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enthousiaste, leuke, nieuwe

collega’s

ezocht
							 		

		

Wij zijn op zoek naar leuke, enthousiaste, nieuwe collega’s
die vanaf minimaal 5 uur per week parttime beschikbaar zijn.

Wij zoeken personen die:

- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (min. 5 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!

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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Verschijnt 10 maal per jaar, oplage 600 stuks, wordt gratis thuis bezorgd

Fetsje Huibers 		
Rienk Julianus 		
Geertje Sikkema
Hans Wassenaar
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058-254 1366
058-254 1818
058-254 1881
058-254 1384

KOPIJ FEBRUARI 2011 INLEVEREN BIJ
RIENK JULIANUS
RYPSTERDYK 2
9034 HN MARSSUM

VÓÓR DONDERDAG 27 JANUARI

DOARPSKRANTEMARSUM@HWASSENAAR.NL
De Marssumer site :

http://www.marssum.info

Huisartsenpraktijk Marssum D.P. Dooren en N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00- 09.00
afspraak spreekuur en visites.
tot 10.00
inleveren lege flesjes en medicijnen.
13.00-13.30
telef. Spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30
medicijnen afhalen.
Is bij een medisch spoedgeval de praktijk
telefonisch in gesprek, bel dan : 		
Zie ook : www.marssum.praktijkinfo.nl
Psychologische hulpverlening
‘Papilio’ praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling
Rypsterdyk 2b 9034 HN Marssum 		

058-2542255

058-2542975

058-8431093

Maatschappelijk werk N.W. en Midden Friesland
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker
Vijfhuizen 1.
Dagelijks spreekuur 9.00-10.00
Menaldum
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 9.00-10.00
Berlikum
Sportlaan 7.
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00

0517-397484
0518-451547
0518-461741

Stichting Hulp en Welzijn
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u

058-2348434

N.H. Kerk + Consistorie
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Dominee
d.s. J.F. Kroon 		
Contactadres
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
		
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marssum
Consistorie
Mevr. N. Castelein
		
Binnenbuorren 25, 9034 GN Marssum
Doarpskrante fan Marsum
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058-2132000

058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241

ANBO (Alg. Ned. Bond v. Ouderen)
Secr. M. Hellinga Dr. Poptastrjitte 3,
M. Bresser
Franjumbuorsterpaed 11

Marssum
Marssum

058-2541409
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua secr.			

Menaldum

058-2531494

Thuiszorg Het Friese Land telefoon 24 uur per dag
0900-8864
Thuisverpleging en –verzorging * Kraamzorg * Ouder- en kindzorg * Huishoudelijke
hulp * Alfahulpverlening * Voeding- en dieetadvies * Uitleen van verpleegartikelen en
hulpmiddelen * Friese zorgwinkel * Cursussen en themabijeenkomsten * Pluspakket
*Dienstcentra voor ouderen in Leeuwarden
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl
Stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Voor informatie en persoonlijk, onafhankelijk advies over wonen, welzijn, zorg en dienstverlening, hulp bij aanvragen van voorzieningen, invullen formulieren etc.
Spreekuur op di en do van 08.00 – 9.30 uur.
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Ouderen / opbouwwerker Sieta Kuipers
Voor ondersteuning groepen, valpreventie, steunpunt mantelzorg, vorming en educatie.
Aanwezig van ma t/m do van 8.30 – 14.30, wo van 8.30 – 11.15 uur.
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.
Oud papier 26-01-2011, 23-02-2011, 30-03-2011

0900-2100215
18.30u

06-43365003

Snoeihout
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
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Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Loes van Doorn

058-2542179

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
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
9

jan

Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen

11.00u NF

12

jan

Spelmiddag

14.00u NF

1

feb

Gezamenlijk stamppot eten

16.30u NF

9

feb

Spelmiddag

14.00u NF

15

feb

Jaarvergadering Uitvaartvereniging

20.00u NF

9

mrt

Spelmiddag

14.00u NF

6

apr

Gezamenlijke spelmiddag

14.00u NF

23

apr

Rommelmarkt Ons Genoegen			
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Zie art.

Zie art.

Zie art.

KRUIERKES
Wy wolle dit kear wat langer stil stean by de besoargers dy’t
tsien kear yn’t jier yn waar en wyn de doarpskrante fergees by
jim yn de bus smite. Der binne wer wat feroarings: sa bringe
Johan en Sjoerdsje Zoer sa lang ús heucht de doarpskrante
oan harren kant fan it doarp rûn. Hja stopje dêrmei, Sjoerdsje
en Johan lâns dizze wei betanke foar al dy jierren fan trouwe
tsjinst. Adriane Breuker sil it no fan harren oernimme.
Mar wa binne al dy oaren dy’t ek foar jim yn’t spier binne en dy’t wy no út
namme fan jim efkes betankje. Op willekeurige folchoarder binne dat Jacobien
Veenstra, Adrie van Schepen, Sietse Posthumus, Marijke Posseth, Marie
Hellinga, Jikke Faber, Johannes Bouma, Adriane Breuker, Jaap Middelkoop,
Harm & Tineke v/d Ploeg, Okje van Essen, Geert Verf en Jan Sybesma.
Nettsjinsteande de winterkjeld rint de temperatuer op, de âlvestedenkoarts
stekt syn kop op. En earlik is earlik wy krije der ek wat lêst fan. No we hjir sitte
te fergaderjen is’t amper winter, mar dy meteorologen meitsje ús wat gek
yn’e holle. Sa seach in ferneamd waardeskundige, Otten wie syn namme, wol
kânsen foar ôfrûne woansdei de 28ste. Wol moasten wy my syn 430000 tûzend
de baan efkes faaie. No wenje we net allegearre oan de âlvestedenrûte dus
dat sil net slagje. Neffens ús friest it fiersten te min. Sels ús waargoeroe Pyt
Paulusma hat noch gjin ferheging. Wy as A- deskundigen sette yn op’e earste
wike fan jannewaris. De tiid sil of hat it ús leart.
De bewenners fan’e Rypsterdyk doarre noch mar krekt de dyk op. Dy prachtige
hurdbakte stiennen wurde sjippeglêd as der ek mar wat snie op leit. Jim binne
warskôge as jim dêr lâns wolle.
Jeften:
N.N. € 25.-, A.B.F. €15.-, L.S. € 14.50. Mei-elkoar € 54.50. Tige tank.
Grutte koppen yn’e krante. De JSF kin hjir binnen de lûdskontoeren fleane.
Wat der net stie wie dat it RIVM seit dat de gegevens, oanlevere troch
definsje, basearre binne op in testflucht fan twa jier ferlyn. In testfleanmasine
6
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KRUIERKES
sûnder folle bewapening en alle oare apparatuer. Dêrneist is
de ludsmjitting dien mei in oerfleanende fleanmasine. Mar
bynammen by it starten en it delkommen makket de JSF safolle
mear lûd en krekt dat is net meinommen. Ek is noch net bekend
wat foar motor der yn komt. Dochs seit ús minister Hillen dat it
lûd gjin ’issue’ mear is. Jo moatte it lef mar ha.
Ús deputearre Adema wie ek bliid ta, sa bliuwt de wurkgelegenheid gelyk sa’t
er sei. Miskien jouwe de kij wol minder molke, komme der minder toeristen
yn Fryslân en is de folkssûnens leger yn ús omkriten. Samar in pear ûnnoazele
gjalpen dy’t sa’n útspraak bêst wat nuansearje.
Lykas by Schiphol wol Adema lûds-mjitpunten rûnom de basis pleatse
sadat we dan de al stasjonearre JSF kontrolearje kinne. Dit is neffens ús in
bestjoerderstrúk om de JSF mooglik te meitsjen. We krije dan grif deselde
jierrenlange diskusje as rûnom Schiphol. Wol mjitpunten mar gjin dúdlike
konsekwinsjes.
Wat relatyf mar in bytsje lûdshinder jout binne dy rêdings helikopter flechten.
Dit jier binne der al folle mear as 200 rêdingsflechten makke en dat is in
protte. Fiskers fan sinkende skippen plukke, heech swangere froulju nei it
sikehûs fleane en noch folle mear. In goede saak.
In tûke bewenner yn ús doarp wie it opfallen dat der yn de nije digitale
telefoangids op ynternet (www.detelefoongids.nl) Marsum alhiel net mear
foarkomt. In flater, as jim witte dat wy al in jier Marsum hjitte yn stee fan
Marssum. Mar it kin noch mâler. Der is hielendal gjin ynwenner fan Marsum
of Marssum bekend. Mar as jim deselde namme op regio Ljouwert sykje dan
krije jim ek de Marsumers op it skerm. Dizze tûke Marsumer hat der sûnder
resultaat in pear mailtsjes oan weage, sûnder effekt. Har suggestje is no dat
alle Marsumers mar ris in mailtsje stjoere moatte. Surf mar efkes nei www.
detelefoongids.nl.
Ta beslút winskje wy jim allegearre in sûn 2011 ta. De redaksje fan de
Nieuwskruier.
Doarpskrante fan Marsum

7

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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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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VERENIGING VOOR DORPSBELANG
Hieronder een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand.
RIVM rapport: JSF geluid lager dan 124 dBA:
Eind december verscheen het RIVM rapport. De second opinion wees uit dat het
geluid van de JSF geen 124 dBA (bij military thrust; 1000 ft hoogte) zal zijn. Volgens
het RIVM ligt het in de buurt van de 110 dBA die eerder door het NLR berekend was.
Het kan wel hoger uitvallen. Waarschijnlijk tussen de 110 en 114 dBA. Dit komt
omdat het NLR verzuimd had om de lage luchtvochtigheid te corrigeren naar de
Nederlandse luchtvochtigheid. Het RIVM noemde dat aanvullende geluidsmetingen
meer duidelijkheid zou brengen, maar dat dit waarschijnlijk moeilijk uitvoerbaar is
op korte termijn. Ze vindt het daarom beter dat de er een permanent geluidmeetnet
om de vliegbasis komt te liggen, zodat het geluid voortdurend gemeten kan worden
en voortdurend bewaakt kan worden of nog binnen de geluidscontouren gevolgen
wordt. Op zich is het goed nieuws dat het RIVM vindt dat het geen 124 dBA is zoals
in eerdere Amerikaanse metingen stond. Bij dat geluidsniveau zou het wonen in
de omgeving van de vliegbasis onmogelijk zijn. Dan was het een kwestie van: “Of
de vliegbasis of de dorpen”. De 110-114 dBA is weliswaar aanmerkelijk minder
dan eerdere getallen, maar het is wel 8 tot 12 decibel meer dan de huidige F-16
(102 dBA). We mogen ons dus nog niet te vroeg rijk rekenen. Het probleem is dan
weliswaar minder groot, maar het blijft er wel. De komst van de JSF zal onze regio
een aanzienlijke geluidstoename brengen. Een permanent geluidsmeetnet met
voortdurende bewaking van de geluidscontouren is voor ons dan ook noodzakelijk.
Voordeel daarvan is dat meteen ook gemeten kan worden of de juiste vliegprofielen
gevlogen worden. De Amerikaanse profielen geven namelijk aanzienlijk meer
geluidshinder. Ook willen we dat het een transparant systeem is. De provincie
en de gemeenten willen ook een meetnet. De provincie zal het binnenkort met
Defensie bespreken.
Conformeren aan de Second opinion van het RIVM?
Gerard Veldman en Geert Verf hebben destijds in de COVM (“geluidshindercommissie”)
een second opinion weten te bewerkstelligen met de intentie om de uitslag dan ook
te volgen. Met de besturen van de Dorpsbelangen moet het rapport nog besproken
worden. Daarna kunnen preciezer de gevolgen van het RIVM rapport beoordeeld
10
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worden. Aan de ene kant lijkt het erop dat binnen de geluidscontouren gevlogen
kan worden, aan de andere kant blijven er onzekerheden. Letterlijk staan in de
samenvatting van het rapport de volgende passages:
“Het RIVM kan op dit moment onvoldoende beoordelen of per saldo de
geluidtabelwaarden van de JSF niet hoger zullen uitvallen. Het RIVM is zich
bewust van de complexiteit van de analyses en de samenhang van factoren.
Noodzakelijkerwijs geeft dit onderzoek maar beperkt inzicht in de details
en achtergronden van de meetwaarden en de omrekening daarvan naar de
geluidtabelwaarden. Een volledig en gedetailleerd inzicht valt buiten de scope
van dit second opinion onderzoek. De mening van het NLR dat de geluidwaarden
voldoende conservatief zijn berekend kan juist zijn, maar het RIVM kan dit niet
bevestigen of ontkennen”.
“Gezien de beperkte metingen en de daarmee samenhangende onzekerheden
geldt dit als een indicatieve waarde”.
“De metingen verricht aan de JSF bij Edwards AFB (2008) zijn zeer uitgebreid,
maar hebben allen betrekking op één (test)toestel. Mede in het licht van de
bijzondere meetcondities is het RIVM van mening dat de representativiteit van de
Edwardsmetingen met dit JSF toestel voor de te verwachten geluidbelasting rond
Leeuwarden moeilijk is vast te stellen. Accommodatie van de JSF op Leeuwarden
lijkt ons redelijkerwijs mogelijk, als –zoals het NLR stelt– de inschatting van de
geluidtabelwaarden van de JSF inderdaad conservatief is. Met de eerder genoemde
kanttekeningen ten aanzien van deze tabelwaarden is de conclusie dat er aan de
prognose over de inpassing van de JSF in de
zone van Leeuwarden nog onzekerheden verbonden zijn. Het verkleinen van de
nu resterende onzekerheden op korte termijn lijkt niet makkelijk. Er zijn geen
betere meetdata beschikbaar en het is lastig om nieuwe metingen uit te voeren.
Beheersing van die onzekerheden zou in de praktijk bereikt worden met een goed
meetprogramma bij de basis Leeuwarden, gecombineerd met monitoring van het
gebruik van de basis”.
Het volledige rapport en het persbericht van de provincie straat op www.Marssum.
info.
Aanvullende geluidsmetingen blijven zinvol:
Doarpskrante fan Marsum
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Volgens het RIVM zij nieuwe geluidsmetingen lastig, maar dat betekent niet op
voorhand dat ze daarom niet meer hoeven te gebeuren. Het zal vast lastig zijn en
mogelijk niet op korte termijn realiseerbaar, maar de vraag is of het snel moet.
Misschien is het wel beter om dat juist in een latere fase te doen. Dat kan omdat
Nederland pas over ca 4 jaar een besluit wil nemen welk toestel uiteindelijk de F-16
zal vervangen. Dan kunnen ook pas echt goed de operationele toestellen gemeten
worden. De geluidsmeting waar het NLR en het RIVM zich op baseert zijn van meer
dan twee jaar geleden. De vraag is in hoeverre het testtoestel representatief is.
De operationele toestellen worden nog ca. 8% zwaarder. Ook is onduidelijk welke
motor in de Nederlandse JSF gaat komen. De F 136 motor heeft een aantal andere
specificaties dan de F135. Onduidelijk zijn nog de gevolgen voor de geluidsemissie.
Defensie gaat er vanuit dat deze hetzelfde is als bij de huidige motor, maar dat
is nog nooit gemeten. Daarom is een aanvullende meting later altijd zinvol. Ook
als de JSF op Leeuwarden komt te vliegen. Dan kan het gebruikt worden voor het
geluidsmeetnet.
Besluit tweede testtoestel door Tweede Kamer in februari:
In februari zal de Tweede Kamer een besluit nemen over de aanschaf van het 2e
testtoestel en het definitief maken van het eerste. Zoals bekend zijn de CDA en
de VVD grote voorstanders daarvan. De PVV is daarop tegen, maar stemt voor in
het kader van het gedoogakkoord. Tenzij,…. Er argumenten komen die hen van
gedachten doen veranderen. En dat kan zijn bv dat er dan ca 275 miljoen Euro
bespaard kan worden, terwijl door grote bezuinigingen het werk voor 10.000
militairen op de tocht staat. Van dat geld kan vliegbasis Leeuwarden vele jaren
openblijven. Twee vliegbases in Nederland zullen naast operationele noodzaak ook
nodig zijn om het geluid beter te verdelen. Voor Volkel en Leeuwarden zal het een
ramp zijn als er maar één basis openblijft, ongeacht welke basis het zal worden.
In maart neemt minister Hillen daar zeer waarschijnlijk al een besluit over. Het zal
duidelijk zijn waar onze voorkeur naar uitgaat. Geen testtoestellen en aanschaf van
een goedkoper vliegtuig zodat ook op langere termijn twee vliegbases betaalbaar
zijn. Goed voor de regionale werkgelegenheid. De keuze is aan het CDA, de VVD
en de PVV.
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Bestemmingsplan Marsum:
Eén keer in de 10 jaar moet het bestemmingsplan herzien worden. Voor Marsum is
dat nu het geval. Het zou al in 2010, maar Defensie had een aantal opmerkingen
die onderzocht moesten worden. Dat vergde iets meer tijd. Het gaf ons mooi de
gelegenheid om nog een aantal “nabranders” bij de gemeente onder de aandacht
te brengen. Zoals eerder gemeld is door de wijziging op de Wet Luchtvaart
nieuwbouw straks weer mogelijk of kan een bedrijfspand aangemerkt worden als
woning. Maar dan moet de uitbreiding van het aantal woningen wel opgenomen
zijn in het nieuwe bestemmingsplan. Dat kan nu nog direct meegenomen worden,
anders moet het plan incidenteel bijgesteld worden. Dat kost enkele duizenden
Euro’s per keer. We hebben nog enkele woningen opgevoerd naast de bouwlocaties
die we u al eerder genoemd hebben. Met dit laatste is de woningstichting nog
volop aan het rekenen. Zodra er meer over bekend is hoort u het van ons.
En verder:
•

Het is weer even wennen, maar gemeente Menaldumadeel zal vanaf 1 januari
gemeente Menameradiel heten.

•

Zullen we in januari het College van B en W ontvangen. Verscheidene dorpse
zaken zullen met hen besproken worden. Heeft u nog onderwerpen die
meegenomen moeten worden. Meldt het aan één van onze bestuurders.

•

Willen we de nieuwe Marsumer van het jaar feliciteren met de vergulde bezem.
In de volgende dorpskrant komen we er op terug.

•

Is de caravan achter het sportveld verwijderd door de gemeente in goed
overleg met de gebruikers. De caravan stond er het laatste half jaar gehavend
bij nadat de ramen vernield waren. Het aantal gebruikers nam ook af. Het was
een troep rond de caravan. De gemeente heeft overleg met twee gebruikers
gehad. Zij zien in dat het zo niet kan en stemmen in met de verwijdering. Op
de website komen enkele foto’s te staan.

•

Heeft een vertegenwoordiging van de werkgroep Schenkenschans een overleg
gehad met enkele verontruste bewoners uit Westeinde over de geplande komst
van de asfaltfabriek op Schenkenschans. Daarover later meer.

•

Wensen we u een goed en bovenal gezond 2011 toe.

Het bestuur van Dorpsbelang
Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel : Legcrypto

Alle omschrijvingen zijn cryptisch. De eerste letter van het woord is telkens
gegeven. De in te vullen woorden zijn opgebouwd uit onderstaande lettergroepen
van 3 letters. Bij juiste invulling leest u in de balk onder pijl een woord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

G
M
D
K
B
O
E
R
S
C
P
W
F
F

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stukjes in kerkbode? (16).
Rijke gemeente (13).
Rekenkundig testen (2,5,2,2,3,5).
Zwangerschapsleer(16).
Knikken vastmaken (10).
Hier vandaan houdt men alles in
de gaten (13).
7. Goede afloop voor een winnende
bokser (3,10,6).

8. Koopwaar uit de aanbieding (16).
9. Gebruikt water van het GEB (13).
10. Bestuurscentrum (7)
11. Zet in om te zitten (10).
12. Golfterrein (16).
13. Het introduceren van een gezin
(19).
14. Die haalt het onderste uit de kan
(13).

ALE

CES

ELO

FNE

ING

LIK

OEN

PPA

SUC

AME

CHT

END

GEB

ISO
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Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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OPLOSSING DECEMBER-NUMMER:
GOURMETTEN IS GEZELLIG SAMEN ETEN
Winnaar: Ytsje van Wier
Tramstrjitte 22
NIEUWE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK IN DEINUM EN OMGEVING.
Mijn naam is Myriam Haverkamp - van Warmerdam.
Samen met Gerard heb ik twee dochters en ik woon in Deinum.
Vanaf 1980 ben ik verloskundige. Ik heb 24 jaar in Brabant gewerkt en ruim 5 jaar
in Leeuwarden. In de loop der jaren zijn de praktijken waar ik werkte steeds groter
geworden. Nu wil ik graag terug naar de basis: persoonlijke begeleiding van de
zwangere en jonge moeder.
Per 1 januari 2011 start ik mijn praktijk All Care Verloskunde. Ik begeleid de
zwangere van het begin van de zwangerschap t/m de laatste controle 6 weken na
de bevalling. Het voordeel van mijn manier van werken is dat ik ‘zorg op maat’ kan
geven. De controles worden in alle rust in de eigen vertrouwde omgeving gedaan.
Ik kom alle controles aan huis doen en bovendien kan ik ook de standaardecho’s bij
de zwangere thuis maken.
Door deze manier van werken ben ik heel flexibel en kan rekening houden met de
wensen van de zwangere.
Mijn werkgebied omvat in principe:
-

De dorpen ten westen en zuiden van Leeuwarden

-

In Leeuwarden: Westeinde, Valeriuskwartier en Nylân

Kijk voor meer informatie op mijn website www.allcareverloskunde.nl
Of bel 058-2541524

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:
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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

wenst u
een gelukkig
en gezond
2011!

nei

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

Tillefoan
: 058-254 1439
Foar ôfspraken : 058-254 1724

(Winke van Wieren)

oog voor schoonheid

Doarpshûs Marsum

www.schoonheidssalonkallos.nl
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op dinsdag- en
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf
1 jaar opgeven bij Loes, telefoonnummer: 058-2542179
Voor extra informatie over de peuterspeelzaal kunt u
bellen met juf Ilona: 06-22552380

KLEUREN

KOPIEËN
DRUKKERIJ

Indrukwekkend!
PUOLDYK 26 DRONRIJP~TEL.: 0517-231271 FAX: 232294
EMAIL: emkadruk@worldonline.nl
Doarpskrante fan Marsum
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UITNODIGING
GEZAMENLIJK STAMPPOTETEN
Nadat het idee van enkele Marsumers en Ritsumasylsters om gezamenlijk stamppoteten in het kader
van het gemeentelijk project “Doarp oan set” in 2008 in de prijzen was gevallen is dit in 2009 en
2010 georganiseerd.
Dit idee, om elkaar te ontmoeten, is ontstaan om de leefbaarheid in zijn algemeenheid en de sociale
contacten van de inwoners in het bijzonder in de dorpen te verbeteren. Het aantal mensen dat de
afgelopen jaren aan het stamppoteten heeft deelgenomen geeft aan dat het in een behoefte voorziet
en voor herhaling vatbaar is.
Wij kunnen intussen dan ook spreken van een traditie.
Wij hebben het stamppotbuffet voor deze winter gepland op:

DINSDAG 1 FEBRUARI 2011
en wij nodigen hierbij iedereen uit Marsum en Ritsumasyl voor 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 18 januari 2011 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.
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BEWEGEN IS GOED, GOED BEWEGEN IS BETER
MET

®
een kwestie van verantwoord bewegen

Verander je houding, gebruik iedere spier
Leer rustig bewegen, vooral met plezier.
Ismakogie is een houding- en bewegingsleer.
Ismakogie is geschikt voor iedereen, ongeacht conditie of leeftijd.
Ismakogie oefeningen zijn gemakkelijk en eenvoudig te leren.
Ismakogie activeert spieren die normaal weinig gebruikt worden.
Ismakogie doe je vanaf de eerste les op elk moment van de dag.
Ismakogie zijn spieroefeningen bij het gaan, staan of zitten.
Ismakogie doe je thuis, onderweg, tijdens alle werkzaamheden.
Ismakogie werkt preventief, klachten als koude voeten, verslapte
bekkenbodemspieren, rug- en nekklachten kunnen worden voorkomen of
verminderd. Met rustige, vloeiende bewegingen leert u goed te bewegen.
Met Ismakogie wordt het lichaam ook op latere leeftijd
positief beïnvloed en blijft het in conditie!

Marssum in Doarpshûs “Nij Franjum”.
Op dinsdagmorgen 25 januari 2011
Van 10.00 – 11.00 uur.
De Ismakogie cursus bestaat uit 10 lesuren voor € 90,-.
De eerste les is tevens een vrijblijvende kennismaking met de Ismakogie.
Aanmelden en informatie bij: D. Swierstra – de Jong. H.J. Kooistrawei 33,
d.swierstra-dejong@hetnet.nl 9005 RE Wergea. Tel. 058 – 2552300.
Zie ook:

www.ismakogie.nl

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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Bûter - Brea en ............. Kulinêr
mei Geartsje
Varkensstoofpot met banaan
400g varkenslappen
50 g boter
1 flinke ui
1 teentje knoflook
1 rode paprika
zout, peper
1 theel paprikapoeder
1 theel bloem
50 g rozijnen
2 dl boullion van tablet
scheutje azijn
2 theel zijns
2 theel majoraan
2 bananen
De varkenslapjes in mooie reepjes snijden en in de hete boter snel goudbruin bakken.
De gesnipperde ui en knoflook ui de pers en de gesnipperde rode paprika meefruiten.
Wat zout en peper, het paprikapoeder en de bloem erover strooien.
De rozijnen, boullion, azijn en de majoraan erbij roeren en het gerecht 30 minuten
stoven.
De in plakjes gesneden bananen even mee verwarmen.
Lekker met gekookte aardappelen en even (in een restje jus) gestoofde zuurkool.
Ook met stoofpeertjesm aardappelensalade van veldsla met een romig sausje.

24
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MUZIEKVERENINGING ONS GENOEGEN
Muziekvereniging Ons Genoegen wil in 2011 weer een rommelmarkt organiseren
en wel op zaterdag 23 april.
In een volgende dorpskrant meer informatie hierover.
De rommelmarktcommissie

OPBRENGST COLLECTE MULTIPLE SCLEROSE
Het Nationaal MS Fonds heeft het mooie bedrag van € 74 in Marssum opgehaald
tijdens de collecteweek in november. Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS
Fonds, tel. 010-5919839 of via www.msfonds.nl

GEZOND 2011
Bij deze wil ik familie, vrienden en kennisen een voorspoedig en vooral gezond
2011 toewensen. Ook op mijn 88 ste verjaardag in december ben ik niet
vergeten. Bedankt voor al jullie lieve reacties, lieve woorden, kaarten etc.
Het doet je goed dat mensen aan je denken.
En dan nu maar weer langzaam op naar het jaar 2012
Corrie van Wieren - Wijma.

BEDANKT

BEDANKT

Bedankt voor alle medeleven na het
overlijden van onze zus Akkie.

Us tank foar al de kaarten, jeften
en belangstelling dy’t wy krigen
ha by ús 50-jierriche troudei op 21
november 2010 fan de frijwilligers
fan it doarpshûs. It is in unferjittelike
dei foar ús wurden.

Het heeft ons erg goed gedaan!

Hans en Aukje
Hiemstra
Doarpskrante fan Marsum

Lammert en Tine Steenaart/de Vries
en bern en bernsbern
25

Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678

De ijswinter begon ook voor Ritsuma erg vroeg, op 1 december. Voor we daar
iets over vertellen eerst even een andere belangrijke zaak. Oepie Larooi werd
op 30 november in de jaarvergadering van het gewest Fryslân van de KNSB
het insigne behorende bij het lidmaatschap van verdienste van het gewest
opgespeld. Dit vanwege zijn 25-jarig bestuurs-jubileum bij Ritsuma. Hij zorgt
er al een lange reeks van jaren voor dat het ijsbaanterrein half november
onder water staat en op 1 maart weer droog is. Als onze ijsmeester houdt hij
de ijsdikte nauwlettend in de gaten, met een zeer professionele meetstok. Hij
is ook onze deskundige op timmergebied. Verder is hij de vaste scheidsrechter
bij ijshockeytoernooien van de klubjeugd. Oepie voltooide de laatste drie
elfstedentochten; voor het verkrijgen van het elfstedenlidmaatschap moest hij
overigens wel een nacht kou lijden. En, ook niet onbelangrijk, als het bestuur
buiten het winterseizoen op het terrein bezig is, dan zorgt Wietske voor koffie.
Oepie, ga zo door.
Na dit feestje kwam de volgende dag al het volgende feestje: de ijsbaan kon
worden opengesteld. De eerste ijspret duurde slechts vier dagen, met bijna alle
mogelijke winterse weersomstandigheden. Daarna kwamen twee dagen met
dooi weer, kon de baan op 7 december weer open, maar was het op 9 december
voorlopig voorbij. Voorlopig, want op 18 december kon er weer geschaatst
worden. En ook nu sneeuw en ander ongemak. Dankzij de sneeuwmachines en
de houten schuifborden konden er steeds mooie brede banen worden gemaakt.
Op 21 december werd een ijshockeytoernooi voor de jeugd georganiseerd,
ditmaal met maar liefst 23 deelne(e)m(st)ers. Er werden pittig, maar erg
26
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Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678

fair, tien partijen gespeeld onder leiding van de prima scheidsrechter Gerard
Bleijinga. Een mooie sfeer, mede door het behoorlijk aantal toeschouwers.
Het team met Tom Biesma, Brian Hulshoff, Quinten Lamsma, Yourie van Loon
en Tim van Lunzen veroverde de 1e prijs. De 2e prijs werd opgeëist door Anko
Bleijinga, Johan Dijkstra, Stefan Efdé, Romke Kees Fokkema en Simon bij de
Leij, terwijl de 3e prijs in handen kwam van Kelvin Flapper, Jesper de Jong,
Peter de Jong, Remco Leemburg en Roelof de Leeuw.
Dit was een leuke opwarmer voor de kinderrijderij van de volgende dag.
Jammergenoeg was de deelname niet geweldig, waardoor jongens en meisjes
in de groepen moesten worden samengevoegd. Aan strijdlust echter geen
gebrek; in de strijd om een finaleplaats hadden twee strijders maar liefst 5
ritten nodig voordat de beslissing viel.
Bij de jongens en meisjes van 6 en 7 jaar behaalde Dagmar Bijlsma de
overwinning en werd Simon v.d. Ploeg tweede. Bij de jongens en meisjes van
8, 9 en 10 jaar werd Sven van Lunzen eerste, Rikst Leemburg werd tweede en
Elske Mulder derde. Net als bij de ijshockeywedstrijd was hier de sfeer weer
“ouderwets”.
Op het moment dat deze tekst werd getypt, 22 december, is het nog één en al
vorst en worden erg lage temperaturen verwacht. We moeten maar afwachten
wat Jûkelburd nog in petto heeft.
Rest ons nog ieder een gezond 2011 toe te wensen, hopelijk met binnenkort
wat fraaiere winteromstandigheden.
Het bestuur
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.

• 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

Tot Ziens!
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- Coniferen
- Heesters
- Vaste planten
- Kruiden

Schilderwerk
met aandacht
voor detail en
de kwaliteit
die vroeger zo
gewoon was!

- Tuingrond
- Tuinturf
- Compost
- Gedroogde koemest
- Groentezaden
- Bloemzaden
- Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk
Marssum
tel. 058 254 13 13

Bitgumerdyk 44, 9034 GK, Marssum
T 058 254 23 16 • M 06 25 44 67 62

- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIES
- KLEIN ONDERHOUDS WERK IN EN ROND UW WONING.
- TEGELWERK
- METSEL EN VOEG WERK
- BESTRATING
- BOUWAANVRAAG / ONTWERP
- BOUWTEKENINGEN
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een leuke

KADOTIP

een origineel kado voor jarige of geliefde

Een kadobon
van

Nij Andringastate
Geef je geliefde of de jarige eens wat anders!
Kom langs bij Restaurant | Partycentrum Nij AndringaState en ons personeel vertelt
graag wat wij aan mogelijkheden bieden. Een arrangement met een heerlijke lunch
en daarna onderwezen worden in het Shortgolf? Of eerst een leuk partijtje
Shortgolf, daarna een borrel en ter afsluiting een heerlijk buffet? Het kan allemaal.
Geef je geliefde of de jarige daarom eens een kadobon van
Restaurant | Partycentrum Nij AndringaState.

Doarpskrante fan Marsum
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GROTE BELANGSTELLING VOOR UITWISSELING IN NIEUW-ZEELAND
FRIEZEN
WERELDWIJD
WELKOM IN FEBRUARI
2011
In

het

weekend

10

tot

en

van

met

13

februari 2011 vindt een
meerdaags

internationaal

Friezenevenement

plaats

in Auckland en Hamilton,
Nieuw-Zeeland. Het initiatief tot het evenement is genomen als opmaat naar
het evenementenprogramma Fryslân Ferbynt 2012 dat in Fryslân plaats vindt.
De commissie van Friezen om utens in Nieuw-Zeeland heeft Friezen wereldwijd
uitgenodigd en is positief verrast over de grote belangstelling die getoond
wordt voor het evenement in Nieuw-Zeeland.

‘VOOR IEDEREEN DIE VAN FRYSLÂN HOUDT’
De voorzitter van de organiserende werkgroep, ondernemer Thomas Beuker uit
Hamilton, over het aantal inschrijvingen: “Er komen meer dan 50 ondernemers
en particulieren uit Fryslân ons evenement bijwonen. Met daarbij de honderden
Friese bezoekers uit Nieuw-Zeeland zal dit een prachtige uitwisseling zijn,
zowel op cultureel als economisch vlak. Het programma is voor iedereen die
zich verbonden voelt met Fryslân; van Friezen in Nederland tot 3e generatie
Friezen hier in Nieuw-Zeeland. Bij deze roep ik iedereen op om zich nu in te
schrijven.” Inschrijven kan via de website van Fryslân Ferbynt op
www.fryslanferbynt.nl/nieuw_zeeland
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UITVAARTVERENIGING MARSSUM
Tramstrjitte 23
9034 GS Marsum. Tel. 058-2542326
*********************************
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze

JAARVERGADERING
dinsdag 15 februari 2011 in Nij Franjum
te Marsum.
Aanvang 20.00 uur
AGENDA:
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Verslagen secretaris:
-Jaarvergadering 3 februari 2010

		 -Algemeen jaarverslag 2010
4.

Financieel verslag 2010 van de penningmeester

5.

Verslag kascommissie: dhr. L. Steenaart en dhr. S. Posthumus

6.

Benoemen nieuw lid kascommissie

7.

Vaststellen ledenbijdrage over 2011

8.

Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2011

		 (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend
		 indien de uitvaart daadwerkelijk door/via ons wordt verzorgd).
9.

Vaststellen begroting 2011

10. Bestuursverkiezing:
		 Aftredend: Henk Wiering - herkiesbaar
		 Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering 		
schriftelijk melden bij de secretaris
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur
Doarpskrante fan Marsum
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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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