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     • traditioneel schilderwerk
     binnen en buiten
     • wandafwerking
     • decoratief schilderwerk
     • Earthcote wandafwerkingen
     • kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel: 06 - 533 99 661

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

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

kaartjes
    Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel 

    M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

De ontmoetingsplaats voor Marsum en wijde omgeving.
Franjumboarsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Tel: 058 – 2541439
www.nijfranjum.nl

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252

gerrit@julianus.nl

vergadering – feest – buffet – receptie – cursus – tentoonstelling –                
uitvoering – workshop – koffietafel – teambijeenkomst – lezing – repetitie

zalen voor: 16 – 20 – 60 – 100 – 200 personen
geluidgeïsoleerde oefenruimte voor bands 45 m²

wifi – beamer – piano – geluidinstallatie
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Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuisbezorgd

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

KOPIJ DECEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 26 NOVEMBER

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

HUISARTSENPRAKTIJK MARSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00  Afspraak spreekuur en visites   058-2542255
tot 10.00  Inleveren lege flesjes en medicijnen
13.00-13.30  Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30  Medicijnen afhalen
Bij medisch spoedgeval praktijk telefonisch in gesprek? Bel dan  058-2542975
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl

DIETIST Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marsum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl   06-50449520

VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam 058-2542631
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK N.W. EN MIDDEN FRYSLAN
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker  Vijfhuizen 1 Dagelijks spreekuur 09.00-10.00  0517-397484
Menaam  Dienstencentrum.  Dinsdags spreekuur 09.00-10.00  0518-451547
Berltsum  Sportlaan 7 Dinsdags spreekuur 10.00-11.00  0518-461741

STICHTGING HULP EN WELZIJN
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
     06-27243464
Predikant Ds.F. Haverschmidt,  J.H. van Aismawei  9, 
  Bitgummole.   Tel. 058-8431534  

WWW.MARSUM.INFO
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  Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

CONSISTORIE 
Mevr. Sonja de Haan Bitgumerdyk 15  9034GH Marsum 058-2542903
     sonjasaakje@hotmail.com

STICHTING DE KROBBE DER ÚT
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum  058-2133968

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris) De Terp 82, Dronryp  0517-234595
M. Bresser   Franjumbuorsterpaed 11, Marsum 058-2541526

PCOB Menaldumadeel
dhr. D. v/d Schaaf   Bitgummole            058-2531264
mevr. R. Runia-Wiersma  Berltsum      0518-461888

THUISZORG HET FRIESE LAND Telefoon 24 uur per dag  0900-8864
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

STICHTING WELZIJN MIDDELSEE - Menameradiel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
 Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening        t.flameling@welzijnmiddelsee.nl 
Ouderen / opbouwwerker  Sieta Kuipers
 Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
                             s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
 Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
 Sportleane 7, 9041 EC Berltsum  0518-460805

OMTINKERS MENAMERADIEL 
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.  0518-452346

KLACHTEN VLIEGTUIGHINDER VLIEGBASIS LEEUWARDEN  058-2346700 
GRATIS NUMMER DEN HAAG    0800-0226033

ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRYP
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp    0517-233053
www.paletgroep.nl    06-10015514

CHEMISCH AFVAL
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens     0900-2100215
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.

OUD PAPIER   4-11-2015, 2-12-2015  18.30u  06-43365003
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SNOEIHOUT 

VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

PEUTERSPEELZAAL 
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website. www.middelsee.nl

OPENBARE BASISCHOOL DE PÔLLE
Skoallestrjitte 28 9034 GL    058-2541681 
depolle@owgfier.nl – www.obsdepolle.nl

GASTOUDERBURO 
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)  0517-391450

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein    058-2541241

RABOBANK MENAAM 
Gesloten. Alleen pinnen totdat nieuwe locatie wordt geopend. 058 2445566

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw) 058-2541313

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) MIDDELSEE  www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda

18 nov Openbare vergadering Stichting Nij Franjum 20.00u NF >
21 nov Oars: Sinterklaasfeest   >
24 nov Ledenvergadering Iisklup Ritsuma 20.00u NF >
28 nov Grote Kerst-Hobby-Cadeaumarkt in Ny Statelan. 10.00u NS >
19 dec Kerstmiddag 55+ 14.30u CS >
31 dec Oliebollenactie Ons Genoegen   >
31 dec Aldjiersoertinking  20.00u NHK >
10 jan Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen 11.00u NF >

Jeften

A.D. € 15.-
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De afgelopen maand vroegen verscheidene dorpse zaken weer onze aandacht. 
Hieronder treft u de belangrijkste aan:
Speeltuin
Voor verbetering van de speeltuin hebben we in totaal 22.000 Euro nodig. We hebben 
inmiddels een financiële bijdrage gekregen van Wonen NW Friesland en van de Provincie. 
Daarnaast investeren we er zelf 2000 Euro in. Bij de gemeente, het Duintjerfonds, Jantje 
Beton en de Rabo bank hopen we de nog resterende gelden binnen te krijgen. Volgend 
voorjaar zou kunnen worden begonnen. 

Jubileum Molenstichting
Afgelopen maand vierde de stichting Molens in Menaldumadeel haar 40-jarig bestaan. 
Gedeputeerde Johannes Kramer verrichte samen met voorzitter Siebren van der Zwaag, 
de officiële handeling door het plaatsen van een foto van de laatste molenaar Lenze van 
der Kooi. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met genodigden van diverse besturen. 
Johannes Kramer bracht namens de provincie de felicitaties over en roemde de inzet 
van het stichtingsbestuur en al haar vrijwilligers.De voorzitters van de Molenstichting en 
van de Fryske Molenstichting complimenteerden de jubilaris met hun grote verdiensten 
door de jaren heen. Na afloop bekeken de genodigden de fraaie tentoonstelling over de 
molens. De voorzitter maakte zich zorgen over de aangescherpte voorwaarden van de 
overheid die het voortbestaan van de stichting onzeker maakt. 
We feliciteerden de Molenstichting met hun jubileum en overhandigden hun een 
envelop met inhoud. Meer nieuws op Marsum.info.

Avondvliegen gestart
Het avondvliegen is onlangs gestart. We waren onaangenaam verrast door het persbericht 
van de vliegbasis dat de eerste 2 weken tot middernacht gevlogen zou worden. Dit 
zou nodig zijn omdat, door de latere invallende duisternis, anders geen 2 vluchten op 
een avond gemaakt kunnen worden. Vorig jaar echter is het avondprogramma een 
paar weken eerder gestart en stond de eindtijd wel op 23.00 uur. We hebben hierover 
kontakt gezocht met de basisleiding. De nieuwe basiscommandant zou afgelopen 
week in Marsum langskomen om kennis te maken, zich op de hoogte te stellen van 
de plaatselijke situatie en om het langer avondvliegen te bespreken. Volgende maand 
meer informatie.    

En verder:
• Zullen we binnenkort gesprek hebben met de dorpencoördinator van Wonen NW 

Friesland over de voortgang van de woningbouwplannen aan de Uniastrjitte.



7Doarpskrante fan Marsum

• Zal de traditionele plaatsing van de Kerstboom op het Poptaplantsoen door de 
Aldjiersploeg plaatsvinden op zaterdag 12 december. Jeugdclub Oars zal voor de 
versiering zorgen. En u en wij, staan er bij met een glaasje gluhwijn of chocolademelk. 
Noteert u de datum vast?

• De afgelopen maand is er veel tijd besteed aan de voorbereidingen van het 
permanent geluidsmeetnet. Tijdens de eerstvolgende COVM vergadering van 
23 november zal er meer informatie verstrekt worden. Aanvang 16 uur in het 
provinciehuis. U kunt deze volgen op de publieke tribune.

• Het MEK hield een prima oprichtingsvergadering. Ze waren terdege geïnformeerd 
en  gaven boeiende presentaties. U kunt voor een klein bedrag lid worden. 
Bijzonder leuk is hun aanbod om een warmtescan van uw huis te laten maken. Zie 
hun informatie in deze dorpskrant of op hun website.

• De gemeente heeft toegezegd dat de plantenvakken van de Bitgumerdyk dit jaar 
nog opgeknapt zullen worden. Met ingang van volgend jaar zal het onderhoud dan 
door de buurtbewoners gedaan worden. Ze hebben allen een brief ontvangen. We 
zijn blij met de vele toezeggingen van de bewoners. Samen sterk!

• We dienden een plan in voor deelname aan de jaarlijkse ronde Kern met pit van de 
KNHM. Het plan is om een vlinderlint door Marsum aan te leggen. Dwz de beplanting 
in het openbaar groen zo aan te passen dat insecten worden aangetrokken. ……………

• We ontvingen met genoegen burgemeester Krol van het Bildt in Marsum om 
hem te vertellen over onze activiteiten en over onze goede samenwerking met 
de gemeente. De burgemeesters van de toekomstige gemeenten NW Friesland 
rouleerden twee weken in hun buurgemeente. Je leert niet sneller dan door bij 
elkaar in de keuken te kijken.

• Hebben we een constructief gesprek gehad met de voogden van het Poptaslot en 
de burgemeester over onze plannen voor een haven ten zuiden van het slot. 

• Bedankten we Piet Inia voor zijn jarenlange bezoeken met zijn rijdende winkel aan 
Marsum. We hopen dat hij kan genieten van zijn vrije tijd. Dat zal wel wennen zijn 
voor hem na 45 jaar melkboer te zijn geweest. Op Marsum.info een uitgebreid 
interview met hem.

• Last but not least het mooie bericht dat Sybren van der Leij zich bereid verklaard 
heeft om mee te draaien in ons bestuur. Sybren is onlangs met pensioen gegaan bij 
de gemeente. Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring hopen we ons voordeel te 
kunnen doen. Sybren Wolkom!

Het bestuur van Dorpsbelang Marsum  
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In Memoriam Boele Martinus de Haan 
Op maandagavond 5 oktober luidden de beide torenklokken.
Ze maakten wereldkundig dat Boele de Haan was overleden.

‘Er is een markant mens van ons heengegaan. Alles op zijn eigen manier, wars van 
opsmuk, met een enorme hekel aan onrecht. Maar ook met een veelbewogen leven, 
met ups en downs’, zo sprak zijn zoon Hessel tijdens de uitvaart. 

Boele heeft veel betekend voor ons dorp. Eind jaren ‘70 als voorzitter van Dorpsbelang, 
maar vooral in de beginjaren ‘80 als voorzitter van de Commissie Geluidshinder. Dat 
is al lang geleden, maar wat er toen gebeurde is nog steeds cruciaal voor hoe ons 
dorp er nu uitziet. Begin 1980 werd bekend dat 124 woningen in Marsum en Jelsum 
op de lijst stonden van zeker af te breken woningen. Van nog eens 178 woningen 
was het voortbestaan ongewis. Bovendien zou er vanaf 1976 geen nieuwbouw 
meer plaatsvinden. Dit alles vanwege de geluidsbelasting van de vliegtuigen. 

De dorpen accepteerden dat niet. De Commissie Geluidshinder, met Boele voorop, ging de 
strijd aan tegen deze overheidsplannen. Boele hielp de bewoners zich bewust 
te worden van het naderend onheil. Hij wist bovendien dit bewustzijn om te zetten in 
grote actiebereidheid. Hij kleurde de actiejaren die volgden. Dat hij dit niet alleen deed 
mag duidelijk zijn. Er was een zeer actief en gedreven bestuur, maar Boele trok de kar. Het 
was toen niet gemakkelijk om de landelijke politiek en media te bereiken. Maar Boele 
was een meester in het uitvergroten van tegenstellingen. Hij kon goed polariseren. 
Dat kwam niet altijd even prettig over, maar we hadden het toen wel nodig om aandacht 
te krijgen voor de problemen die speelden. Vlieger- en ballonnenacties, om de 
vliegtuigen aan de grond te houden, waren nodig om landelijke aandacht te 
bevechten. Boele sprak tijdens een demonstratie met 1000 dorpsbewoners de 
beleidsmakers fel toe. Staatssecretaris van Eekelen deed uiteindelijk toezeggingen. Later 
bemoeiden de staatssecretarissen Stemerdink en van Houwelingen zich er persoonlijk 
mee. Er was druk overleg in Marsum tussen hen en de Commissie, met als resultaat dat 
het voortbestaan van de dorpen Marsum en Jelsum/Koarnjum veilig werd gesteld. De 
vliegbasis moest aanzienlijk minder uren gaan vliegen. Er kwamen nieuwe verkleinde 
geluidscontouren. De afbraakdreiging was van de baan. De 913 woningen rondom 
de vliegbasis werden geïsoleerd en verbeterd onder leiding van de Stichting 
Geluidwerende Voorzieningen. Boele was daar jarenlang secretaris van. De werkgroep 
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Dorpsvernieuwing zorgde voor grote investeringen in de leefomgeving. Ook daar zat 
Boele in. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het voortbestaan van Marsum (en 
Jelsum/Koarnjum). Binnen 15 jaar transformeerde Marsum van sloopdorp naar best 
onderhouden dorp van Nederland.

Boele heeft meer publieke functies bekleed. Zo was hij onder andere vanaf mei 
1975 directeur van de basisschool in Marsum, bestuurslid van de Algemene Bond 
van Onderwijzend Personeel (ABOP) in Friesland (hij zorgde in 1987 ervoor dat de 
ABOP Lunia state ging huren waardoor het bestaansrecht van de state bevestigd 
werd), voorzitter van de Marsumer kaatsvereniging Foarút, gemeenteraadslid en later 
wethouder van Gemeentebelangen in Menameradiel en jarenlang vast panellid van het 
actualiteitenradioprogramma “It Reade Ear” bij Omrop Fryslan.

Boele moest zijn drukke levensstijl bekopen met een burn out die hij langzaam te boven 
kwam. Daarna ambieerde hij geen publieke functies meer. Hij wist als geen ander 
hoe vergankelijk het leven is. Tijdens een Aldjiersoertinking sprak hij zijn oertinking 
uit. “Je leeft maar zo kort, en je bent heel lang dood” (maak er wat van), was zijn 
boodschap. Misschien gaf hem dit de kracht om met zijn ongeneeslijke ziekte om 
te gaan. Geen behandeling wilde hij die de kwaliteit van leven zou aantasten. Geen 
keuze om het ziekteproces te rekken. Blij dat hij met zijn geliefde Afke en Janne nog op 
vakantie naar Griekenland kon gaan.

Tot het laatst toe zagen we hem in het dorp. De kaatspartij tijdens de Marsumer 
Merke en het matinee pakte hij nog mee. Nog een keer met de auto naar de slager 
en de bakker. Daarna trok hij zich terug in de beslotenheid van zijn gezin en familie. Hij 
was dankbaar voor de extra tijd die hem gegeven was. Nooit hebben we hem horen 
klagen. Die kracht die daarvoor nodig is, die wensen we Afke en dochter Janne toe 
om het leven zonder Boele weer op te pakken. Ook zijn onze gedachten bij zijn zonen 
Hessel en Arno. We hopen dat zij dit overlijden een plek kunnen geven.  Boele werd 71 
jaar. Meer informatie op Marsum.info onder kopje Dorpsbelang.

Namens Dorpsbelang Marsum
Geert Verf
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Boele M. de Haan
Bergum, 5-11-1943               Marsum, 5-10-2015

In 1975 werd Boele de Haan in Marsum, als schoolhoofd van onze Openbare 
Lagere School ‘it Swellenêst’ benoemd en volgde in die functie meester Steenbeek 
op. Onder zijn leiding werden de noodzakelijke veranderingen als gevolg van de 
onderwijsvernieuwingen, in de eerste jaren tot stand gebracht. (mede dank zij de 
ouders, die actief in dit proces betrokken werden) 
Naast al die veranderingen binnen school, die doorgevoerd moesten worden, lagen er 
ook al  plannen en tekeningen klaar om in Marsum een nieuwe, en wel geluidsdichte 
school tot stand te brengen (dit vanwege de geluidsoverlast van de toenmalige 
Starfighters van onze vliegbasis). De voorbereidingen voor deze nieuwe basisschool, 
lagere school en kleuterschool ineen, voor ruim 200 leerlingen!, brachten een hoop 
extra werk met zich mee, waar Boele veel tijd en energie in heeft gestoken. 

Toen onze nieuwe geluidsdichte, school (uniek in Nederland en daarom als proefobject 
diende) in 1979 tot stand was gekomen en door onze toenmalige staatssecretaris van 
Defensie werd geopend, ging dat met heel veel publiciteit gepaard. Ook werd er toen 
een grote reünie gehouden, waarvoor hij een verzorgd en uitgebreid Reünieboekwerk 
heeft geschreven.

Van al die media-aandacht, rond het tot stand komen van deze geluidsdichte school, 
genoot Boele zichtbaar en maakte er op zijn manier gebruik van, om er zijn voordeel 
mee te doen. Met de geluidshinder-problematiek, die toen opspeelde en in Nederland 
veel aandacht kreeg, kwam hij ook in aanraking met de gevolgen ervan voor ons dorp 
en nam mede hierdoor zitting in het Overlegorgaan Commissie Geluidshinder van de 
Vliegbasis Leeuwarden.

Boele vond zijn grootste voldoening, in het uitwerken van school- en werkplannen 
(die hij altijd zeer uitvoerig op papier wist te zetten) en om vervolgens de daaruit 
voortvloeiende school-organisatorische veranderingen tot stand te brengen; 
daarnaast het onderhouden van al die kontakten en bemoeienissen, waar de school 
zo langzamerhand mee overspoeld werd, in goede banen te leiden. Al dit vele, veelal 
ook extra werk probeerde hij met de hem zo eigen, kenmerkende humor te relativeren.  



11Doarpskrante fan Marsum

In de jaren ’80 –’90 liep het leerlingental gestaag achteruit. Dat had natuurlijk ook zijn 
negatieve gevolgen voor de school. Die riepen de nodige weerstanden en emoties op en 
dit waren dan voor hem en het schoolteam moeilijke momenten, daar het zulke grote 
gevolgen had voor de school. 

Naast al deze planmatige werkzaamheden, gebeurde er natuurlijk ook veel in de klas 
en op school , te veel om hier op te noemen, maar die de ouders en oud-leerlingen 
van hem zich ongetwijfeld nog zullen herinneren; zoals de optredens van de klassen 
in de gemeenschapsruimte ter afsluiting van de schoolweek, de musical van groep 8 
t.g.v. hun afscheid,  de Pôlle-Schoolkaatspartij (samen met onze Kaatsvereniging Foarút 
georganiseerd),  met Sint- Maarten lampions maken van suikerbieten, excursies, ……… 
etc. allemaal hoogtepunten in het schoolleven van de kinderen. 

Maar Boeles ambitie reikte verder dan enkel het schoolgebeuren; naast het 
voorzitterschap van de Commissie Geluidshinder en later van Kaatsvereniging Foarút,  
werd ook nog de sprong naar de gemeentepolitiek gemaakt, wat later resulteerde in 
het wethouderschap. Dit was allemaal teveel van het goede; dit kostte al met al teveel 
tijd en energie, die je naast je intensieve schoolwerk er niet bij kan hebben. En helaas 
brak hem dit op een gegeven moment op en kwam hij zichzelf toen keihard tegen.
Vandaar dat hij in 1996 om gezondheidsredenen, gedwongen was zijn 
schoolwerkzaamheden neer te leggen. Héél spijtig, dat zijn loopbaan op deze manier 
moest eindigen.

Al met al, terugkijkend op die periode van bijna 20 jaar directeur van onze basisschool, 
heeft Boele voor onze school en voor ons dorp veel betekend.

Folkert Beimers
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Grote Kerst–Hobby–Cadeaumarkt in woonzorgcentrum Nij Statelân
Op Zaterdag 28 November organiseren de hobbyisten van Menaam en omgeving de 
jaarlijkse Kerst – Hobby – Cadeau -markt in de overdekte binnentuin en grote zaal . 
Voor Sinterklaas en Kerst zijn er leuke handgemaakte cadeautjes te koop, o.a. verse 
boeketjes, leuke kraamcadeautjes, de Tutte–famkes met haarversiering voor kinderen, 
een grabbelton. Veel muziek deze dag met o.a trekzakmuziek, het smartlappenkoor uit 
Elst! Ook de mannen zijn deze dag van harte welkom, er is o.a. houtbewerking, en het 
Menamer archief met filmpjes van oud Menaam.

Tussen de middag is er heerlijke snert te koop tegen een geschikte prijs, waarbij de 
opbrengst voor de Vrienden van Nij Statelân is.

U bent van harte welkom van 10.00  tot 17.00 uur:
Woonzorgcentrum Nij Statelân Palet, Nijlan 25 in Menaam;
toegang is gratis, en de koffie staat klaar !

De Hobbycommissie Menaam

Gr Hillie de Vlugt

Marsumer fan it jier 2015.

Op 31 december 2015 houden we ‘s avonds weer de traditionele Aldjiersoertinking.

Dus noteer het nu alvast in de agenda of op de kalender en mis deze mooie avond met 
sprekers,  foto’s en filmbeelden, muziek en een terugblik op het voorbije jaar niet. 
En natuurlijk wordt ook dit keer weer een vergulde strontbiezem uitgereikt aan de 
Marsumer fan it jier. 
Daarom roepen we iedereen op om ons te laten weten wie er volgens u/jou die mooie 
titel verdient. 
Dus: wie wordt -als het aan u/jou ligt- de eerstvolgende Marsumer fan it jier? 
Suggesties kunnen worden gemeld bij één van de onderstaande Kommisjeleden of via 
een mailtje naar ellydeleeuw@chello.nl.

Geert Verf
Jakoba Helbig
Elly de Leeuw
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Maak uw hlrilllrilgll wllr llvlld 
ll zll zl lp CD, DVD ll Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10  Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll Dlcullll digilalillrll valal € 0,30

LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
 (S-)VHS(-C), Mili-dv ll HI8 laldll digilalillrll vllr € 8,50

Alll Alll llrlalll 8ll fill lp dvd  vllr € 0,85 plr liluul 
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur

Kijk vllr alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
ll lll lll lll 0518-452185

Maak uw herinneringen weer levend 

en zet ze op CD, DVD of Blu-Ray

Nieuw:

 SUPER8 smalfilm overzetten naar breedbeeld Full HD.

Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.

Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
of bel met ons 0518-842326

 
             

 

Voor al uw verbouwingen 

Voor het vervaardigen, leveren, monteren en onderhoud van o.a. 
Kozijnen - Ramen - Deuren - Erfafscheidingen 

Maar ook voor Schilderwerk - Timmerwerk                                      
EPDM Dakbedekking - Onderhoud aan dakgoten 

Mark Flekzer 

Uniastraat 10, 9034 GX Marssum 
Tel. 058 - 844 93 99, Mob. 06 - 53 85 01 52  
m.flekzer@klussenier.nl, www.klussenier.nl 

*Vrijblijvende offerte  

*Deskundig advies  

*Geen voorrijkosten  

*12 Maanden garantie 

Ook buiten uw woning! 
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Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging ( O.N.S. ) in Menameradiel.

Op 26 oktober 2015 heeft een groot aantal ANBO-leden besloten een nieuwe 
seniorenvereniging op te richten en daarbij hun lidmaatschap bij de ANBO per 31 
december 2015 op te zeggen. Het bestuur had zich al als lid afgemeld en heeft daarop 
het voortouw genomen met de nieuwe senioren vereniging aan de slag te gaan. Tijdens 
de bijeenkomst gaven zich direct 48 aanwezigen op als lid van de “O.N.S. + de nieuwe 
gemeentenaam”.  
Het huidige bestuur blijft – met instemming van de aanwezige leden – het voorlopige 
bestuur van de nieuwe vereniging tot de eerste jaarvergadering in maart/april 2016, 
waar dan de bestuursverkiezing zal plaatsvinden. 

De doelstelling van de nieuwe vereniging is:
Organiseren van aktiviteiten zoals gezellige middagen, informatieve bijeenkomsten, de 
boottocht ( of een reisje ), de Nieuwjaarsborrel met het etentje, enz.
Regelen korting Zorgverzekeraar en de hulp bij het invullen van de belasting;
Samenwerken met Stichting Welzijn Middelsee, met ouderen-verenigingen in de buur- 
gemeenten, met de PCOB; 
Eventueel aansluiting bij een overkoepelende landelijke organisatie voor 
belangenbehartiging op landelijk niveau ( bijv. de N.V.O.B. )

U kunt zich als lid voor de “O.N.S. +  nieuwe gemeentenaam” opgeven bij:
Durk Fopma, tel. 058 – 2531928
Jan Kuipers, tel. 0517 - 231932
De contributie bedraagt per jaar € 30,00 en € 20,00 voor de partner.

Mocht u ook uw lidmaatschap voor de ANBO willen opzeggen, dan kunt u dit het beste 
per aangetekende post doen naar ANBO, Houttuinlaan 3,  3447 GM  Woerden. Wel 
voor 1 dec. 2015.
Per telefoon 0348- 46 66 90 of per mail servicecenter@anbo.nl. lukt momenteel door 
de vele opzeggingen niet of nauwelijks.
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Richard Kienstra T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99

E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99

Alkimon A6 liggend advertentie  12-05-2010  16:24  Pagina 1
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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 donderdagmorgen                                                                                                  

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site  www.welzijnmiddelsee.nl

Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met 
juf Saskia Benedictus via sbenedictus@home.nl



18  Nieuwskruier Novimber 2015

Kerstmiddag 55-plus

De diaconie nodigt alle 55-plussers uit van binnen en buiten de kerk uit Bitgum, 
Bitgummole, Ingelum en Marsum voor de jaarlijkse kerstmiddag die gehouden zal 
worden op zaterdag 19 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 11 december opgeven bij: Janneke Palsma, de Tolve 9 Bitgum via een 
briefje of via diaconiebitgumeo@hotmail.com of telefonisch na 16.30 uur op tel. 058-
8433737

WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MENAMERADIEL

Reisverslag van de WOM-delegatie op bezoek in Roemenië van 16 t/m 22 augustus.
De groep bestond uit: Tjibbe Rodenhuis (Boksum), Jos Steggerda, Durk van der Schaaf 
en Anton Schrama (allen Bitgummole). 

Een paar fragmenten uit het verslag.
Woensdag 19 augustus hebben we een bezoek gebracht aan Bud Cornel. Bud Cornel 
teelt groenten zowel in kassen als buiten. Het bedrijf lag er goed bij. 
Daarna een bezoek gebracht aan Crainic Teodor. Crainic Teondor (68 jaar) heeft een 
schapenbedrijf met ongeveer 80 schapen. Hij zou een stal/afdak willen bouwen voor 
ongeveer 100 dieren. Het laatste bezoek was aan de familie Calauz Remy Nelu. Deze 
familie teelt aardappelen en heeft ook een opslag voor aardappelen. We hebben met 
de familie gesproken over de toekomst van de aardappelopslag. Er is advies gegeven 
over betere ventilatie en een betonnen vloer.

Enkele van de afspraken.
• Een bouwtekening maken voor Crainic Teodor voor een stal / afdak voor ca 100 

schapen
• Afbouw van de leningen van de familie Baban en de familie Bud.
• In het voorjaar van 2016 zal er 24 ton pootaardappelen geleverd worden. Hierbij 

dient bij de rassenkeuze rekening gehouden te worden met doorwas, wat 
momenteel een probleem is.

Het hele reisverslag, gemaakt door Anton Schrama, kunt u lezen op de site van 
Menameradiel, www.Menameradiel.nl onder ‘verslagen WOM’. Als u liever een 
verslag op papier heeft kunt u bellen 058 2541542 en wordt het bezorgd.
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Muziekvereniging Ons Genoegen
 
Op 3 oktober hebben we onze jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Er werden weer allerlei 
spullen aangeboden, het één wat meer waard dan het andere. Gelukkig hadden we bij 
het ophalen van de spullen en op de zaterdagmorgen mooi weer wat altijd plezierig 
werkt en ook goed is voor de publieke opkomst. De totale opbrengst was ook weer een 
mooi bedrag, wat we als vereniging goed kunnen gebruiken voor de instrumenten en 
muziekaanschaf. Iedereen hartelijk dank voor de inbreng van de koopwaar en uiteraard 
ook voor de kooplustigheid! Daarnaast ook nog een woord van dank voor de inzet van 
de hulpen van buiten het korps, geweldig.
 
Inmiddels is ook de donateursactie weer in gang gezet. Vorig jaar zijn we daarbij gestart 
met het bezorgen van de donateurskaart met het verzoek om het bedrag per bank 
over te maken. Steeds minder mensen hebben namelijk nog contant geld in huis. Wij 
zijn heel blij dat veel mensen daar gehoor aan hebben gegeven, dit scheelt heel veel 
(vrijwilligers-) tijd. Ook nu hebben de donateurs weer de kaart in de bus gekregen met 
het verzoek om voor 1 november per bank te betalen. Als u als donateur wel liever 
contant betaalt dan kan dat ook en wordt dat binnenkort aan de deur opgehaald. Ook 
uw bijdrage is voor ons een belangrijke bron van inkomsten.
 
In november verzorgen we nog een concert in Erasmushiem in Leeuwarden voor de 
bewoners. Zij waarderen dit erg en dat geeft ons als muzikanten weer veel voldoening. 
Daarna is de Sinterklaasintocht voor de basisschool alweer in zicht en vervolgens de 
muzikale bijdrage aan de zangdienst op kerstavond. En op oudejaarsdag bakken wij de 
oliebollen weer heerlijk bruin voor u.
Uiteraard wordt er intussen ook flink gerepeteerd voor het nieuwjaarsconcert, op 
10 januari 2016 om 11.00 uur. Deze keer met een bijzondere muzikale gastspeelster, 
daarover in de volgende dorpskrant meer. Noteert u alvast de datum in de agenda?
Graag tot ziens bij een van de activiteiten van het muziekkorps!
 
Muziekvereniging Ons Genoegen
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND

ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op
0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!

HOOFDVESTIGING:
Het Want 4

8802 PV Franeker

DEPENDANCE:
Ljochtmisdyk 2 E

9036 VP Menaldum

DEPENDANCE:
Franekereind 30

8861 ED Harlingen
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VOOR EEN NOFLIKE 
TOCHT DOOR NOORD 
W E S T F R I E S L A N D

RONDVAART MIDDELSEE
Fam. Middelkoop
Ri tsumasyl  13-15

9033 WB  Ri tsumasyl
te l / fax:  058-2541456

www.rondvaar t leeuwarden.n l

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054

De Harke 3, 9033XX Deinum
Voor heerlijke huidverzorgende en 

huidverbeterende behandelingen.

                 

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, zie 

website) voor € 39,--

Verras uw partner/familie/vriendin met 

een mooie kadobon!

Zie voor al mijn behandelingen, 

aanbiedingen en prijzen op:

www.hu idverzorg ingbr ig i t t a .n l

Het einde van het jaar nadert, dus is het tijd voor 
een feestelijke behandeling met GOLDEN SKIN! 
(€ 64,95) Verleiding van alle zintuigen is de kern 
van deze behandeling! Goud, gecombineerd met 
hoogwaardige bestanddelen, zorgt 
voor vermindering van rimpels en verbetert 
de elasticiteit en het vochtgehalte van de huid. 
Inclusief een uitgebreide massage met een 
heerlijke honing met kaviaar en goud!

Aanbieding november/december:
*Medex handcrème van € 8,95 voor € 6,95.
*In december krijgt u natuurlijk weer een leuke 
  attentie mee naar huis!

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

It Harspit 8, Deinum   Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl

oog voor schoonheid

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

EEN GOLDEN SKIN BEHANDELING BIJ :
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TE KOOP

HOUTPELLETS – in 15 kg bags / 
6 mm – DIN+  gekeurd

HOUT BRIKETTEN – in pak van 12 
stuks / 10 kg
- goedkoper dan haardhout
- lange brandduur
- schoon hout
- DIN+

Williams, A
Marssumerdyk 11
Ritsumasyl
058 – 254 28 58

TE HUUR

AANHANGWAGEN  (DICHTE BAK)
(L X B X H / 250 X 150 X 150 cm)
€ 30 per dag

AANHANGWAGEN (OPEN BAK)
(L X B / 220 X 130)
€ 20 per dag 

Wat in soad minsken en wat een 
soad leave kaartsjes en reacties nei it 
ferstjerren fan ús leave man, heit en 
pake

AALTINUS (TINUS) ODINGA

It hat ús tige goed dien en een soad 
steun jûn. Úse tank derfoar.

Sjoukje, Pieter en Wietske, Klaas 
en Anita, Annet en Johannes en alle 
pakesizzers.
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Puzzel: Sudoku

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing puzzel Oktober- nummer:  

Winnaar: Sietze Posthumus
Riemer Veemanstrj. 2
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Uw Groenteman
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!
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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.

17.00
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Stim op’e Aldjiersploech Marsum, Marsum Ahoy!
As ‘Aldjiersploech Marsum’ ha wij in nûmer 
skreaun en dermei wolle wij graach in 
topnotearing yn’e Fryske top 100 helje. It soe 
natuurlijk geweldich wêze at ús nûmer plat 
draait wurd op de (Fryske) radiostjoerders!! 

We ha it nummer koart lyn opnaam in gearwurking mei de band Van Wieren en it is 
ûndertusken ek útbrocht. At jim it heare wolle kinne jim nei ús website / facebookpagina 
gean en der stiet in link om it te downloaden. Wij hoopje natuurlijk dat eltsenien dy’t it 
nûmer download, ek gelyk even op ús stimt!! 

En wa wit, klinkt der straks yn de haven weer ‘AHOY’!
Jim heare noch fan ús!!
De Aldjiersploech Marsum.
www.aldjiersploechmarsum.nl  -  www.facebook.com/aldjiersploech
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Stimwyzer Fryske Top 100
Gean nei www.frysketop100.nl 
as doch it fia de omrop fryslan app
	  

	   	  

Stim us op nûmer 1 !! 
De oare 4 nûmers mei jim sels witte. It soe wol it moaist weze at jim hjir gjin nûmer kieze 
wat al hiel heech yn’e list fan 2014 stiet. Dus, kies hjir in nûmer fan ûnderoan de list as 
ien dy’t hielendal net yn’e list foarkomt.

Collecte Stichting Dierenopvang de Wissel

Eind augustus heeft de collecte van Stichting 
Dierenopvang de Wissel plaatsgevonden. In Marsum 
is er 410,99 euro opgehaald. Wij willen hierbij alle 
gulle gevers bedanken. De opbrengst zal in zijn geheel 
ten goede komen aan de meer dan 100 asieldieren 
die op dit moment een nieuwe baas zoeken. 

Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar collectanten en naar iemand die de collecte 
in de Marsum wil organiseren. Zou u ons willen helpen? U kunt mailen naar collecte@
dierenopvangdewissel.nl of bellen naar 058-2664300.
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UITNODIGING 
In November bestaat onze vereniging 40 jaar 
 

Op zondagmiddag 22 november , om 15.00 uur, 
willen we graag de inwoners van Marssum en oud-

leden uitnodigen voor een gezellige middag in  
Dorpshuis Nij Franjum 

  Dansgroep Yduna uit Ysbrechtum is bereid 
gevonden voor ons op te treden. 
 
Yduna brengt een combinatie van internationale 
traditionele dansen met een tikje theater. Door de 
prachtige authentieke kostuums is een optreden 
van deze groep een lust voor het oog. 
 
De entree voor deze middag is geheel GRATIS en 
we hopen van harte op uw komst. 
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Geachte inwoners van Marsum,

De afgelopen maand heb ik bij een ieder een briefje bezorgd met betrekking tot de FRL 
Kerstpostzegel. Hier werd vermeld dat hij € 0,40 per zegel zou zijn. Van FRL kreeg ik  
onderstaand persbericht 
 
Leeuwarden – FRL Post geeft Voedselbanken Friesland decemberzegel uit
 
FRL Post uit Leeuwarden geeft ook dit jaar weer een bijzondere postzegel uit, namelijk 
de “Voedselbanken Friesland decemberzegel” 
 
Met deze voordelige FRL decemberzegel verstuurt u, alleen in de maand december 
en alleen de kerstpost door geheel Friesland.  Met het versturen van uw post met de 
“Voedselbanken Friesland decemberzegel” steunt u de Voedselbanken in Friesland. 
 
Van elke verkochte decemberzegel van 42 cent gaat 2,5 cent naar het goede doel! De 
zegel is vanaf 1 december 2015 te koop bij alle FRL postpunten. Hier kunt u tevens uw 
kerstpost inleveren; een overzicht van alle punten is te vinden op www.post.frl
 
De zegel is gedrukt in een oplage van 175.000 exemplaren en zal alleen in de maand 
december in omloop zijn. Gezien de beperkte oplage, de relatief korte looptijd  en het 
thema van het zegelvel is de verwachting dat vanuit de hoek van filatelisten er ook 
bijzondere belangstelling zal zijn voor deze uitgifte.

Wanneer u al zegels heb besteld en deze  wilt annuleren laat het dan zo spoedig mogelijk 
weten. Hoor ik niets zal ik de zegels bezorgen met het nieuwe tarief

Jan van Heumen
0648348395
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Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:
Sport  voor alle leeftijden
Fitness  150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen  Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en 
 verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty, 
 streetdance, bodypump.
Gezondheid  fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning  sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel  fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl

Bree

Flexibele 

opvang

Vaste 
leidster

Open vanaf 

7 uur

Natuurlijk
speelgoed

Suikervrij eten

Huiselijk
e 

woonkamer

Grote buitentuin

Spoorstrjitte 5      Tel: 06-18748094     info@kindercentrumdeinum.nl
www.kindercentrumdeinum.nl

Max. 2 kinderen 
per slaapkamer
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GEZOCHT: LIEFHEBBERS VAN MOLENS  

De “Stichting Molens in Menaldumadeel” is op zoek naar vrijwilligers. 
De stichting beheert maar liefst 7 rijksmonumentale poldermolens en een Amerikaanse 
windmotor.
Wij hebben een prachtig team van 20 molenaars, bestuursleden en “ondersteuners”.
Wij zoeken contact met mensen met kennis van zaken op verschillend gebied.

Daarbij wordt gedacht mensen met financieel inzicht, voor secretariaatswerk en 
algemene bestuurstaken. Maar ook vragen wij mensen voor het meer (eenvoudig) 
technisch  onderhoud aan onze molens. De stichting beschikt over een werkplaats in 
Marsum. Betrokkenheid bij de Friese molens stellen wij op prijs, het halen van een 
molenaarsdiploma wordt niet vereist.

Ook belangstellenden van buiten de gemeente Menameradiel zijn van harte welkom.
U kunt onze molens bekijken op www.molensmenaldumadeel.nl
Geïnteresseerden kunnen mailen naar: siebrenvanderzwaag@gmail.com of bellen voor 
informatie 
naar Siebren van der Zwaag, 06-51823773

Hulp gevraagd voor de zondagsclub.
 
We kunnen wel wat extra handen gebruiken.
De zondagsclub is een maal in de twee weken in de concistorie, ongeveer vanaf 
november tot mei, dus niet het hele jaar.
We hebben een gezellig uurtje met de kinderen, waarin we tijd hebben voor een 
verhaal, knutsel, spel en gezelligheid.
Verder bedenken we met de kinderen voor de kerst straks een stukje wat we ieder jaar 
ook uitvoeren tijdens de kerstnachtdienst.
We maken een palmpasen tak, ieder jaar een leuk uitstapje en nog veel meer!
 
Lijkt het je leuk om ons te helpen,
dan kan je altijd even bellen, appen, mailen of langs komen
 
groetjes van Janet en Maaike
maaikedijkstra29@hotmail.com
06-12950384
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Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 24 

november, ’s avonds acht uur in dorpshuis “Nij Franjum”.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen jaarvergadering d.d. 27 november 2014

4. Jaarverslag sekretaris2014/2015

5. Jaarverslag penningmeester 2014/2015

6. Verslag kaskommissie 2014/2015

7. Benoeming kaskommissie 2015/2016

Pauze met verloting en Ritsumafilmpjes

8. Bestuursverkiezing:

Oepie Larooi en Jan Tuinman zijn periodiek aftredend en herkiesbaar;

Vacature: Hedzer Castelein is periodiek aftredend en niet herkiesbaar

Kandidaten/tegenkandidaten kunnen tot een half uur vóór de vergadering 

schriftelijk worden aangemeld bij het sekretariaat

9. Rondvraag

10. Sluiting

Iisklup “Ritsuma” 
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678
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Hierbij wordt u door het bestuur van Stichting Dorpshuis Nij Franjum uitgenodigd om 
de jaarlijkse openbare vergadering mee te beleven.
Deze zal woensdag 18 november 2015 vanaf 20.00 uur gehouden worden in het 
dorpshuis in Marsum.

AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarlijkse openbare vergadering van 18 november 2014
4. Jaaroverzicht 
5. Financieel verslag seizoen 2014/2015 
6. Mededelingen over de bestuurssamenstelling 
7. Multi Functioneel Centrum
8. Toekomstplannen
9. Rondvraag
10. Sluiting

De koffie en thee staan voor u klaar en na afloop nodigen wij u graag uit om nog even 
na te praten met een drankje en een hapje.
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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

Buorren 14, 9034 HK, Marssum
T 06-51799677

w.vanwieren@live.nl

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN 
 ROND UW WONING

- VOOR UW BADKAMER EN 
 KEUKEN RENOVATIE

- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
- BESTRATING

Klus- en onderhoudsbedrijf

• Klein onderhoudswerk in- en rond uw 
woning

• Metsel-, voeg- en tegelwerk 
• Bestrating

=====================
Ook voor het definitief maken van het 

energielabel van uw huis kunt u mij 
vinden op 

 www.energielabelvoorwoningen.nl
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KERKNIEUWS MARSSUM
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,  NL57RABO 0313200777
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,  NL53RABO 0341704008
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.  NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408      Mob: 06-27243464
Ds. F. Haverschmidt - 058-84 31 534  - fhaverschmidt@gmail.com
Pastor Hessel Hansma,  0511-463326 - 06-31936624
hessel.hansma@gmail.com

Vluchtelingen, vreemdelingen, de catechisanten en de gemeenteavond

Wie de krant opslaat, of de radio of tv aanzet, of het nieuws volgt via internet, hoort 
aldoor  berichten over grote aantallen vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken 
in Europa. 
De vluchtelingenproblematiek kan niemand ontgaan. 

Onlangs had ik een kennismakingsavond met een van mijn catechesegroepen. 
Ik ontdekte dat ook deze jongeren graag met elkaar willen nadenken en praten over 
alles wat zij zien en horen over vluchtelingen. Ik heb hen beloofd om de volgende 
catecheseavond hieraan te besteden.
Op deze avond zullen we onder meer gaan kijken naar een korte film waarin een 
moderne Ruth het Bijbelverhaal Ruth navertelt. Ruth is een jonge vrouw uit het land 
Moab. 
Na het overlijden van haar man, zwager en schoonvader gaat zij met haar schoonmoeder 
mee. Schoonmoeder wil terugreizen naar haar eigen land, naar het dorp waar ze 
vandaan komt. 
Door het verhaal van Ruth kunnen we een beetje leren wat het betekent om vreemdeling 
te zijn. We zullen met elkaar in gesprek gaan over vragen zoals: hoe zou jij je voelen 
zonder geld in een vreemd land waarvan je de taal niet kent? Wat zou je dan doen? 
Hoe hoop je dat de mensen zullen reageren? En wat zegt de Bijbel over vreemdelingen?
In de Bijbel komen we veel vreemdelingen tegen: Abraham en Sara bijvoorbeeld, die als 
vreemdelingen met hun hele familie op weg gaan naar het land dat God hen beloofd 
heeft.
Of  de mensen van het volk van God, die als economische vluchtelingen verblijven in 
Egypte. Of -veel later- als gedeporteerden in het land Babylon.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van vreemdelingen of vluchtelingen 
in de Bijbel.
Het vluchtelingenvraagstuk is niet zomaar op te lossen. En je kunt verdrietig, ongerust 
of angstig worden van alle berichten die de huiskamer binnenstromen.
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Maar wanneer het in de Bijbel gaat over vreemdelingen of vluchtelingen dan wordt 
ons steeds klip en klaar een weg gewezen: die van de naastenliefde, barmhartigheid en 
gerechtigheid.

Op maandag 23 november is onze najaars-gemeenteavond. Op deze avond willen 
we als gemeenteleden  nadenken over het vluchtelingenvraagstuk. Mevrouw Irene 
Langendijk-van den Berg uit Bitgummole zal vertellen over haar werk voor de Stchting 
INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers 
) en haar werk voor Vluchtelingenwerk Nederland. Ook is zij actief bij het Project 
Nieuwkomers van de Vrijwilligerscentrale Middelzee van Menameradiel. 
Misschien kunnen wij samen een antwoord vinden op de vraag hoe wij hier en nu 
en in onze eigen omgeving  handen en voeten kunnen geven aan de naastenliefde, 
barmhartigheid en gerechtigheid waartoe de Heer ons oproept.

Komt u ook naar de gemeenteavond op maandag 23 november in de Molewjuk ?
U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten!
ds. Fokje Haverschmidt 
 
Bij de kerkdiensten
Zondag 22 november is de laatste zondag van het zogenaamde ‘kerkelijk jaar’. In de kerk 
wereldwijd begint met zondag 29 november, de 1e Advent, een nieuw kerkelijk jaar. In 
veel kerken is het gebruik om op de laatste zondag de gemeenteleden te gedenken die 
in het voorafgaande kerkelijk jaar overleden zijn. Ook wij doen dat, deze keer in een 
dienst in de Sint Pontianustsjerke te Marsum.
Voor de gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar gestorven zijn zal een gedachteniskaars 
worden aangestoken aan de Paaskaars. Maar er is meer verdriet en rouw in ons midden, 
bijvoorbeeld om een dierbare die al veel langer geleden stierf, of om een overleden 
vriend, dorpsgenoot of familielid. 
Daarom wordt aan ieder, die daaraan behoefte heeft, de gelegenheid geboden om 
een lichtje aan te steken aan de Paaskaars en dat te plaatsen bij de symbolische 
bloemschikking op de tafel in de kerk. Zo beelden wij uit dat onze gestorven geliefden 
geborgen zijn in het licht van de opgestane Heer. Voor Hem leven zij allen.

Uit de gemeente
Als gemeente vernamen wij het bericht van het overlijden van Boele Martinus de 
Haan op maandag 5 oktober 2015. Boele was de dierbare man van ons gemeentelid 
Afke Meekma en de leave heit van hun famke Janne. Op vrijdag 9 oktober was er in 
dorpshuis Nij Franjum gelegenheid om afscheid te nemen van Boele en om zijn familie 
te condoleren.  Ouderling Grietje Sijbesma en haar man Jan hebben hierbij onze 
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gemeente vertegenwoordigd.
Op zaterdag 10 oktober vond in besloten kring de crematie plaats in Andringastate.
Vanaf deze plaats wensen we Afke en Janne en de verder familie heel veel sterkte toe 
bij het dragen van het verlies van deze bijzondere man. 

Van ouderling Grietje hoorde ik dat er in en rond het dorp Marsum op dit moment 
veel dorpsgenoten zijn die ernstig ziek zijn. Sommigen moeten zware chemokuren 
ondergaan, anderen ingrijpende operaties. Voor de zieken en hun familie zijn het 
moeilijke tijden.
Laten we hen als gemeenteleden en als dorpsgenoten niet vergeten. Een kaartje, een 
bloemetje: het zijn kleine dingen, die goede moed kunnen geven.
En in de zondagse kerkdienst denken wij aan hen allen in onze voorbeden.

Een hartelijke groet aan alle lezers
van ds. Fokje Haverschmidt

In de voetsporen van ………
In de voetsporen van Theresia van Avilla en Johannes van ’t Kruis. Johannes hielp 
Theresia van Ávila bij het stichten van contemplatieve kloosters. In 2015 is het 500 jaar 
geleden dat Theresia werd geboren. In een tweetal avonden willen we op zoek gaan 
naar hun achtergronden. Theresia is in het bijzonder bekend als mystica, Johannes is 
bekend als mysticus, dichter en kerkleraar. Samen hebben ze in de 16de eeuw in Spanje 
de orde van de Karmel hervormd.
De inleiders op deze avonden zijn dhr. Jan Mulder en dhr. Auke Steensma.
Data: 17 november 2015 en 14 januari 2016.
Aanvang: 19.30 uur. 

Bij voldoende belangstelling willen we in het voor- of najaar van 2016 een reis naar 
Spanje organiseren om ter plaatse  kennis te kunnen maken met de geschiedenis van 
hun veelbewogen leven en de reizigers in contact te brengen met hun spiritualiteit 
en mystiek gedachtegoed. Over deze  reis volgt via de bladen van de protestantse 
gemeente Burgum en Rooms Katholieke parochie Burgum nadere informatie. Maar ook 
via website www.kerkplein-burgum.frl

Het adres van de Blijenhofkapel: Prinses Margrietstraat 63, 9251 HB Burgum ( 
crisisopvang Zienn)
Contactpersoon: Hessel Hansma (voorzitter werkgroep)
Tel: 06-31936624
Mail: hessel.hansma@gmail.com
Postadres: de Boek 68, 9251 NK BURGUM
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Nieuws  over de musical Jona.

Inmiddels is er gestart met de eerste repetitie 
voor de musical Jona, die op 16 en 17 april 2016 
opgevoerd zal gaan worden in de kerk te Bitgummole.
Het is een Friestalige musical waarin veel gezongen wordt en het verhaal van Jona uit de 
Bijbel (bekend van de walvis) wordt uitgebeeld.

De volgende repetitieavonden worden georganiseerd voor zangers/zangeressen in de 
maanden november en december 2015:
Zondag 1 november a.s
Zondag 15 november a.s.
Zondag 29 november a.s
Zondag 13 december a.s.
Eventueel een extra avond op zondag 20 december.

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ongeveer om 21.30 uur, in het 
specklokaal van de Molewjuk te Bitgummole.
Neem gerust  iemand mee, iedereen is van harte welkom en er kunnen nog altijd 
zangers/zangeressen bij!

Meer nieuws over de musical Jona is ook te volgen op de weblog:
pkngemeentebitgum.blogspot.com

Of op de Facebookpagina ‘PKN Bitgum e.o.’

Graag tot ziens bij een van de repetitieavonden!

Met een hartelijke groet,

Ria de Jong
Langestraat 28
Bitgummole
058-2532218
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 november bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Foar mear tsjerke nijs, sjoch ek us weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl

Kerkdiensten 
Aanvang 9.30 uur.
8 nov. Bitgum Ds.P.Dijkstra, Grou Fryskt.
15 nov. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt Hillich Nachtmiel.
22 nov. Marsum Ds.F.Haverschmidt yn dizze tsjinst betinke wij us 

ferstoane gemeenteleden  fan it 
ofrune tsjerklik jier.

29 nov. Bitgummole Ds.J.Kamerling, 
Frentsjer

6 dec. Bitgum Ds.F.Haverschmidt. Meiwurking yn dizze tsjinst fan koor 
Jubilate Ingelum.

13 dec. Bitgummole Ds.J.v.d.Ploeg, Snits.
20 dec. Marsum Ds.P.Beintema, 

Dokkum.
 
Bloemengroet
De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
Mevr.Wies Klazinga Erasmushiem, Leeuwarden.
Fam.Gerard de Jong. Andringastrjitte  20
Mevr.Jannie Stienstra  Franjumbuorsterpaed   1 
Paula Efde  Skoallestrjitte   12

Kofjemoarn

In het vorige kerkblad schreef ik dat we het nog over een definitieve ochtend gingen 
hebben.
Dat is gebeurd en de aanwezigen kozen voor de donderdagmorgen.
Dus de eerste donderdag van de maand is er kofjemoarn. 
Voor 2015: 5 november en 3 december.
We beginnen dan om 09.30 uur in de Molewjuk.
Van harte uitgenodigd.



NIEUWE 
KEUKEN?
Keukencentrum Marssum is een begrip in de 

regio. Daar vind je kwaliteit voor betaalbare 

prijzen. Ontdek het zelf en kom langs!

EK YN’T FRYSK KINNE JO BY US TERJOCHTE!

Al 18 jaar hét familiebedrijf in onze regio! 

Hegedijk 3, Marsum - T. 058 - 254 22 25 - ISO 9002 gecertificeerd

Maandag - zaterdag 10.00-17.30 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

•  Compleet ontzorgde keukens
•  Altijd GRATIS maatcontrole
•  Diverse topmerken keukens  

en topapparatuur
• Eigen fabriek
• 7 jaar garantie
•  Korte levertijden en lage prijzen 
•  Eigen transport en montagedienst

www.keukencentrum-marssum.nl



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

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

MAAR OOK: 
VERHUUR VAN LIMOUSINES EN 
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.AALIMO.NL

MAAR OOK VOOR: 

TAXIVERVOER IN DE WEEKEINDEN
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.TAXIHUMMER.NL

RYPSTERDYK 32  -   9034 HN   -   MARSSUM  -  058-254 14 91

(Ver)bouwen  
met karakter
Kwaliteit en ambachtelijkheid zijn zaken die tegenwoordig  

regelmatig het onderspit delven bij het (ver)bouwen van een pand, 
of dat nu een huis of een bedrijfsgebouw betreft. In het kader van de 

kostenbesparing wordt beknibbeld op materialen of constructie. 
Bij Bouwbedrijf Julianus zijn kwaliteit en ambachtelijkheid juist de instrumenten 

tot het leveren van een deugdelijk eindproduct. Vele tevreden klanten gingen u voor... 
Bel voor een offerte of kennismaking: 058-2541252.

• Renovatie (bedrijfs)gebouwen • Verbouw (bedrijfs)gebouwen • Woningen naar eigen ontwerp • Periodiek onderhoud •  
• Calamiteitenservice • Timmerwerkplaats • Groot onderhoud • Geluidsisolatie • Beglazing • Interieurbouw • 


