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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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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, 9034 GN 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 		
www.hetfrieseland.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
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 			
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 25-1-2012, 29-2-2012, 28-3-2012

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

4



Nieuwskruier Jannewaris 2012

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
vrijdag

09.00u - 10.00u
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
8

jan

Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen

11.00u NF

13

jan

Oars Discoavond

19.00u NF

14

jan

Nieuwjaarsborrel SSS ‘68

16.00u SCU

14

jan

Oars as Oars Jeugdhonk

19.00u NF

28

jan

Oars as Oars Jeugdhonk

31

jan

Stampot Eten

11

feb

Oars as Oars Jeugdhonk

17

feb

Oars Carnaval

19.00u NF

18

feb

Tryater: De Kanselier

20.00u NF

25

feb

Oars as Oars Jeugdhonk

10

mrt

Oars as Oars Jeugdhonk

16

mrt

Oars Discoavond

24

mrt

Oars as Oars Jeugdhonk

29

mrt

Ledenvergadering Dorpsbelang

Doarpskrante fan Marsum




16.30u NF



19.00u NF
20.00u NF
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Kruierkes
Radio MAP hat syn debút makke yn de glêzen keamer fan it
doarpshûs. Op FM 97.00. wienen sy in koart wike daagliks te
hearen. No kin nimmen fertelle hoefolle harkers der west
binne. Mar de reaksjes op strjitte wienen posityf. Wy winskje
alle meiwurkers alle sûnens ta yn 2012 sadat yn desimber dit
mirakel wer de loft yn kin of oars fia internet-radio.
Radio MAP bekonkurrearret de kommisje âldjiersoertinking. De harkers
waarden fia de webside útnoege om op in tal dat op’e nominaasje stjit har
stim foar de Marsumer fan it jier te jaan. Je koenen kar meitsje út de Marsumer
Âldjier Ploech (MAP) of út de folgjende persoanen. Thomas van Wieren, Jos
van Wieren, Jurjen Pietersma, Durk van de Ploeg, Wyb van Wieren, Edouw
Miedema, Geertje Stornebrink, Dennis van Keimpema, Henk Vellinga, Auke
Donga, Doede van Wier, Rients Huitema, Roy Ammerlaan en Harm Julianus of
immen oars nei eigen ynsjoch. In goed demokratysk inisjatyf wat miskien wol
neifolging ha moat.
Nij Andringa State as restaurant bestiet ik kommende jier net mear. Spitich dat
de mannen fan it earste oere harren dream net fêst hâlde koenen. In daalders
plak mar sa’t it skynt wie dat net genôch om de fuorten rjocht ûnder it gat te
krijen. In krises der oer hinne wêr foaral de hoareka it ôfrûne jier klappen fan
krigen hat en sa bestiet Nij Andringa State net mear. We binne benijd at de
plannen foar in útfeartsintrum troch gean.
De sneon foar Kryst stie it doarp fol auto’s . Ja it wie prachtich waar, ien
fan dy dagen dat elts der op út wol. Sy hat it troffen de minsken dy’t mei
dienen oan de Dr. Popta-kuiertocht organisearre troch w.s.v. FLAL, sa’n
Fjouwerhûnderttrijentritich dielnimmers. Der wienen twa ôfstânen 25- en 35
km. Guonlju stoden sa rap troch it iepen lânskip dat hja de drek as in spoar op
de rêch hienen. Oaren koenen amper it ein helje. Hja koenen ek noch efkes
neisitte mei in hapke en sawat yn Nij Franjum, it begjin en einpunt. Sa wie
elts tefreden. Ek dit barren is foar werhelling fetber.
6
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Kruierkes
Spanjoalen, je kinne se net fertrouwe, mar hoe slim is dat no.
Trino en Pietie hienen by ACE (animal care espana) in hûntsje
besteld, in oanrinner sis mar. In mantsje fansels want foar’t je
it witte krije je der in pear jonkies by. Dus op in jûn ride hja
nei in Wegrestaurant earne yn Hollân wêr’t de Spaanske rikel
ophelle wurde koe. It rûn wat út en it wie al tsjuster doe’t ja it
hûntsje mei krigen. Thús kommen bliik dat it in wyfke wie. Trino
hie dus net efkes in hântaast dien. Dochs begrutte it harren om it prachtige
teefke te diskriminearjen, it mei yn Marsum bliuwe. No mar ôfwachtsje oft dy
Spanjoalen noch in ferrassing mei jûn ha. Lokkigernôch fange Trino en Pietie sa
de negative byferskynsels fan dy Spaanske krises foar in partsje op.
Jeften:
L.S. € 14.50, G.M. € 1500, H.K. € 15.00, D.B. € 25.00, T.B. € 15.00, H.N. €
15.00, E. de J. € 10.00. Mei-inoar € 109.50 wêrfoar tige tank yn dizze drege
tiden.
Neikommen berjocht: De mannen fan MAP kwalifisearje harren sels as grimers
(in stee fan radio amateurs). Dat is mar de fraach, as je it lef ha MAP sa del
te setten as sy it ferline jier dien hawwe. Wolle hja har latinte profesjonele
kwaliteiten fierder ûntwikkelje dan moatte hja it kommend jier “acte de
présence” jaan. Miskien wer fia internet of middels in Apple / Andoidi APP
sadat eltsenien mei in smartphone ek meilústerje kin. Mannen en frou set
troch.
De plysje hie op âldjiersjûn in tou fan 100 meter en ien fan 300 meter yn’e
auto. Dit hat alles te krijen mei it karbid sjitten. Dit moat op 100 meter ôfstân
fan de huzen en 300 meter ôfstân fan bisten (dy’t stil stean). Wy ha efkes sjoen
op google earth en dat soe krekt yn’e súd-east hoeke fan’e Tsiene kinne. Wa
nimt yn 2012 it inisjatyf en dreunt ús yn desimber nei it nije jier 2013.
Wy, de redaksje fan’e doarpskrante, winskje elts, jong en âld, zwart, wit of
brún, man of frou, Fries of net Fries, earm of ryk, in sûn 2012 ta.
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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Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang
We wensen u allen een bijzonder goed, gezond en vreugdevol 2012 toe. We
hopen voor het komend jaar dat een aantal belangrijke zaken voor ons dorp
gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld: De mogelijkheid om een aantal woningen
te mogen bouwen, dat het dorpsplein een mooie plek in ons dorp wordt, dat
verenigingen met een nog op te richten werkgroep regelmatig een activiteit
op het plein organiseren en bovenal dat nieuwe Marsumers zich opgenomen
voelen in onze dorpsgemeenschap. Samen sterk!
Enkele activiteiten van de laatste periode:
• Voor de Bôlekoer is met succes ontheffing aangevraagd voor een tweetal
jaarlijks opgelegde heffingen voor het bakkersambacht.
• Voor nieuwe inwoners maken we een welkomstbrief.
• We kregen klachten over voetgangers die het kerkhof dwars over zouden
steken, automobilisten die te hard rijden of een inrijverbod stelselmatig
negeren. Vriendelijk verzoek aan diegenen die het betreft om het vanaf
nu anders te doen.
• Van de gemeente kregen we antwoord op onze zienswijze omtrent de
plannen om een rouwcentrum in Nij Andringastate te vestigen. Ze
nemen onze zienswijze niet over. Zoals vorige maand gemeld zien we de
versterkende werking van de huidige voorziening met een daar nieuw te
situeren jachthaven zitten. Die met het rouwcentrum minder.
• Het project “losse fearren” geeft de mogelijkheid om “kleine”
subsidiebedragen aan te vragen voor versterking van de gemeenschapszin.
We kijken welke mogelijkheden daarin Marsum voor zijn.
• In januari gaan we naar een bijeenkomst waar we geïnformeerd worden
over de toekomstvisie omtrent basisonderwijs. We willen het belang van
de school voor het dorp daar benadrukken.
• Het komend jaar houdt Doarpswurk weer diverse Informatiebijeenkomsten
voor dorps(huis)bestuurders. De meest essentiële bezoeken we zeker.
• Onze ledenvergadering houden we op donderdag 29 maart. Noteert u de
datum vast?
• De aanleg van het sociaal dorpsplein start binnenkort. De voortgang is
natuurlijk afhankelijk van het weer. Tjitske Sijbesma en de werkgroep
hebben geregeld contact met de gemeente over de laatste details. We
hopen dat voor 1 juni alles klaar is.
10
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• De herinrichting van bestrating van de parkeerplaats bij het voetbalveld
is klaar. Daar ligt de riolering er al in. Het Franjumbuorsterpaed zal na de
kerst aangepakt worden. Ze hopen op 1 juni met alles klaar te zijn. De
omwonenden hebben van de gemeente een informatieve folder gekregen
over de werkwijze en de planning. Klasse.
• De vraag uit “Marsum Oost” om een speelobject ligt nog “in de week” bij
enkele jonge moeders. Als er draagvlak is dan geven we er een vervolg
aan.
• We lieten ons voorlichten door de oudergeleding van de MR over de
verbeteringen die de laatste jaren op de basisschool zijn aangebracht.
Fijn dat de Pôlle daardoor niet meer behoort tot een zwakke school.
• Begin december meldde de Amerikaanse Admiraal Verlet van het Pentagon,
hoofd van het JSF project, dat het achteraf een grote fout was om de
ontwikkeling, het testen en de productie te laten overlappen. De vele
technische problemen zorgen ervoor dat de toestellen die nu gemaakt
zijn, al snel toe zijn aan een update. Zoals bekend heeft Nederland
daar twee toestellen van besteld. Pas in 2018 kan het eerste toestel
operationeel zijn. Een vertraging van meer dan 5 jaar. We proberen het
meest belangrijke nieuws van de JSF op de website Marssum.info te
zetten. Omdat het voor een beperkt lezerspubliek interessant is, wordt
het vaak direct onder de JSF knop gezet. Kijk daar zo af en toe naar als
u het wil volgen.
• Jeugdclub Oars heeft eind december een flessenactie gehouden. Opbrengst
180 Euro.
• We kregen een vraag om verlaging van de contributie voor alleenstaanden.
Dit was tot ca. 20 jaar geleden het geval. Destijds weloverwogen
afgeschaft omdat alleenstaanden niet als een groep aan te merken zijn
die de jaarlijkse bijdrage van 7,50 financieel moeilijker kan opbrengen.
We houden daarom ons huidige bedrag onveranderd.
• We hebben weer genoten van de inbreng van velen in de maand
december.
Intocht Sinterklaas, Kerstzangdienst, Week lang radio
MAP met bijbehorende borreluurtjes in het dorpshuis en natuurlijk de
Aldjiersoertinking als zeer waardevolle afsluiting van het jaar. Het begin
van het nieuwe jaar is dankzij de actieve Aldjiersploech en Nij Franjum
weer prima gestart.
Tot de volgende keer.
Het bestuur van Dorpsbelang
Doarpskrante fan Marsum
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Henk vellinga Marsumer fan it jier 2011
Tijdens de traditionele Aldjiersoertinking werd bekend gemaakt dat Henk
Vellinga Marsumer van het jaar 2011 is geworden. Hij kreeg de oorkonde
en de vergulde bezem uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten voor de
dorpsgemeenschap. Hij verzorgt jarenlang geheel belangeloos het licht en
geluid bij nagenoeg alle gebeurtenissen in Marsum. Hij levert de apparatuur,
bedient deze, bouwt op, bouwt af en is bij technische problemen snel paraat.
Henk zegt niet snel nee als er een beroep op hem gedaan wordt. Dat heeft
er toe geleid dat hij jarenlang talloze min of meer vaste activiteiten in het
dorp heeft. Zo werkt hij mee met de Aldjiersoertinking, het dorpstoneel,
jeugdclub Oars, het dorpshuis, café Het Grauwe Paard, Dorpsbelang en niet
te vergeten de tentencombinatie en de merkecommissie. Vooral dit laatste
is een prestatie van ongekend formaat, want alleen het licht en geluid voor
de merke opbouwen kost hem meer dan een week. Daarnaast zijn er ook nog
incidentele dingen, zoals het (verschrikkelijke) geluid van een JSF uit de boxen
laten knallen voor Tweede Kamerleden. Of geluidsmeetapparatuur leveren
voor vliegtuiglawaai. Of een megagroot doek met foto-opdruk van diverse
dorpsgenotes in verleidelijke poses maken en gratis beschikbaar stellen voor de
straatversiering van de Tramstrjitte. Of de techniek verzorgen bij de opening
van de verbouwde brandweerkazerne etc.
Afgaande op de reacties gunden velen hem de onderscheiding. Ook bij de
“poll” van radio MAP (van de Aldjiersploech) eindigde Henk met voorsprong
op eerste. Bijzonder is dat Henk geen man van het verenigingsleven is, noch
als lid, noch als bestuurder. De meeste Marsumers van het jaar hebben een
behoorlijke staat van dienst als verenigingenbestuurder. Henk laat zien dat je
ook zonder dat het kan worden. Verder werd geroemd dat Henk met iedereen
goed kan omgaan, hij kiest niet voor een bepaalde groep, maar staat voor
iedereen klaar. Een Marsumer die hem veel meemaakt drukte het kernachtig
uit: “Als je vraagt om een microfoontje of een boxje, dan komt Henk met een
bus vol attributen”. Zo verzorgde hij belangeloos installaties voor verschillende
verenigingen en het café. Samen met zijn vrouw Audrey zorgde hij ook voor de
kleden die tijdens de kermis in de Marsumer feesttent worden gebruikt. Henk
investeert jarenlang belangeloos voor vele duizenden Euro’s aan apparatuur in
het dorp. Over zijn tijd hebben we het dan niet eens. Bedankjes mogen alleen
als ze bescheiden zijn. Een worstenpakketje of wat mini loempia’s. Meer niet.
Als de speaker op de kermisavond hem bedankt draait hij na 10 seconden het
geluid weg. Wat Henk doet voor het dorp, dat is heel bijzonder. Daarom ging
deze keer de vergulde bezem geheel terecht naar Henk. Deze keer werd die
12
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overhandigd door Klaas Kuperus van het café. “Iemand die hier nooit kan zijn,
maar juist nu wil laten zien dat zijn verkiezing breed gedragen wordt”.
Op de foto: Een verraste Henk Vellinga met zijn vrouw Audrey

Marsumers Fan it jier
In 1993 werd Maaike Smits de eerste Marsumer fan it jier. Daarna volgden:
Margriet Boersma, Sietze van Wieren, Bertus en Tine Steenaart, Jan en Klaaske
Venema, Marie Hellinga, Gerrit Julianus, Tjeerd Dijkstra, Hans Nauta, Ali
Castelein, Gosse Muller, Mels Bresser, Jan Posseth, Folkert Beimers, Geert Verf,
Geertje Keegstra, Jancko Hiemstra, Jetske Herrema en deze keer dus Henk
Vellinga.

Doarpskrante fan Marsum
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Oliebollen bakken laatste keer in garage Sijbesma
31 december 2011 werden de oliebollen van de muziekvereniging voor het
laatst gebakken in de garage van familie Sijbesma aan de Skoallestrjitte.
Sinds 1975 gebeurde dat vanaf die plek onder leiding van Tjip Bouwma van
Dyksterhuzen. Zeer vroeg (soms vanaf 3.00 uur) begonnen hij en zijn zonen
Hindrik en Sjirk met het maken van het beslag.
Er is 35 keer vanaf die plek gebakken. Eén keer viel uit i.v.m. de zeer strenge
vorst. Door de verkoop van de twee grote loodsen aan de Skoallestrjitte kan de
familie Sijbesma de loodsen niet meer ter beschikking stellen. Ze hebben de
garage nu weer voor eigen gebruik nodig. De muziekvereniging is op zoek naar
een nieuwe locatie. Suggesties zijn welkom.
Op de foto’s blaast het korps een serenade voor de familie Sijbesma en de
bakkers. Zeker voor Hindrik, want die stopt ermee na 35 jaar.
14
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Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: zoek de verschillen

16

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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Oplossing Decembernummer:

Oplossing Novembernummer:
Geen pad zonder modder

Winnaar: Louise Kilian
Wigle Camstrastrjitte 2

Winnaar: Ali Castelein
Wielingastrjitte 5

Uitnodiging

Gezamenlijk stamppot eten.
Wij hebben het overheerlijke stamppotbuffet voor dit jaar gepland op dinsdag
31 januari 2012 en wij nodigen hierbij iedereen uit Marsum en Ritsumasyl
hiervoor uit.
Dit gezellig samenzijn vindt plaats vanaf 16.30 uur in het dorpshuis Nij
Franjum.
De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 8,00 per persoon exclusief
consumpties die voor eigen rekening komen.
Indien u wenst deel te nemen aan dit buffet kunt u zich tot 17 januari 2012
opgeven bij IJtsje van Wier (tel. 058-2541794), tevens vragen wij u bij uw
opgave aan te geven of vervoer gewenst is of dat u voor vervoer kunt zorgen.
De organisatie.

Beste mensen,
In één woord: bedankt! Dat is wat ik jullie in dit nieuwe jaar 2012 langs deze
weg wil laten weten. Dit alles natuurlijk ook namens mijn man Frits.
Wij waren vorige maand enorm verrast door de grote belangstelling waarvan ik
heb mogen genieten tijdens mijn ziekenhuisopname (voor een nieuwe heup) in
het MCL te Leeuwarden, maar ook in de weken na thuiskomst. Belangstelling in
de vorm van vele bezoekjes, kaarten, bloemen, kerststukjes en tal van andere
attenties. Nogmaals onze hartelijk dank hiervoor.
Voor 2012 wensen wij hierbij tevens een ieder een gezond en voorspoedig
nieuw jaar toe!
Met een beste groet,
Hiltsje Hovenga - van Essen
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:

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

Wenst u een
voorspoedig 2012

U bent van harte welkom!
Tillefoan
058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
(Winke van Wieren)

oog voor schoonheid

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

Doarpshûs Marsum
22
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
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
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
opgeven bij Ilona Middelkoop.
opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
Voor
Voor extra
extra informatie
informatie over
over de
de
peuterspeelzaal
kunt
u
ook
bellen
peuterspeelzaal kunt u bellen metmet
juf
juf Ilona.
Haar
telefoonnummer:
Ilona:
06-22552380.
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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Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het bedrag van € 113 in
Marssum opgehaald.
Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. Met de opbrengst van de
collecte kan het Nationaal MS Fonds mensen met MS stimuleren in beweging te
blijven op zowel mentaal als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar
is, is het belangrijk om mensen met MS via goede voorlichting en trainingen
handvatten aan te reiken die nodig zijn om het maximale te halen uit een
leven met MS.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en
wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de collectant
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op www.
nationaalmsfonds.nl

22 december: geslaagde FUNdag
Op zaterdag 17 december hebben de gezamenlijke steunpunten mantelzorg, in
samenwerking met FAWAKA, een FUNdag voor jonge mantelzorgers in de regio
Noordwest Friesland georganiseerd. Dit om jonge mantelzorgers een gezellige
en ontspannen avond te bieden. Waarbij ze de zorg of hun zorgen om een
naaste even los konden laten en in contact komen met leeftijdgenootjes. Met
vierendertig aanmeldingen is dit zeker gelukt.
De Fundag bestond uit het bezoeken van de populaire theatervoorstelling
SPANGAS. Voorafgaand hebben we met z’n allen bij de De Skûle Welzijn
kennisgemaakt en patat gegeten. De voorstelling was een groot succes. Na
afloop was er de gelegenheid om handtekeningen te vragen en met de SPANGAS
crew op de foto te gaan.
Aansluitend was er kinderdisco in theater De Koornbeurs en kregen de jonge
mantelzorgers een leuke attentie mee naar huis, welke beschikbaar is gesteld
door de productie van SPANGAS.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond, welke voor herhaling
vatbaar is.
24
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HET ALZHEIMER
MENALDUM

CAFÉ

NOORDWEST

FRIESLAND

KOMT

IN

Het Alzheimer Cafe Noordwest Friesland heeft op dinsdag 31 januari 2012
een bijeenkomst in woonzorgcentrum Nij Statelân, locatie Gralda, Nijlân 25,
Menaldum. Deze avond wordt op locatie in Menaldum georganiseerd om u te
laten kennismaken met het Alzheimer Café.
Het thema van deze avond “Wat is dementie”, wordt besproken door Paul van
der Wal
specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij de Stichting Palet.
Hij heeft in zijn dagelijkse werk te maken met mensen met dementie en hun
familie en spreekt onder meer over wat dementie is, wat het verschil is met
ouderdomsvergeetachtigheid en over de verschillende vormen van dementie
die er zijn.
Welke zijn de mogelijkheden aan diagnostiek, begeleiding en behandeling?
Daarnaast zullen uw vragen en reacties in grote mate bepalen wat er deze
avond aan de orde komt. Het thema “wat is dementie” kunt u hierbij breed
interpreteren.
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners,
familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn
van harte welkom.
Wij hopen u op dinsdag 31 januari a.s. te begroeten in ons Alzheimer
Café op locatie in Zorgcentrum Nij Statelân, locatie Gralda in Menaldum.
Het programma start om 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis.
Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een initiatief van de ouderenadviseurs
van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel,
Zorggroep Noorderbreedte, Stichting Palet, Zorggroep Tellens en Zorgcentrum
het Bildt in samenwerking met de Stichting Alzheimer Nederland.
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
28



Nieuwskruier Jannewaris 2012

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!
Doarpskrante fan Marsum

• 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
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Bedankt
Corrie van Wieren Wijma wil een ieder bedanken voor al de Kerst en
Nieuwjaarswensen.
Ook ben ik er weer een jaar bij 89 maar liefst, ik ga nu op naar de negentig
jaar. Gezondheid neemt wat af maar we zijn er nog.
Mensen bedankt voor de lieve verjaardag, kerst en nieuwjaarskaarten.
Je krijgt er een warm gevoel van als een ieder zo met je meeleeft.
Ik wens jullie allen een liefdevol en gezond 2012 toe.

ONS GENOEGEN
Na een druk jaar met als laatste actie van de vereniging de oliebollenactie (allen
die gekocht hebben nog dank voor de ondersteuning van de vereniging) wilen
wij u allen op de eerste plaats een voorspoedig Nieuwjaar toewensen. Wij zullen
dat nieuwe jaar direct gaan opvrolijken met ons traditionele nieuwjaarsconcert
op zondag 8 januari in ons prachtige Marsumer concertgebouw “Nij Franjum”.
Een zeer gevarieerd concert met een uitmuntend soliste op alt-saxofoon, die
een solostuk komt spelen én in een ander werk zal worden begeleid door het
korps. Oók de jeugd zal een optreden verzorgen onder leiding van onze dirigent
Douwe Veenstra.Kortom: “komt allen tezamen” in het dorpshuis op zondag 8
januari om 11.00 uur.
Graag tot ziens bij dit concert,
de voorzitter

Bedankt
Van veel mensen in Marsum hebben we tijdens de ziekte en na het overlijden
van Jan Pieter heel veel steun ontvangen, iets wat we zeer gewaardeerd
hebben.
We willen iedereen hiervoor heel erg bedanken
Elly, Gijs en Eleni, Pepijn en Monica en Isabella de Jong
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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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Buter, Brea en Kulinêr mei Geartsje

Gezond en fit met zuurkool
Zuurkool
bevat veel gezonde
voedingsstoffen.
Hierdoor is het een ideale groente om in
de winter weerstand op te bouwen.

Zuurkoolsalade met
notenvinagrette
Ingrediënten voor 4 personen:
2 el hazelnoten
3-4 el witte balsamico
zout en peper
suiker
4-5 el olie (bijv. notenolie) .
2 wortels
1 bosje bosui
2 appels
2 el citroensap
75-100 gr belegen kaas (stuk)
500 gr verse zuurkool
50 gr veldsla
1 Hak de hazelnoten grof en rooster ze in een droge pan.
Neem de hazelnoten uit de pan.
2 Roer de balsamico, zout, peper en een beetje suiker door elkaar.
Klop de olie krachtig erdoorheen.
Roer de geroosterde hazelnoten erdoorheen.
3 Schrap de wortels, was ze en rasp de wortels fijn.
Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in fijne ringen.
Schil de appels en rasp ze grof tot op het klokhuis.
Bedruppel de appels met het citroensap. Snijd de kaas in reepjes.
4 Trek de zuurkool uit elkaar en meng hem met de wortel, de bosui, de appel,
de kaas en de vinaigrette. Laat de salade ca. 30 minuten trekken.
5 Maak de veldsla schoon, was hem en schud hem droog.
Meng de veldsla voorzichtig door de zuurkoolsalade.
Breng de salade nogmaals op smaak met zout en peper en dien hem op.
Lekker met brood.
34
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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

36
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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

Goede voornemens
Zouden ze nog bestaan, de goede voornemens? Kent u iemand die
het in 2012 helemaal anders wil doen? Bijvoorbeeld gezonder leven?
Of geen ruzie meer maken? Niet meer zoveel winkelen? Minder tijd
achter de computer doorbrengen? Het klinkt altijd prachtig. Helemaal
overnieuw beginnen, alles anders aanpakken. Maar wat valt het vaak
tegen! Het plan is goed, maar meestal al meteen op 1 januari blijkt
het niet zo gemakkelijk te zijn. En als je een paar keer de mist bent
ingegaan met jouw goede voornemens, dan word je voorzichtiger. Je
stelt je ambities bij.
Maar vindt u dat eigenlijk ook niet vreemd? Wij zijn toch immers baas
over ons eigen leven? Als ik iets niet meer wil, dat gebeurt het toch
ook niet meer? Of…Hoe kan het toch steeds weer mislukken? Kan
een mens, kunnen u en ik – dan toch niet veranderen? Zal alles altijd
hetzelfde blijven, in de wereld, maar ook in mijn eigen leven?
Dorothee Sölle zei eens: “geloven dat mensen niet kunnen veranderen,
dat vind ik pas ongeloof”. Ze bedoelde dat kritisch. Want ze verbaasde
zich erover dat sommigen wel in wonderen geloven, zoals de wonderen
van de Bijbel, maar dat diezelfde mensen niet willen geloven dat
mensen kunnen veranderen. Eigenlijk vraagt Dorothee Sölle: wat is
makkelijker: dat een blinde ineens weer kan zien, of dat een verstokte
mopperaar ineens een blijmoedige optimist wordt? Wat is een groter
wonder?
De woorden van Dorothee Sölle ben ik nooit vergeten. Ze helpen
mij, om mijn goede voornemens toch niet te snel bij het grof vuil te
Doarpskrante fan Marsum
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zetten. Nee, ik kàn veranderen! Ik kàn een beter mens worden! Ik kàn
verkeerde dingen ombuigen in mijn leven!
Waarop baseer ik dat “geloof”? Op de goede voornemens van God! Want
God heeft ook goede voornemens voor 2012! Dat mag ik zeker weten.
Hij maakt alle dingen nieuw, zo staat er in het boek Openbaringen. De
dingen hoeven niet voor altijd hetzelfde te blijven. Ik hoef niet voor
altijd dezelfde te blijven. Met Gods goede kracht kunnen de dingen
beter worden. Oftewel: met de kracht van het geloof, de hoop en de
liefde.
Daarom mijn oproep: als u graag een goed voornemen voor dit nieuwe
jaar wilt hebben, probeer dan dit: kijk in 2012 meer met de ogen van
het geloof en de liefde tegen de dingen aan. Niet met cynisme, niet
met onverschilligheid, en ook niet met negativisme – maar kijk met de
ogen van het geloof en de liefde. Want mensen die zo tegen de dingen
aankijken, kunnen de zichzelf èn de wereld werkelijk beter maken!
ds.Jan Kroon

Kerkdiensten
8 jan

Marsum

J.Helfrich

15 jan.

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon

22 jan.

Bitgum

Ds.J.F.Kroon
Hillich Nachtmiel

29 jan.

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon
Meiwurking fan ZWO comm.

5 febr.

Marsum

Ds.J.Miedema
Fryske tsjinst

12 febr.

Bitgummole

Ds.J.Wielenga

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 januari bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
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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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