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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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COLOFON
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 Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuis bezorgd

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 OKTOBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 25 SEPTEMBER

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
Predikant Vacant      
Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

WWW.MARSUM.INFO
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CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum  058-2541241

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   24-9, 29-10, 26-11     18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT 

VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

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

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

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein    058-2541241
Xandrijn de Jager    058-8795816

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

12 t/m 14 september Marssum Merke
27 sept Rommelmarkt Ons Genoegen 09.00u NF
27 sept Burendag Marssum  NF
1 nov Bazaar vrouwenvereniging

De nije wetterwei  fan Marsum. Betink ris in goede namme foar dizze brege, opstjoere 
nei marsumerdoarpskrante@hwassenaar.nl
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Na een zomervakantie met mooi weer hopen we dat iedereen uitgerust het nieuwe 
verenigingenseizoen ingaat. Het komend jaar wachten ons belangrijke verbeteringen. 
De Haak en Marsum aan het water zullen gerealiseerd worden. Maar niet alleen dat, 
nog veel meer. Daar leest u over in de komende dorpskranten en door geregeld een 
kijkje te nemen op www.Marsum.info. 

Gemeenteraad neemt belangrijke besluiten herinrichting Ritsumasyl

Op 28 augustus heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal belangrijke 
voorstellen. De fietsbrug over het v. Harinxmakanaal komt niet bij Deinum, maar bij 
Ritsumasyl te liggen. Er wordt gebruikt gemaakt van de huidige brug. Een verstandig 
besluit. Wij zijn hier altijd voorstander van geweest. De structuur van de Hegedyk blijft 
daarmee bestaan. Onder de Hendrik Algrawei komt een fietstunnel naar Pypsterbuorren 
bij Boksum. Prachtig. Zo ontstaat weer een mooie fietsroute. Zeker als de tunnel, ter 
vervanging van de loopbrug, bij Marsum klaar is. En in Ritsumasyl wordt de duiker 
vervangen door een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 1.50 meter. 
De gemeente zal in overleg met de bewoners maatregelen treffen om overlast door 
boten tegen te gaan. Voordeel van deze brug is dat er geen nieuwe ontsluiting voor de 
woonarken gegraven hoeft te worden. Ook is de aanleg van een fietsbrug hierover dan 
niet nodig. Op www.Marsum.info kunt het gehele raadsvoorstel lezen. Goed om eens 
te doen. Naast de gedegen inhoudelijke informatie krijgt u dan ook een beeld van goed 
doordacht bestuur. De voorbereidingen en de vele gesprekken hebben jaren gekost, 
maar het resultaat mag er straks zijn. Daar gaan we decennia lang plezier van beleven. 
Een groot compliment voor het College, ambtenaren en gemeenteraad is op zijn plaats!

Rotonde westelijk van Marsum wordt fietsveilig gemaakt

De gemeenteraad heeft ook besloten dat de aanpak van de rotonde in de N383 
nabij Marsum, kruising tussen de Rypsterdyk en de N31 aan de projectscope van de 
Haak toegevoegd wordt. Deze rotonde voldoet niet aan de ontwerprichtlijnen, wat 
leidt tot onveilige situaties voor vooral overstekende fietsers. Door toename van het 
autoverkeer, door de aanleg van de Haak en het recent geopende NW tangent, is de 
huidige oversteek te gevaarlijk. De veiligheid van de fietsers en voetgangers kan door 
een tunnel of verbreding beter gegarandeerd worden. Prima besluit.
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Nieuwe bewoners welkom heten

Nieuwe inwoners van Marsum willen we graag welkom heten, maar het is niet gemakkelijk 
om bij te houden wie nieuw in ons dorp komt. De gemeente kan ons dat niet melden uit 
oogpunt van privacy. Toch willen we iedereen graag een brochure geven over wat in ons 
dorp te vinden is. We willen daarom de buurtverenigingen of straat-contactpersonen 
vragen ons op de hoogte te houden van de komst van nieuwe inwoners. Ze krijgen dan 
bezoek van ons of van Jan Posseth die ons geweldig ondersteunt bij het werven van 
nieuwe leden. U kunt zowel de namen van de straat-contactpersoon als van nieuwe 
bewoners doorgeven aan onze bestuursleden.

Permanent geluidsmeetnet vliegbasis

Vorig jaar is op initiatief van de PvdA in de Tweede Kamer unaniem een motie 
aangenomen, die vraagt om de aanleg van een permanent geluidsmeetnet rondom 
de vliegbasis. Doel hiervan is om de totale hoeveelheid geluidshinder op jaarbasis te 
bewaken. Daarnaast moet de ontwikkeling van het geluid van de JSF beter gevolgd 
worden en moet opnieuw bekeken worden of de geluidsisolatie ook bij de JSF wel 
voldoende is. De minister van Defensie heeft haar medewerking toegezegd. De 
provincie Fryslan, gemeente Leeuwarden, Defensie en bewonersvertegenwoordigers 
(Gerard Veldman uit Koarnjum en ons bestuurslid Geert Verf ) zijn al meerdere keren 
bij elkaar geweest om de motie uit te werken. Tot dusverre uiterst constructief en met 
volledige medewerking van Defensie. Garanties voor succes zijn er niet, maar de start is 
veelbelovend. In oktober komt de werkgroep onder voorzitterschap van gedeputeerde 
Poepjes weer bij elkaar. Het tempo blijft erin.

Subsidie voor leefbaarheidprojecten:

Van 1 september tot en met 31 oktober is er gelegenheid om ideeën in te dienen bij 
de KNHM voor bevordering van de leefbaarheid. Als deze genomineerd wordt krijg het 
project na uitvoering 1000 Euro. Nadere informatie bij Dorpsbelang. Ook kunt u een 
subsidieaanvraag indienen voor projecten in de periode van 8 september tot en met 10 
oktober 2014 bij Streekwurk. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website 
www.fryslan.nl/plattelandsbeleid en naar het projectburo Streekwurk, Raadhuisplein 
1, Franeker; telefoon 0517-380733 of e-mail: noardwest@fryslan.nl. Wilt u ons ook op 
de hoogte houden?
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Activiteiten op het dorpsplein:

Begin volgend jaar willen we verschillende verenigingen benaderen om bv één keer per 
jaar een activiteit op het dorpsplein te organiseren. Doel is tweeledig. De vereniging 
presenteert zichzelf en de bezoekers kunnen daarvan genieten en anderen ontmoeten. 
Zo hopen we dat het hele jaar door er geregeld activiteiten plaatsvinden. Heeft u 
leuke ideeën? Laat het ons weten. Leuk dat het afgelopen jaar spontaan al het nodige 
plaatsvond.  

En verder:

• Is er een vergadering van de Klankbordgroep Nieuw Stroomland geweest. Daarin 
is meegedeeld dat dit jaar duidelijk moet worden of het energiepark (met 
Asfaltcentrale) op Schenkenschans wel of niet doorgaat. Het kan alleen in zijn 
geheel doorgaan. 

• Hebben we medewerking verleend aan een live uitzending van radio Eenhoorn 
op 16 augustus. Ons dorp stond hierin centraal. Verschillende verenigingen en 
bewoners hebben hier aan meegewerkt. 

• Zijn we op zoek naar Marsumers die ons af en toe willen helpen bij verschillende 
werkzaamheden in het dorp. Heeft u nog wat tijd over en bent u bereid om 
belangeloos wat voor het dorp te doen? Heel graag een telefoontje. 

• Zijn de afgelopen zomer weer heel wat toeristen in ons dorp geweest. De kerk en 
het Popta slot waren geregeld open voor rondleidingen.

• Staat de promotiefilm van OBS de Pôlle op de Marsumer website. De film is een 
initiatief van de school en Dorpsbelang om het unieke project drietalig onderwijs 
plus onder de aandacht te brengen. 

• Wensen u een heel goede kermis toe. En laten we hopen dat het mooie najaarsweer 
er dan ook nog is.

Het bestuur van Dorpsbelang
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Geachte dorpsbewoners

Zoals u van ons gewend bent in de maand november, houden wij, de vrouwenvereniging, 
weer onze jaarlijkse bazaar. Dit jaar op zaterdag  1 november a.s.
Nu is mijn vraag aan u; heeft u misschien nog wat spulletjes voor de bazaar, en wilt u ze 
missen? Bewaar ze dan nog even voor ons want we hebben helaas  geen opslagruimte.        
In de dorpskrant van oktober a.s. meer hier over.

Dames van Marsum, wilt u niet eens bij ons op de koffie komen? Op dinsdag 9 september 
om 10 uur staat de koffie klaar in de consistorie. Wij hebben dan een gezelige morgen 
van de vrouwenvereniging. Dames kom eens langs en proef de gezelligheid van onze 
vereniging.
Ons programma t/m december ziet er als volgt uit;
Dinsdag 23 sept. : mevr. Leemburg uit Beetgum vertelt ons hoe zij poppen maakt en 
kleedt.
Dinsdag  7 okt. : Lezing over de kazematten van Kornwerderzand.
Dinsdag 21 okt. : Dokter mevr. M.Rappoldt houdt vanavond een lezing.
Dinsdag   4 nov.  : Utslag Bazaar en bingo met kleine prijsjes.
Dinsdag 18 nov. : Mevr. E. de  Vlas-Bruin,  Hoe kunnen wij kleding hergebruiken?
Dinsdag   2 dec. : We vieren het St. Nicolaas feest met cadeautjes, chocolademelk en    
     snoepgoed. Natuurlijk zingen we ook sinterklaas versjes.
Dinsdag 16 dec. : Kerstviering. Kerstliturgie, kerstliederen en kerstverhaal.  

Om de 14 dagen komen wij bij elkaar in de consistorie. De avond begint half acht!   
Dames, kom toch eens langs, we kunnen nog wel een paar nieuwe leden gebruiken.
Een hartelijke groet van het bestuur en de leden van vrouwenvereniging ” Samenwerking” 
voorzitter;   N. Castelein-Veltman

Geachte dorpsbewoners ,

Sinds 25-06-2014 heb ik Marssum verlaten en woon nu samen met
mijn vriendin Wilma aan het Zwenkgras in Leeuwarden.

Ik wens alle Marssumers veel gezondheid en geluk toe en bedank jullie
voor de mooie tijd , die ik hier heb gehad.

Groet Simon Terpstra , R.Veemanstraat 10.
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Burendag  Nij Franjum Marsum. 
 
 
 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt in het vierde weekend van september.  
Dit jaar willen wij als Stichting Welzijn Middelsee samen met 
MFC Ny Franjum Burendag gaan vieren in Marsum. 
En wel op zaterdag 27 september vanaf 15.00 uur in het MFC 
Ny Franjum en op het dorpsplein. 
 
Buurten wordt leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor 
hun buurt.  En waar zou dit beter kunnen dan in het dorpshuis. 
Marsum kent een mooi en gezellig dorpshuis  “  MFC  Ny Franjum “ dat kan u zeker niet 
ontgaan zijn. Maar wat kun je daar zoal doen en vinden?. 
 
Doormiddel van een feestelijke middag willen we in gezamenlijkheid een start geven aan het 
nieuwe activiteiten seizoen 2014 – 2015.  En u als dorpsgenoot uitnodigen om een kijkje te 
nemen in het dorpshuis.  In gezamenlijkheid willen wij graag aan u allen laten zien wat het 
dorpshuis te bieden heeft en dat er mogelijkheid tot  meer is. 
Diverse activiteiten, clubjes en verenigingen laten zien of kunnen u meer over hun activiteit  
vertellen.   
 
Aan een ieder is gedacht,  voor de jongeren zijn er 
speciale activiteiten om aan mee te doen op het 
dorpsplein en in de jeugdsoos.  Maar ook voor de 
vaders en moeders / pake en beppe is er volop 
vertier te vinden.   Heeft u altijd al eens wat meer 
willen weten over bepaalde activiteiten 
twijfel dan niet langer maar kom op de burendag 
gezellig binnen en laat u volop informeren over de 
diverse mogelijkheden. 
 
Kortom inwoners van Marsum grijp u kans en 
kom langs op de burendag in MFC Ny Franjum 
vanaf 15.00 uur.   
 
 
Stichting Welzijn Middelsee en  
                             bestuur MFC Ny Franjum. 

Vliegbasis Leeuwarden
Bemanningen van Chinook-transporthelikopters oefenen in week 35 en 36 op het 
NAVO schietterein ‘Vliehors Range’, gelegen op het meest westelijke deel van het 
Waddeneiland Vlieland. Bij deze oefeningen draait het met name om het opereren 
bij duisternis en het gebruik van boordwapens. Er vinden vluchten plaats tussen de 
schietrange Vliehors en de vliegbasis Leeuwarden. De crews trainen voor de missie in 
Mali. De Chinookhelikopters zijn naar verwachting in oktober in Mali inzetbaar. 
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Wij gaan verhuizen

In februari informeerden wij u over de verhuizing van ons servicekantoor in het centrum 
van Franeker naar ons advieskantoor aan de A31. Na een kleine verbouw is het zover!

15 september
Vanaf 15 september ontvangen wij u voor uw dagelijkse bankzaken graag aan Het 
Want 3 (8802 PV in Franeker). Ook de geld-, sealbag-, afstort- en muntrolautomaten 
verhuizen mee.

24 uur per dag
Zoals u gewend bent, staan ook op het nieuwe adres de geld-, en sealbagautomaat 24-
uur per dag tot uw beschikking. Uiteraard hebben wij het aantal geldautomaten dat in 
het centrum van Franeker overblijft geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat er voldoende 
alternatieven zijn om u van contant geld te voorzien.

Ruime parkeergelegenheid
Het is goed te weten dat onze locatie aan Het Want gratis ruime parkeergelegenheid 
biedt. De bank is daarmee gemakkelijk bereikbaar: ook om alleen te pinnen.

Van harte welkom
Bezoekt u de bank in Franeker op of na 15 september? Dan ontvangen wij u graag aan 
Het Want 3. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. 
U bent van harte welkom! Meer weten? Volg het laatste nieuws op onze website www.
rabobank.nl/lnwf
 
Met vriendelijke groet,
 
Mevrouw mr. Elly van 't Hof MBA
Directievoorzitter
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Een bericht van de Âldjiersploech van Marsum, 

Al 17 jaar lang organiseert Âldjiersploech 
Marsum iedere jaarwisseling een groot vuurwerk 
spektakel op het dorpsplein.  

Helaas is afgelopen jaar onze leverancier failliet 
gegaan. Hierdoor zijn wij de grootste sponsor van het vuurwerk spektakel kwijtgeraakt. 
Wij willen dit jaar weer een vuurwerkspektakel houden, maar dat kan niet zonder 
financiële steun uit van jullie. 
Medio oktober komen wij bij de deuren langs om geld in te zamelen voor het 
vuurwerkspektakel, om zo het vuurwerk en het feest in Marsum te behouden. 

Willen jullie dit jaar weer vuurwerk? 
Geef dan tijdens de collecte in oktober, of maak een bedrag over naar 
rek. nr. 37 15 53 725.
Alvast bedankt, de Âldjiersploech
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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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BIJZONDER PROJECT VOOR MENSEN VAN 65 JAAR EN OUDER.
Vanaf september gaan we in Marssum van start met het preventief huisbezoek. Inwoners 
van 65 jaar en ouder in de gemeente worden bezocht door getrainde vrijwilligers om 
in gesprek te gaan over hoe het met ze gaat. Dit project wordt uitgevoerd door het 
ouderenwerk in Menameradiel in samenwerking met Vrijwilligerscentrale Middelsee. 
Beide zijn onderdeel van Stichting Welzijn Middelsee. Wonen Noordwest Friesland 
is een partner in dit project. Het doel van dit project is om zicht te krijgen hoe het 
gaat met de inwoners van 65 jaar en ouder, wat men nodig heeft om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen, en wat men nog kan en wil bijdragen aan de samenleving. 

Uiteraard wordt dit project volledig onafhankelijk uitgevoerd van andere organisaties. 
De inwoners krijgen een brief met uitleg over het project. Daarna neemt de vrijwilliger 
contact op om een afspraak te maken. Natuurlijk mag men aangeven geen behoefte 
te hebben aan het bezoek, maar de ervaring in de omliggende dorpen Menaam, 
Bitgummole enz, heeft ons geleerd dat de meeste mensen het leuk vinden om hieraan 
mee te werken. Tijdens het bezoek wordt aan de hand van een vragenlijst gesproken 
over het wonen, de gezondheid, sociale contacten en vrije tijdsbesteding. 
De vrijwilliger kan waar nodig informatie geven, zij koppelen in elk geval altijd terug 
aan de ouderenadviseur. Zij zal waar nodig zelf actie ondernemen of de Omtinkerij 
inschakelen. Doordat de lijnen binnen de Omtinkerij kort zijn, kan er op een efficiënte 
manier gehandeld worden. 

Vrijwilligerscentrale Middelsee zal de mensen die een steentje willen bijdragen aan de 
samenleving door mensen die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het boodschappen 
doen of andere kleine klusjes met elkaar in contact brengen. 
Inwoners krijgen eerst een brief met uitleg voordat een vrijwilliger telefonisch contact 
opneemt. Deze vrijwilliger staat nooit onverwacht voor de deur, en zal zich altijd kunnen 
legitimeren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tjik Flameling of Sieta Kuipers, telefoonnummer 0518-460805

Stichting Welzijn Middelsee
Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7
9041 EC Berltsum
Telefoon: 0518-460805
E-mail: t.flameling@welzijn middelsee.nl
              s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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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

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

VAN HARTE WELKOM!

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta           

058-2890054
Voor heerlijke huidverzorgende en 

huidverbeterende behandelingen.

                 

1½ uur kennismakingsbehandeling al 

voor € 39,--! 

Zie voor al mijn behandelingen, 

aanbiedingen en prijzen op:

www.huidverzorgingbrigitta.nl

Introductie aanbieding 
        Hyaluronic reinigingsset     € 49,95
Bevat cleansing mousse en tonic mousse
en een elektrische gezichtsreinigingsborstel
voor een grondige reiniging en een stralende,
gladde huid!
             Maak een afspraak in de salon voor 
een heerlijke gezichtsbehandeling met de 
hyaluronic producten, voor een direct 
verstevigend en liftend effect          € 56,10
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It’s

 

Marsum Merke 2014 
Marsum Merke is ook op FACEBOOK. Dus doe vind ik leuk ! 

Definitief programma 

VRIJDAG 
10.00  : BOOTCAMP ism OBS De Polle voor alle kinderen in de 

lagere school leeftijd 
Vorig jaar waren we cultureel bezig (De Woodstock theater wandeltocht door en voor de kinderen) 
en daarom gaan we nu lekker sportief aan de slag. Bootcamp is een manier van sporten die het 
Amerikaanse leger gebruikt om te trainen. Een echte buitensport waarbij het gaat om kracht, 
snelheid en uithouding. We gaan ook lekker vies worden. Er zijn geen winnaars of verliezers: 
meedoen is jezelf al overwinnen!!  De trainers van Bootcamp Leeuwarden (gediplomeerde 
sportinstructeurs en voormalig commando strijders) verzorgen deze pittige les. Meester, juffen doen 
mee en ook ouders kunnen meedoen. Sportieve buitenkleding die vies mag worden aantrekken!  

14.00  : Theaterprogramma KLÚN & KNOFFELHAKKE 
Dit duo maakt een theatershow met vreemde vogels, aparte types, bijzondere voorvallen waarbij het 
publiek niet vergeten wordt. We hopen jullie allemaal te zien! Voor alle leeftijden geschikt. 
 
18.45 : Rondgang korps door het dorp, gevolgd door kinderen met versierde 

fietsen, skelters enz. 
Verzamelen om 18.30 uur bij dorpshuis Ny Franjum 
Alle kinderen die meedoen krijgen een attentie!  

20.00  : It’s showtime: Spelprogramma MINUTE TO WIN IT.  

Het spel kent maar 1 spelregel:  alle spelletjes moeten binnen 1 minuut worden afgerond. De  
spelletjes lijken eenvoudig en dus voor jong en oud ! Hoge prijs te winnen!  Opgave kan vooraf of  
tijdens de avond tot 20:00 uur bij Afke Tadema of mail naar afketadema@chello.nl 

  daarna JOKERS WILD 
  Dresscode deze avond SENSATION WHITE 
 
 



21Doarpskrante fan Marsum

ZATERDAG 
11.00 : Dames Hoofdklasse Kaatsen uitnodiging 

14.00 : Sterkste man/vrouw van Marsum met 

daarna TNT 
Wij willen wel eens weten wie de sterkste man, vrouw, junior is van Marsum en daarvoor uit durft te 
komen!!  De competitie  bestaat uit diverse onderdelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden 
aan: biervat sjouwen, vrachtwagen trekken (7 à 8 ton zwaar..), stenen tillen en gooien tot 120 kilo, 
pole pushing  en andere onderdelen. Deze competitie wordt geleid door niemand minder 
dan….Pieter Karst Bouma en Arno Louwsma!! 

Pieter Karst is - naast boer in Winsum -  Highlandgamer en is niet alleen al 5 jaar Nederlands 
kampioen maar is  ook  wereldkampioen 2014!  Arno vast bekend bij een aantal - naast 
loonbedrijfmedewerker uit Beetgum-  Nederlands Kampioen auto- en trein trekken,  de 2e Sterkste 
Man van Friesland, actief bij het skûtsje trekken, heeft al 3 keer meegedaan aan het Nederlands 
Kampioenschap Sterkste Man en behoort tot de beste 12.  

Zij verzorgen deze competitie en echte onderdelen en nemen dit heel serieus. Naast het begeleiden 
van de onderdelen geven zij tussendoor demonstraties en uitleg. Dit maakt het ook voor niet-
deelnemers aanlokkelijk om te komen kijken. Durf jij deze uitdaging aan? Altijd al eens je krachten 
willen meten? Grijp dan nu je kans om met deze toppers te werken en geef je op! 

Opgeven voor 10 september:    
-Junior onderdeel: vanaf voortgezet onderwijs tot 16 jaar 
-Sterkste man: vanaf 16 jaar 
-Sterkste vrouw: vanaf 16 jaar 
Opgeven door te mailen naar:  janxtdijkstra@hotmail.com  
   

-DEELNAME IS OP EIGEN RISICO - 

20.00 : Super Classics 80,90,00 
 

ZONDAG  
12.00 : Heren Hoofdklasse Kaatsen uitnodiging 

18.00 : Stageline 
 
MAANDAG  
10.00 : A. vd Kooi Kaatspartij met de zachte bal voor leden en niet leden, 

d.e.l. B en C klasse met verliezersronde 
  Opgave tot maandag 9.00 uur via info@kv-foarut.nl   
  Inleg leden: geen; Inleg niet leden: 5,00 
  Dresscode: Showtime met sensation white 
12.30  : Lunch 

16.30 : Matinee met C’est La Viespelletjes moeten binnen 1 

minuut gespeeld worden.De spellen zijn vooraf bekend. Met 
gemak thuis te oefenen. En er is maar 1 spelregel:  
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Puzzel:  Blokpuzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing Juni-nummer:  
De mode verslijt meer kleren dan de mensen

Winnaar: Annie Kramer
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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 
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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Nieuws van Vrrouwenkoor Nocht en Wille
 
Nu de mooie zomer op zijn eind lijkt, kijken we al weer naar het nieuwe seizoen. Na 
een vakantie van drie maanden beginnen we weer te zingen op maandag 1 september.
Vrouwen van Marsum, vindt U het leuk om met elkaar te zingen en een gezellige avond 
te hebben kom dan op maandagavond naar o.b.s. De Pôlle. De repetities zijn van 19.30 
tot 21.30 uur. U bent van harte welkom!
Het afgelopen jaar hebben wij verschillende keren opgetreden o.a. bij de hobbybeurs 
in Marsum,in de Hofwijck in Leeuwarden, voor de Zonnebloem in St. Annaparochie en 
op de korendag in Joure.
Naast het zingen doen wij ook altijd nog een andere gezellige activiteit.Dit jaar hebben 
we een heerlijke High Tea gehad in de theetuin in Wier.
U ziet het, veel redenen om U bij ons aan te sluiten!
Rest mij U nog de opbrengst van de Anjercollecte van het Prins Bernard Cultuurfonds 
mee te delen. Deze was 401,68 euro.
Een derde deel hiervan is voor het korps en het koor van Marsum. Zoals U weet doen 
wij deze actie samen. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!
 
Namens het bestuur van Nocht en Wille,
Jenny Boomsma-Eppinga(secr.)

Ook zo genoten van de toneelvoorstelling van 'it kistke' vorig seizoen?

OKK gaat weer de planken op! Dit seizoen gaan we weer 'los' met een nieuwe productie, 
wat we precies ten tonele gaan brengen blijft nog even een verrassing, wel is al duidelijk 
dat het weer een paar komische en vermakelijke avonden gaan worden.

Denk je er aan om eens mee te willen spelen? Dat kan natuurlijk! Meespelen betekent 
samen met een enthousiaste groep mensen een fantastisch product neerzetten. Waar je 
eigen inbreng, enthousiasme, emotie en gevoel zeer wordt gewaardeerd. Toneelspelen 
wordt wel eens 'topsport' genoemd, de repetities kunnen best inspannend zijn en veel 
van je vergen. Deze uitdaging wordt echter beloond met veel gezelligheid en een mooi 
traject waar groei en inzet uiteindelijk een grandioze voorstelling als resultaat heeft.

Zin om mee te gaan in deze uitdaging?
Een mailtje naar Mirjam van Wieren: mirjamvwieren@hotmail.com, en het is zo 
geregeld.
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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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Volksdansgroep “De Poptadûnsers”

Woensdag 24 september starten we weer met onze gezellige volksdansochtend.
Van 9.15 uur tot 10.45 uur zijn we weer bezig in  
Dorpshuis Nij Franjum
Al 38 jaar weet onze leidster Anneke van der Schaaf ons te vermaken met
dansen uit diverse landen op hedendaagse muziek.

Onze groep bestaat uit ongeveer 20 personen, doch nieuwe leden vanaf ongeveer 50 
jaar  zijn van harte welkom.
Stap gerust eens op een woensdagmorgen vrijblijvend binnen. 
Kom kijken, of doe mee.  
Graag tot ziens.
namens het bestuur
Tineke Muller ( secr) tel. 2542107

Zaterdag 27 september doen we mee aan de Burendag
Je kunt dan gezellig met ons mee dansen in Nij Franjum.

KAARTSOOS   HET GRAUWE PAARD   MARSUM
    
Beste dorpelingen,
Woensdag 24 september a.s. begint ons nieuw kaartseizoen en eindigt op 22 april 2015. 
Wij klaverjassen op woensdag avonds om de veertien dagen in café Het Grauwe Paard 
van 20.00 tot ± 23.00 uur.
De ene keer is het prijskaarten en de andere keer spelen wij voor de competitie.
Op de slotavond in april 2015 worden de prijzen van de competitie uitgereikt.
De prijzen bij het prijskaarten zijn vleesprijzen van Slagerij Stornebrink.
Ons ledenbestand bestaat uit Dames en Heren  en hopen dat wij voor het nieuwe 
seizoen een aantal nieuwe leden mogen begroeten.
De contributie bedraagt  € 2,50 per jaar.
De inleg bedraagt  € 2,50 per keer.
U bent op 24 september a.s. om 20.00 uur van harte welkom om geheel vrijblijvend 
mee te kaarten, waarna u alsnog kunt besluiten lid te worden van onze kaartsoos.

Het Bestuur.
Contactpersonen: G.Donga Tel. 2541804
   E.Velsma Tel. 2541936
   J.van Wieren  Tel. 2541795 t
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Extra handen nodig in Marsum!

Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. 
De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen 
af. Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, ambassadeur van het Nationaal MS Fonds.
Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar geleden de diagnose MS gekregen, maar heeft 
sinds 2007 al klachten.

Was de diagnose een dieptepunt of duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk heb ik een diagnose, hoe zwaar die 
ook is!
Er is een enorm vooroordeel dat mensen met MS in een rolstoel terechtkomen. Ik heb 
mijn omgeving  zelf verteld wat MS is zodat mensen niet zelf daarbij een beeld gaan 
vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk dat je alleen maar zelf je leven in de weg 
kan staan. Het is gewoon hoe je er zelf mee omgaat en hoe positief of negatief je in het 
leven staat. Op zekere hoogte kan je natuurlijk bepaalde dingen minder goed, maar 
mijn leven gaat gewoon door. Het lastigste vind ik het inleveren van bepaalde dingen 
die je vroeger deed. Ik sportte bijvoorbeeld heel veel, dat gaat gewoon niet meer. Je 
moet niet meer teruggrijpen naar het leven wat je hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen 
kon ik dat nog…. Dat vind ik af en toe wel eens lastig. Je lichaam dirigeert nu eigenlijk 
een beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan 100 MS-patiënten hebben en iedereen heeft 
een ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het een spierziekte is en ten tweede dat iedereen 
met MS in een rolstoel terecht komt. Dat is helemaal niet zo. Je kan 100 worden met MS
Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tellen, maar hoe je het leven hebt geleefd in die 
jaren.

Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS Collecte met zo’n 2 collectanten in Marsum 
georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur 
aan te bellen, zijn er zeker nog 5 collectanten nodig”, zegt Saskia Lie Atjam. 
Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds, info@nationaalmsfonds.nl of 
via 010-5919839Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie, klein of 
groot, is welkom op giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 november.
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www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.

Je blijft jezelf met Palet. 
Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Wij zijn altijd in de buurt. Maak eens kennis met Palet. 
Bezoek ons woonzorgcentrum Nij Statelân, Nijlân 25 in 
Menaam, het zorgsteunpunt Berltsum, Hofsleane 30a, 
of het zorgsteunpunt Dronryp aan de Hearewei 83. 

“ Ik ga elke week naar 
het dagcentrum van Palet” 
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Heemhuys Rozenhofje is een 
kleinschalig kinderdagverblijf in 
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde plek 
voor uw kind met de aandachtige 
verzorging van een vaste leidster.
 

Belt u voor een kennismaking met 
Renske Olthof.
Tel: 06-18748094

www.heemhuys-rozenhofje.nl

Kinderdagverblijf Deinum 

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
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NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER 
50% MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN 
BBESPARING OP DE ENERGIEREKENING

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

  - Coniferen
  - Heesters
  - Vaste planten
  - Kruiden
  - Tuingrond
  - Tuinturf
  - Compost
  - Gedroogde koemest
  - Groentezaden
  - Bloemzaden
  - Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13
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Enkele gezellige dagen met zomeraktiviteiten op de onder water gezette ijsbaan liggen 
weer achter ons. Vrijdag 20 juni zorgde jeugdklub “Oars” voor een mooi geheel met 
een vlottenwedstrijd, een fraai tentenkamp met een kachel als kampvuur, een gezellige 
barbecue en een uitstekende muzikale omlijsting door Marit en Arend Jan Talens. 
Daarbij zorgden de twee door “Het Grauwe Paard” ter beschikking gestelde party-
tenten bovendien voor een fraaie entourage. Zaterdagmorgen kregen de kinderen door 
de jubileumkommissie van Ritsuma nog een ontbijtbuffet aangeboden. Zaterdagmiddag 
kwam de jubileumkommissie aan bod. Twee CIOS-stagiaires hadden een prachtig 
circuit met acht spellen in of langs het water uitgezet. Circa 50 deelnemers, kinderen 
maar ook ouders, deden hun best om zoveel mogelijk punten te behalen. Buiten de 
spelen om kon gebruik worden gemaakt van waterloopballen, enkele surfplanken en 
een springkussen. Na de prijsuitreiking volgde de pingpong-ballenwedstrijd. De aan  de 
molenzijde te water gelaten balletjes dreven rustig naar de finishbuis aan de overkant 
en de eerste tien gearriveerden werden als prijs geregistreerd. Als afsluiting van de dag 
was er een barbecue, waarbij duo T en T voor een prima sfeer zorgde.                                                    

De jubileumkommissie wil ieder die het slagen van deze twee dagen mogelijk heeft 
gemaakt daarvoor hartelijk dank zeggen. De tien prijzen van de pingpongballenwedstrijd 
zijn inmiddels uitgereikt.
Verder willen wij alvast melden dat er op vrijdagavond 21 november een receptie wordt 
gehouden in het dorpshuis. Daarover volgt later meer informatie. Voorts zijn er plannen 
voor een wedstrijd belslydjeien en een shorttrackaktiviteit; daarvoor geldt uiteraard: ijs 
en weder dienende.

De jubileumkommissie “100 jier Iisklup Ritsuma”

Iisklup “Ritsuma” 
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678
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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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Vandalisme rondom o.b.s. De Pôlle

Het begint weer wat onrustig te worden rondom ons gebouw. Na enkele verspreide 
incidenten was het in het Hemelvaartsweekend goed raak. De sloten van alle drie 
toegangsdeuren waren zodanig toegetakeld dat deze niet meer te openen waren. Een 
groot raam van het speellokaal was kapot. De kostenpost is enorm. Het is niet alleen 
vervanging, maar ook zijn er veel kosten gemaakt in arbeidsuren. Arbeidsuren van hen 
die repareren en verloren gegane uren van collega’s en mij zelf. Het zal gauw uitkomen 
op een bedrag tussen de € 1000,- en € 1500, -. Dit zal zo mogelijk verhaald worden op 
de daders. De acties hiervoor zijn:

• Er is officieel aangifte gedaan bij de politie.
• Komende grote én kleine incidenten zullen hier aan worden toegevoegd.
• De politie zal weer regelmatig langskomen.
• Indien nodig zullen namen genoteerd worden.
• Dankzij het bord: ‘Verboden toegang art. 461 Wetboek van strafrecht’ kan de politie 

overgaan tot strafmaatregelen. Zelfs… als deze op zeker moment verdwenen is. 
• De camera beelden worden op dit moment bekeken. Mochten hieruit aanwijzingen 

komen dan zal de school deze beelden beschikbaar stellen aan de politie.
• De camera beelden zullen vanaf nu 

ook weer dagelijks bekeken worden.
• Er zal regelmatig contact zijn met 

onze wijkagent Hans Haven.
• Er is ook contact met de ouders 

/ verzorgers om met elkaar te 
observeren én aan te geven wat 
hier op het plein gebeurt. Dat kan, 
omdat deze school zo mooi centraal 
in Marsum is gelegen.

• Kortom: Acties genoeg om vroeg 
of laat tot een goede oplossing 
te komen. Een oplossing waarbij 
kinderen ( jong en oud ) gewoon 
vrij en blij kunnen blijven spelen. 
Jammer dat een enkeling dit 
probeert te dwarsbomen, maar met 
elkaar zullen we de rust en veiligheid 
terug krijgen.

Lucas Wolda – directeur o.b.s. De Pôlle

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!



37Doarpskrante fan Marsum

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      0627243464.

Relatie(s). (deel 1)
“Als je van mening verschilt, zorg er dan voor dat het geen meningsverschil wordt”. Ik 
las laatst die zin en besef dat deze “oneliner”gemakkelijker  op te schrijven is dan in de 
praktijk te brengen. Maar het is een feit dat verschil van mening kan uitgroeien tot een 
vervelend meningsverschil. Daar heb jezelf ook niet altijd de grip op. Of je hebt het niet 
door dat het een meningsverschil (geworden) is. Iedereen kan zelf wel invullen welke 
gevolgen dat kan hebben. En de “waan van de dag”( de dagelijkse beslommeringen) 
eisen weer je aandacht op. Dan maken bijzaken vaak de dienst uit. Merkwaardig.  
Relaties zijn  niet van roestvrij staal. Of zo broos dat bij wijze van spreken elk zuchtje 
“wind” de relatie(s) kan verslechteren of zelfs verbreken. Gebruik van (seconden)lijm 
biedt hier geen garantie van het helen van de breuken.  Boeken zijn en worden erover 
geschreven en  in veel tv. programma’s wordt dit onderwerp behandeld. Belangrijk is 
dan dat je niet alles kunt zeggen wat je denkt of weet. Maar dat je wel moet weten wat 
je zegt. 
In de Bijbel is het gelijk al mis in het eerst Bijbelboek Genesis. Kaïn en Abel, Lamech, 
Abraham en Lot enz, enz. Geschiedenissen waar we lering uit trekken? Ik heb het 
idee van niet of nauwelijks. Het zou wel moeten, maar we vergeten weer zo snel. 
Al moet gezegd worden dat negatieve ervaringen je niet of nauwelijks vergeet. De 
“verkeersregels”van het omgaan met elkaar zijn niet of nauwelijks beschreven, zo 
lijkt het wel. Het lijkt inderdaad wel net als het verkeer  in India. Niks geen regels. De 
brutaalste, de sterkste heeft, de slimste en de rijkste heeft voorrang. Toeteren maar. 
Ik kom er aan. Hou rekening met mij. Ga mij maar uit de weg. Waarom ik dit schrijf? 
Natuurlijk omdat ik het van belang vind dat relaties, op welk gebied of van welk niveau, 
goed verlopen. Maar we moeten ook bekennen dat het ons soms niet gladjes afgaat. We 
zijn maar beperkt in die vaardigheid. Dat alleen al  op zich leidt vaak tot misverstanden. 
En ik moet natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken! “De grootste afstand tussen 
2 punten is een meningsverschil” denk je soms. We vergeten vaak zaken te relativeren 
of zelf in de spiegel te kijken .In Efeze 4 staat “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de 
zon niet ondergaan over uw boosheid”. Het lijkt er op dat de meeste wrijvingen in ons 
dagelijks leven worden veroorzaakt door het feit dat we de verkeerde toon aanslaan. 
Paulus zegt het  in Romeinen 12 zo : “Stel , voor zover het in uw macht ligt, alles in het 
werk om met alle mensen in vrede te leven”. In Spreuken 25: “Het juiste woord op de 
juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal”. In hoofdstuk 16 van hetzelfde 
Bijbelboek: “Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel “.
Inderdaad , vriendelijke woorden , moeten we beseffen, zijn in korte tijd gezegd, maar 
ze echoën nog lang na!
Sjoerd D. Schaaf
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 23 september bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Mededeling van de kerkenraad.
Het verheugd ons, om U te kunnen meedelen, dat er binnenkort weer een predikant 
werkzaam zal zijn in onze gemeente.
Er is een beroep uit gebracht op Ds. F.Haverschmidt   Oudega ,<SWF> Ds.Fokje 
Haverschmidt heeft dit beroep aangenomen. In de middag dienst van 19 oktober a.s. 
zal de bevestiging plaatsvinden. De aanvang van deze verbintenis dienst  is om 14.30 
uur in de kerk van Bitgummole.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de Molewjuk en kan men kennismaken 
met Ds.Fokje Haverschmidt.
Ds . Fokje Haverschmidt zal met haar partner de pastorie in Bitgummole betrekken.

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
7 sept. Marsum Mevr . Akkerboom-Hondema Harns.
14 sept. Bitgummole Ds.K.Visbeek   De  Westerein Startsnein/  Frysk. It thema 

fan e tsjinst is: Sjong in ny liet foar God De Heare. Wij 
sille dan it nije lietboek in gebruk nimme.

21 sept. Bitgum Ds.Korteweg Ferwert.
28 sept. Bitgummole Mevr Stellingwerf-Vinke Earnewald.
5 okt. Marsum Mevr Akkerboom-Hondema Harns.
12 okt. Bitgum Da.de Schiffart- Spoelstra Drachten.
19 okt. Bitgummole Ds J.Miedema, Easterbjirrum/ Ds.F.Haverschmidt  

Aldegea. Oanfang is 14.30 oere. Bevestiging/ 
Ferbinnings tsjinst. Moarns is der gjin tsjinst.

 
Bloemengroet
De bloemen zijn met een groet van de gemeente gegaan naar:
8 juni   Mevr Mieneke Otter  Wielingastrjitte  16.
en    de fam. Oane Monsma   Wielingastrjitte  4
6 juli    Mevr A v. Loon-Hogenberg W.Camstrastrjitte 3
 en dhr.Jan v. Asten    Trekwei.
17 aug. Dhr Jan Otter   Uniastrjitte 19
 en dhr  Jappie Waslander   Bitgumerdyk 46.

 Foar meer tsjerke nijs, sjoch ek op us Weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl
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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 • 


