De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

achtentritichste jiergong

desimber 2011

O

						naar een extra

inkomen?

p							
zoek 		

		

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

KOPIJ JANUARI INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 29 DEC

COLOFON
NIEUWSKRUIER DECEMBER 2011

Rienk Julianus

Jaargang 38 | #4

Rypsterdyk 2

Bankrekeningnummer 31.32.00.076
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
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 Marssum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl		

06-50449520

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 		

Consistorie
Mevr. N. Castelein

Doarpskrante fan Marsum

Binnenbuorren 25, Marssum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241
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ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp		
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marssum

0517-234595
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaldum 		

058-2531494

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag 		
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 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp 			
www.paletgroep.nl 			

0517-233053
06-10015514

Chemisch Afval
Seerob 23, Stiens 			
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 28-12-2011, 25-1-2012, 29-2-2012

058-2346700
0800-0226033

0900-2100215

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 Ilona Middelkoop		

06-22552380

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

0517-232328
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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
03
16
17
17
17
24
27
27
28
29
30
31
31
01
08
13
18

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
feb

Jeugdhonk Oars as Oars
Oars Discoavond
19.00u NF
Jeugdhonk Oars as Oars
Kerstmiddag 55+
14.30 CS
Fundag voor jonge mantelzorgers			
Kerstzangdienst
19.30 NHK
Start Radio Marsumer Aljiersploech		
NF
Radio MAP 97.00FM
10.00u NF
Radio MAP 97.00FM
10.00u NF
Radio MAP 97.00FM
08.00u NF
Radio MAP 97.00FM
10.00u NF
Radio MAP 97.00FM
10.00u NF
Aljiersoertinking
19.30u NHK
Nieuwjaarsnacht met Live Muziek
00.45u NF
Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen
11.00u NF
Oars Discoavond
19.00u NF
Tryater: De Kanselier
20.00u NF

Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
De puzzel fan ôfrûne kear wie wol bot dreech. No hie de
puzzelder mei in prot fantasije sa’n puzzel grif oplosse kinnen.
Mar we ha gjin inkelde oplossing binnen krigen (foar de net
puzzelders, de opgaven wienen fuortfallen). Je freegje je
betiden ôf hoe’t immen sa’ n puzzel betinke kin. Want dat is
fansel noch fooollle dreger. Dochs wolle we ús meast trouwe
lêzers en puzzelders yn’ e mjitte komme. Mei de donkere
feestdagen yn’ t fersjit kinne jim dizze kear twa puzzels oplosse, der binne ek
twa prizen fuort te jaan.

Ja wis, Dr. Popta lit fan him hearre. De âlde lang lyn ferstoarne advokaat kin syn
doarp mar net los litte. Fansels sit hy altiten yn noed of syn testamint wolgoed
útfiert wurdt. Mar dat syn byltenis ea as reklame op in Taai Pop(ta) komme
soe, dat hie sels hy net foarsjoen, want oars hie der dit grif tsjin holden. OKK
hie wol lef mei har koeke aksje, by nammen om’t krekt ús toanielploech it
kommende jier Alde Henricus ûnder oaren betinke sil mei in passend optreden
foar it 300 hûndert jierrich bestean fan de Poptastifting.

Ek de krises giet net oan Lunia State foarby. Dy twa jongkeardels mei wylde
plannen foar in saak mei elektryske scooters hawwe dit net fan’ e grûn krigen.
Spitich de Friezen binne noch net klear foar scooters mei in akku. Lunia State
hat dus efkes gjin hierder. Nei 25 jier ferhier sil it bestjoer fan Lunia State no it
ynterieur fan de foarein opknappe litte. En dat wie nedich ek. De ferwaarming
wurdt nei sjoen, in kwastje ferve en sa wurdt alles klear makke foar in nije
hierder.

Klaas fan it kafee is in echte ûndernimmer en in fakman. Dat wurdt foaral
dúdlik no’ t der wer in âld personielslid fan Klaas yn’ e prizen fallen wie mei
de provinsjale biertaapwedstriden yn Snits. Simone Larooi waard 5e en mocht
dêrnei har feardigens sjen litte yn de haadstêd fan Drinte, Assen. Mar by dizze
distrikt taapwedstriden op’ e sângrûn is it bier fansels krekt efkes oars. Simone
is der krekt bûten de prizen fallen. Sy koe dus rillegau sels efkes ien priuwe.
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Kruierkes
Lêstendeis waard dúdlik dat it regear yn Den Haag miljoenen
útjout foar juridyske “cover up constructies”. It doel fan
dizze aksjes binne saken fan’ e regearing dy’t it deiljocht net
ferneare kinne, se sa foart moffelt en net tagonklik makket. Sa
die bliken dat der € 539.000.- útjûn is oan dôfpôt konstruksjes
oangeande de JSF oankeap. Wat wol ús regearing einliks foart
moffelje. It is dochs al te gek dat dy demokratyske moaipraters
saken ferbergje moatte. Eltsenien wit dat de JSF net fljocht mar wol stjonkt en
seker te folle lawaai makket.

Mar we hawwe de tiid mei. Troch de wrâldkrises soe it wol ris wêze kinne dat
sels de Amerikanen minder JSF’s keapje sille fan Lockheed Martin. Miskien
wurdt de produksje wol hielendal stoppe. It fleantúch sels (50 binne der no
sawat bout) moat oan’ e grûn bliuwe om’ t it net loft weardich is. It is in gefaar
foar de piloaten.

Wy witte de oplossing wol, we keapje gewoan in fleantúch wat al bewizen hat
poerbêst te wêzen, in goede priis hat en goedkeap yn ûnderhâld is. Sis mar de
bêste keap in termen fan de konsumintenbûn. De Saab dus. Of we kieze foar
ús eigen Europa, want alle politisy binne ynienen foar ien Europa. Lit we dan
konsekwint wêze en foar de Eurofighter kieze.

Radio MAP (Marsum Aldjiers Ploech) ferwachtet in protte oanrin mei har
aktiviteiten yn’ e hal en de sêre fan ús doarpshûs. Der is foar elts wat te dwaan
fan moarns iere betiid oant jûns let. Alles is fergees. Sjoch fierderop foar it
program fan 27 en 28 en 29 en 30 en 31 desimber.

Oant no ta kinne we de holle boppe wetter hâlde, mar dochs meitsje we ús
wat soargen. Elts jier krije wy sawat € 600.- oan jeften binnen. We binne no
hast healwei it jier en we lizze wat efter neffens oare jierren. Ferjit jimme
doarpskrante net.

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
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PEDICUREPRAKTIJK

Sonja de Haan
Lid ProVoet

Bij problemen of verzorging van
uw voeten
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
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Ve r e n i g i n g v o o r D o r p s b e l a n g
Hieronder treft u de belangrijkste dorpse zaken aan van de afgelopen maand.
Arend Jan Talens en dochter Marit zien terug op geslaagd optreden tijdens
Fryske Music Night.
Zaterdagavond speelden Marit Talens en vader Arend Jan in een vol WTC
met meer dan 6 duizend bezoekers tijdens de Fryske Music Night. Ze mogen
terug zien op een geslaagd optreden. Zoals eerder gemeld op de Marsumer
site waren ze van de 90 inzendingen doorgedrongen tot de beste drie. Een
hele prestatie. Beloond met een optreden. Middels een applausmeter werd de
beste van de drie gekozen. En die ging naar de band Helder. Volledig terecht,
aldus een nagenietende Arend Jan. Maar ook zonder prijs was het ronduit een
overweldigende ervaring. Optreden met je dochter voor zo’n grote zaal, dat
pakken ze mij niet meer af, aldus Arend Jan. Zie voor meer informatie www.
Marssum.info

Piter Wilkens meest op podium
En natuurlijk trad ook Piter Wilkens op tijdens de Fryske Music Night. Hij is daar
natuurlijk niet weg te denken. Zonder hem kan het niet. Opvallend was dat
hij veel nummers speelde. Terwijl andere (top)artiesten maar 1 of 2 nummers
mochten spelen, speelde Piter meerdere nummers. Zelfs meer dan de Kast.
Bestsellers als ‘t Paad Werom, Knoopkes, Best genôch en Leeuwarder blues
werden op de hem bekende wijze ten gehore gebracht. Zelfs voor zo’n volle
zaal weet Piter het publiek bijna persoonlijk beet te pakken.

Zienswijze Rouwcentrum Nij Andringastate
Het voorontwerp bestemmingsplan uitvaartcentrum Nij Andringastate heeft ter
inzage gelegen. Hierop kun je een zienswijze indienen. Geen bezwaar, maar wel
een mening geven. Dat hebben we evenals een aantal omwonenden gedaan. We
hebben ons niet laten leiden door persoonlijke afwegingen, maar puur gekeken
naar de inrichting van dat gebied. In het plan voor landschapsinrichting na
aanleg van de Haak hebben we daartoe ons standpunt al eerder ingebracht.
Dat is voor ons leidend. Naast Nij Andringastate is een jachthaven gesitueerd,
mede op ons verzoek. Bij de ontwikkeling van deze plannen zijn wij uitgegaan
10
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van de wederzijds versterkende werking met Nij Andringastate als horeca
gelegenheid. Door het te koop staan van Nij Andringastate en de voorgenomen
overname door een uitvaartonderneming wordt deze versterking te niet
gedaan. Ook is een uitvaartcentrum naast de jachthaven, om begrijpelijke
reden, niet onze eerste keus. Vanwege de zichtlocatie zien we daar liever
een horecagelegenheid zoals nu, dan een uitvaartcentrum, ook al vinden we
de gepresenteerde bouwtekeningen wel landschappelijk inpasbaar. Verder
worden we als dorp liever niet naast de vliegbasis ook nog geassocieerd met
een crematorium. We hebben het milieurapport met betrekking tot de uitstoot
van schadelijke stoffen nog voorgelegd aan de Fryske Milieurie ter toetsing. We
wachten hun reactie nog af.

Volgend jaar meer vluchten dan dit jaar
Tijdens de COVM vergadering van de vliegbasis deelde de basiscommandant
mee dat volgend jaar aanzienlijk meer gevlogen zal worden dan dit jaar. Reden
is dat dit jaar veel oefeningen niet zijn doorgegaan o.a. door de uitzending
naar Libië. Hierdoor is het eigen oefenprogramma ingekort, maar zijn de grote
internationale oefeningen Frisian Flag en de Wapeninstructeursopleiding niet
doorgegaan. Ondanks de open dag waren er aanzienlijk minder klachten dan
vorig jaar. Wel waren er veel klachten vanwege het demoteam. Namens ons
bestuur liet Shira Tigchelaar weten dat het voortbestaan van het “stuntteam”
heroverwogen dient te worden. In deze tijd van bezuinigingen past het
niet meer. Ook is het geen kerntaak voor de luchtmacht. Voor wie moet er
nu een demonstratie gehouden worden van een toestel dat al 33 jaar hier
vliegt. Werving van nieuw personeel terwijl er massa ontslagen zijn vanwege
de bezuinigingen, is ook niet meer noodzakelijk. De basiscommandant had
andere gedachten. Geert Verf rapporteerde zijn bevindingen over de ronde
tafelconferentie van de Tweede Kamer over het geluid. Kern van zijn betoog
was dat er nieuwe geluidsmetingen moesten plaatsvinden, omdat de twee
meting ook niet zou kloppen. Deze is namelijk bij 8% luchtvochtigheid
gehouden, terwijl volgens internationale normen 20% het minimum is. Droge
lucht dempt het geluid veel meer dan vochtige lucht. Hoewel correctie niet
goed mogelijk is zal het geluid niet rond de 110 dBA liggen, maar rond de 117
dBA. Dat betekent dat er maar 10-20% van het aantal oefenvluchten gehouden
kunnen worden. De basiscommandant vond dat het second opinion rapport van
Doarpskrante fan Marsum
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het RIVM aangetoond had dat het wel mee viel. Ons bestuurslid attendeerde
erop dat het permanente geluidsmeetnet dat het RIVM had voorgesteld om
zodoende alle twijfels weg te nemen in de toekomst geen enkele kans van slagen
had. De coalitiepartijen hadden dit advies namelijk niet overgenomen. Dan
geeft alleen een nieuwe geluidsmeting, die wel voldoet aan de internationale
normen, garanties. Wordt vervolgd.
En verder:
• Bezochten we de jaarlijkse vergadering met het College van B en W met
de dorpsbelangen.
• Begrepen we dat de jeugdclub Oars na een jaar wachten nu eindelijk
antwoord gaat krijgen op haar subsidieverzoek bij de gemeente.
• Hebben we overleg gehad met de oudergeleding van de MR van basisschool
de Pôlle over enkele gemeenschappelijke punten, waaronder: Vernielingen
schoolplein, gebruik schoolplein en leerlingenaantal.
• Hadden we overleg met de gemeente en de voetbalclub over de herbestrating
en inrichting van het parkeerterrein bij het voetbalveld.
• Hadden we overleg met de gemeente over het verdwijnen van de
parkeerplekken voor vrachtwagens tegenover Lunia state. We hopen op
terugkomst daarvan omdat het er prima voor zorgde dat de vrachtwagens
niet in de bebouwde kom geparkeerd stonden. In de jaren 90 hebben we
dit in goed overleg geregeld.
• Benadrukten we de wens van Ritsumasyl om de walbeschoeiing van het
Sylsterrak aan te pakken en om iets te doen om de stroming van het water
t.g.v. passerende vrachtboten te verminderen.
We wensen een ieder goede decembermaand toe. En we hopen u allen te
mogen ontmoeten bij de intocht van Sinterklaas, de kerstzangdienst, de
Aldjiersoertinking en de activiteiten bij de jaarwisseling van de Aldjiersploech.
Tot de volgende maand.
Het bestuur van Dorpsbelang

12
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B u t e r, B r e a e n Ku l i n ê r. . . m e i G e a r t s j e
Sukadevlees met gember en steranijs
Hoofdgerecht voor 4 personen
2 eetl. bloem
1 theel. gemalen komijn (djinten)
1 theel. gemalen kruidnagel
zout en versgemalen peper
600 g sukadelappen
4 eetl. olijfolie of vloeibaar bakproduct
2 uien, gesnipperd
2 teentjes knoflook, gehakt
1 eetl. versgeraspte gemberwortel of 1 theel. gemberpoeder
4 steranijs
1 laurierblaadje
350 ml vleesbouillon
1 eetl. azijn
1 eetl. ketjap manis
1 theel. suiker of honing
Bereiden:
Meng de bloem met komijn, kruidnagel, zout en peper. Bestuif hiermee de
sukadelappen. Verhit de olijfolie en fruit hierin de ui, knoflook en gember. Voeg
het vlees toe en braad het even aan. Voeg dan de rest van de ingrediënten toe.
Breng aan de kook en stoof zachtjes 2 uur. Verwijder de steranijs en laurier.
Tip:
Vervang de steranijs door 1 theelepel kaneelpoeder.
Variatie:
Het sukadevlees is heerlijk met rodekool met rozijnen. Stoof 500 gram gesneden
rodekool, 1 gesnipperde ui, 75 gram rozijnen, sap van 1 citroen, 40 gram boter,
zout, 2 laurierblaadjes, 4 kruidnagels en 150 ml water gedurende 25 minuten.

Doarpskrante fan Marsum
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P uzzel : Z weedse puzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
14
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Opgave novembernummer:
A: gedeprimeerd			
K: specialistisch ziekenhuis
B: sport				L: eenzaam
C: tijdsbepaling			
M: plaats in Zuid-Holland
D: gerecht				
N: recreatief tafelen
E: beroep				O: familielid
F: attractie in Amsterdam		
P: politicus
G: achtbaar				Q: geschenk
H: roofdier				R: ontwikkelingsgesprek
I: scherpzinnig				S: gelukssymbool
J: beroep

Aldjiersoertinking 2011
Wy binne der wer. Jo dochs ek?
De laatste dag van het jaar hopen we u weer te ontmoeten bij de traditionele
Aldjiersoertinking.
Aanvang 19.30 uur, in de kerk van Marsum.
Ruim een uur een leuk en gevarieerd programma,
met o.a. een oertinking door een ‘dorpsgenoot’, muziek, toneel, zang en
natuurlijk de bekendmaking van de Marsumer van het Jaar ! Altijd een spannend
en speciaal moment.
De Aldjiersoertinking wordt al jaren zeer druk bezocht. Door jong en oud,
gelovig of niet gelovig. Het wordt vast ook nu weer een mooie afsluiting van
het jaar. Dus tot ziens op oudejaarsavond?
De Kommisje Aldjiersoertinking

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten, fruitmanden enz. in het ziekenhuis
en bij thuiskomst.
Het gaat weer de goede kant op. Bedankt.
Sytse Bekius
Doarpskrante fan Marsum
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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:

18
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Deze nacht wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Het Grauwe Paard
Tuincentrum de Leeuw
Autobedrijf Venema
Motorenrevisie Wiering
Secretaresse Service Nederland
Technischbedrijf Sijbrandij
Julianus Ambachtelijke Bouwers
De Schilder Geert van der Baan
Slagerij Stornebrink
Auttek v.o.f. Berlikum
Frisian Yacht Club
Keukencentrum Marssum
Haarmode Cobie
Installatietechniek Dijkstra B.V.
Herman Aalders Motorservice
S. Wierda Tranporten
K. van Wieren Containervervoer
Rudi Stuve Vormgeving
SLTN Groep
Jet Koeriers
Nij Andringa State
Bauke Rekker Groente en Fruit
Achterdyk Produksje
De Bôlekoer
Kapsalon Wiepie
W. van Wieren Klus en Onderhoudsbedrijf
Rondvaart Middelsee
Douwe Offringa Uw Groenteman
FWT Trading
Sanitair Huys Martin Adamse
All American Limousines
De boer decoratiespecialisten
Dorphuis Nij Franjum
Copy Service Leeuwarden
J.N. Schuurmans Vuurwerk
Dressuurstal Feitsma & Van Hall
Dennis Dak en Zinkwerk
Stansz environment systems
Autoservice v/d Baan
T. Larooi timmer en onderhoudswerk
G. Janzen timmer en onderhoudswerk
Infodocs
Huisartsen Praktijk Nij Franjum
Villa Thyme te huur op Lombok
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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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Jonge mantelzorgers gratis naar Spangas!!
Regionale FUNdag voor jonge mantelzorgers
Ben jij 10 jaar of ouder en help jij thuis zorgen voor je zieke of gehandicapte
vader, moeder, broer of zus? Dan ben jij een jonge mantelzorger!

Datum: zaterdag 17 december 2011 - Tijd: 17.30 tot 22.00 uur
Programma: verzamelen in De Skûle Welzijn, patat eten en met z’n
allen naar De Koornbeurs. Hier gaan we naar de voorstelling Spangas!!
Aansluitend is er disco of kun je naar huis.
Woon jij in een van deze gemeenten en heb je zin om te komen?
Je kunt je t/m 8 december opgeven bij:
Sieta Kuipers, 0518-460805 of mail s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Ignatia Veltman, 0517-393750 of mail i.veltman@deskule.nl
Francien Bekius, 0519-292223 of mail info@fawaka.nu
De deelname is gratis. Het enige wat jij hoeft te doen is je aanmelden en van
de partij te zijn. En je mag een vriend of vriendin meenemen!
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Ke r s t m i d d a g 5 5 - p l u s
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 17 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 10 december opgeven bij:
Jantina Dijkstra J H van Aismawei 13 Bitgummole. Tel.058 2532145.
Marijke Posseth Rypsterdyk 44 Marsum. Tel.058 2541265.

Ke r s t z a n g d i e n s t M a r s u m 2 0 1 1
Uitnodiging			

Uitnodiging

			

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij U allen van harte uit om samen te komen zingen in de kerk
op zaterdag 24 december, a.s. aanvang 19.30 uur.
Aan deze avond werken mee de muziekvereniging Ons Genoegen onder leiding
van hun dirigent Douwe Veenstra. Onze organist is Klaas Westerhuis
De kinderen van de zondagsclub Marsum zullen een kerstspel spelen.
Muziek zang en declamatie zullen elkaar afwisselen.
Wij hopen U allen weer te mogen begroeten op 24 december a.s.
De commissie

Bedankt
Ook namens Paul wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, telefoontjes,
kaarten en bloemen die ik heb ontvangen bij mijn thuiskomst na een kortstondig
verblijf in het ziekenhuis.
Frieda v/d Veer
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

Een feestelijke maand bij

Medex handcrème 100 ml.
van € 16,70 voor slechts € 12,95!
Tasspiegel met Led verlichting voor € 6,95
(ideaal voor mensen het van dichtbij
niet zo goed meer zien)
Alle shawls 50% korting
Alle kettingen 20% korting

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

Doarpshûs Marsum
26



oog voor schoonheid

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

Nieuwskruier Desimber 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 Ilona Middelkoop.
Voor extra informatie over de
peuterspeelzaal kunt u ook bellen met
juf Ilona. Haar telefoonnummer:
06-22552380 of 06-34567646

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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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!
28



• 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 Desimber 2011

Doarpskrante fan Marsum
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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
Doarpskrante fan Marsum
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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.
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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)

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

Ro m e e n B e t h l e h e m
In de tijd van Kerst gaat het om twee steden, Rome en
Bethlehem. Twee belangrijke plekken op de wereld. Wat
hebben ze met elkaar te maken? En wat hebben ze met ons
in Marsum te maken?
Rome was de stad van Augustus. Hij was keizer en zeer
machtig. Hij regeerde met geweld en voerde enkele grote
oorlogen. Met zijn geboden legde hij een zwaar beslag op
het leven van de mensen. Zeker, het Romeinse Rijk heeft
ook veel goeds gebracht. Zo kwam er meer contact tussen
verschillende volken, door de rijkstaal, het Latijn. En door
de goede wegen. Verder hebben wij ook in 2011 nog plezier
van de centrale verwarming: een uitvinding uit Rome. Maar
weegt dat op tegen de talloze slachtoffers van onderdrukking
en oorlogsgeweld? Is die prijs niet erg hoog?
Bethlehem is de stad van Jezus. In die stad begon zijn
leven. Er is veel van dat leven bekend. Een diepe, intense
liefde straalde van Jezus af. Dankzij Hem streek door het
beschadigde bestaan van velen een vriendelijke ademtocht
van nieuw leven. Hij bracht hoop en een nieuwe, compleet
andere levensregel. En die goede krachten gingen door,
ook na Goede Vrijdag en Pasen. Ook in 2012 zullen mensen
worden geholpen, onder zijn handen en in zijn geest.

Doarpskrante fan Marsum
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Rome is uiteindelijk gevallen. Het handschrift van de keizer
is uitgewist. Het geweld tot zwijgen gebracht door ander
geweld. Zo zal het altijd weer gaan; ook het afgelopen jaar
hebben we dat een paar keer gezien.
Gelukkig dat er nog een ander Koninkrijk bestaat! Het
Koninkrijk dat begon in Bethlehem. Want Rome en Bethlehem
botsen op elkaar, als Jezus wordt geboren. In de stal, bij de
kribbe, komt aan het licht, hoe het ook anders kan.
Er zijn blijkbaar twee rijken, die erg van elkaar verschillen.
Een rijk dat voorbijgaat. En een rijk dat blijft. Het laatste is
het rijk van het Kerstkind, het rijk waar de liefde het wint.
Naast de stad van Augustus komt de stad van Jezus te liggen.
In welke stad wilt u het liefste wonen?
ds.Jan Kroon

Ke r k d i e n s t e n
4 desimber

Marsum

Ds.J.F.Kroon

11 desimber

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon

18 desimber

Bitgum

Ds.Y.Hiemstra

25 desimber

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon

26 desimber

Btgummole

Earetsjinst kommisje

31 desimber

Bitgum

Ds.J.F.Kroon
19.30u

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 27 december bij:
Henk Dijk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
38
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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 •
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