 okt.

Bitgummole

Y.Hiemstra Fryske tsjinst

30 okt.

Bitgum

Ds.A.Bouwknegt

2 nov.

Ingelum

Ds.J.Bakker Tankdei

6 nov.

Bitgummole

S.Aardema

13 nov.

Marsum

Ds.J.F.Kroon

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 25 Oktober bij:
Henk Dijk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
38



Nieuwskruier Oktober 2011

(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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