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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 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 JANUARI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 25 DECEMBER

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 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. 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   VR 02-01-2015, 28-01-2015, 25-02-2015   18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT  
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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
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 dec Oars: Kerstversiering maken (alle jeugd) 19.00u NF
13 dec Oars: Kerstboom optuigen dorpsplein 16.30u NF >
13 dec Bingo SSS’68 20.00u SCU >
20 dec Kerstmiddag 55+ 14.30u CS >
24 dec Kerstzangdient 19.30u NHK >
27 dec Radio MAP - Marsumer Aldjiersploech  NF >
31 dec Aldjiersoertinking 19.30u NHK >
3 jan Nieuwjaarsvoetbalfeest - SSS‘68  SCU >
11 jan Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen 11.00u NF >
4 mrt Ledenvergadering uitvaartver. Marsum 20.00u ACA >

Jeften

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

De afgelopen maand hielden we ons met verschillende dorpse zaken bezig. In vogelvlucht 
worden ze hieronder genoemd:

De Haak  Het is bijna zover Marsum binnenkort aan het water 

Op 18 december wordt de Haak in gebruik genomen. Alle respect dat deze datum 
gehaald is, ondanks de tegenslag van de lekkage bij het aquaduct bij Ritsumasyl. Van 8 – 
18 december vinden er elke dag openingsactiviteiten plaats. U bent daarbij ook welkom. 
Zei www.vrij-baan.nl.  Bij Marsum is de aansluiting van rijksweg A31 op de nieuwe N31, de 
Haak om Leeuwar¬den, medio november al in gebruik genomen. Tegelijkertijd is ook de 
Noordwestelijke invals¬weg opengesteld voor het verkeer. Gedurende twee weekenden 
in november waren er afsluitingen. Dit gaf vooral in het 2e weekend een toename van 
het “sluipverkeer” door het dorp. Gelukkig werd het meeste verkeer de Bokmasingel 
over geleid. Het is natuurlijk nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijkt erop 
dat het rustiger is in Marsum. De westelijke invalsweg ligt aanzienlijk verder van ons 
dorp af. In hetzelfde gebied is een begin gemaakt met de gebieds¬ontwikkeling. Bij 
Ritsumasyl bevindt het aquaduct zich in de afbouwfase. Het Sylster¬rak is uitgebaggerd 
en bij de woonboten is nieuwe walbeschoeiing aangebracht. Op het middendeel van de 
Haak zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond. De loopbrug bij het keukencentrum 
is afgesloten en wordt verwijderd. De Dotingatunnel (de naam verwijst naar de beide 
Dotinga-states ten noorden en ten zuiden) ten zuiden van de loopbrug moet nog 
afgemaakt worden. De Hegedyk moet ook nog doorgetrokken worden. Momenteel 
wordt gewerkt aan de aanleg van de sluis naast het gemaal bij de Spinnekopmolen. 
Begin volgend jaar zal de duiker in de Bokmasingel en It Aldlân aangelegd worden en zal 
de vaarweg naar de Haven in Marsum aangepakt worden. Daarna zal de betonnen brug 
aan de Haven verwijderd worden. We hopen dat in april de eerste boot Marsum kan 
invaren. Tachtig jaar nadat deze vaarweg voor het laatst gebruikt is!

Twee nieuwe bestuursleden  Op zoek naar penningmeester

Tot onze grote vreugde kunnen we op de volgende jaarvergadering twee nieuwe 
bestuursleden kandidaat stellen. Qua aantal zijn we dan weer mooi op ons streefniveau. 
We zoeken nog wel een penningmeester. Dankzij de hulp van Jan Posseth en de 
vele automatische incasso’s blijft de tijdsinvestering binnen de perken. Maximaal 9 
vergaderingen per jaar en 1 tot 2 uur per week. Weet u iemand die hier geschikt voor 
is, graag een tip.
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Dorpsplein bij Nij Franjum kan ook door u gebruikt worden

Het dorpsplein bewijst (aarzelend) haar functie als centrale ontmoetingsplek, gezien de 
toename aan activiteiten die er plaatsvinden. Prachtig, zo is het opgezet en bedoeld.
Om het plein, de openbare ruimte, mooi en intact te houden is er op initiatief van de 
gemeente een ‘gebruikersovereenkomst’ gesloten met Dorpsbelang. U vindt die op de 
site.
Ook staat daar de ‘Overeenkomst en Rapport’, een door dorpsbelang opgestelde 
samenvatting  van de gebruikersovereenkomst met een rapport voor een schouw.
Als u iets wilt organiseren op het plein, print dan de overeenkomst en rapport van de site, 
vul die in en neem contact op met Anke Jetske de Boer, Binnenbourren 12-14 of vul het 
formulier in op www.Marsum.info, onder de knop “ons dorp” onder “dorpsplein”  
Zij zal dan met u een afspraak maken voor een schouw van het plein voor- en na afloop 
van uw activiteit. Kunt u Anke niet bereiken dan is Shira Tigchelaar de achterwacht tel.: 
2542321
e-mail: tigchelaar@dierenarts.nl. Zo houden we met elkaar het dorpsplein voor 
iedereen toegankelijk en bruikbaar.

En verder:

• Heeft Geertje Sikkema zich bereid verklaard om volgend voorjaar Marsumers te 
benaderen die met enige regelmaat Jeu de Boules willen spelen.

• -Willen we de nieuwe inwoners graag welkom heten. Om te zorgen dat we niemand 
missen doen we een beroep op contactpersonen per straat. Zij zullen door ons 
benaderd worden.

• Waren we aanwezig op de receptie van de IJsclub vergezeld met een envelop met 
inhoud.

• Is de COVM vergadering uitgesteld tot 8 januari (aanvang 11 uur in het provinciehuis). 
Dit omdat er op 1 december nieuwe geluidscijfers en geluidscontouren van de JSF 
gepresenteerd worden. Deze kunnen ons dan uitgelegd worden. U kunt daarbij 
aanwezig zijn.

• Op de Marsumer website staat al enige info hierover onder de knop vliegbasis
• Zullen we op 10 december aanwezig zijn bij een gesprek met NLR en RIVM in 

Bilthoven over de onderzoeksopdracht om de geluidshinder in de toekomst goed 
te kunnen bewaken. De voormalige basiscommandant Anton den Drijver zal een 
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Kerstmiddag   55 plus   in Marsum.
 
Zaterdagmiddag 20 december 2014
Van  14.30—18.45 uur.
 
De diaconie nodigt alle 55-plussers uit van binnen en buiten de kerk uit  Marsum,
Bitgum,Bitgummole en Ingelum, voor de jaarlijkse kerst middag die gehouden zal
worden   op zaterdag 20 december 2014 in de consistorie van Marsum, Buorren 18.
Het programma zal bestaan uit een kerstwijding, zang, verhaal en een verrassing.
Als afsluiting   een goed verzorgde Koffietafel  . De toegang is gratis en voor vervoer
kan gezorgd worden.
Opgave bij Marjan Holwerda tel. 058-2531743  en Grietje Sijbesma  tel. 058-2541408.
Tot ziens.

coördinerende rol vervullen in het uitwerken van de zgn motie Eijsink (PvdA – 
tweede Kamer motie).

• Waren we op 17 november aanwezig op de vergadering van het College van B en W 
en de Federatie van Dorpsbelangen in de gemeente. De gezamenlijke onderwerpen, 
zoals herindeling, onderhoud openbaar groen, begroting en plannen gemeente 
2015, werden besproken.

• Willen we u er nog aan herinneren om de enquête in te vullen van de Marsumer 
Enerzjy Koöperaasje i.o. Deze zat vorige maand als omslag bij de dorpskrant. Ook 
kunt u deze vinden op de website en digitaal invullen. 

• Hopen we met u een glaasje gluhwijn of beker chocolade te drinken tijdens het 
ontsteken van de lampjes van de kerstboom op het dorpsplein. Zaterdag 13 
december 16.30 uur bij Nij Franjum.

• Vragen we u ook om een financiële bijdrage te leveren aan het centrale vuurwerk 
dat ook dit jaar weer door de Aldjiersploeg georganiseerd zal worden. Dit jaar 
gaven wij wat meer dan anders om te laten blijken dat deze activiteit als traditie 
moet blijven. In Bitgum is deze traditie al gesneuveld.

• Wensen we allen een hele goede decembermaand toe. En we hopen u ook tijdens 
de Kerstzangdienst, de Aldjiersoertinking en nieuwjaarsnacht te ontmoeten.

Tot de volgende maand
Bestuur van Dorpsbelang
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De Stichting Molens in Menaldumadeel beheert acht molens in onze gemeente. Op één 
na allemaal molens die op de monumentenlijst staan. Geregeld draaien deze molens en 
worden ze door de vrijwillige molenaars onderhouden.  Het is een prachtig gezicht als 
de molens draaien in het landschap van onze gemeente.  Bij hoogtij-dagen worden de 
wieken soms met vlaggen versierd. In vroeger tijden was aan de stand van de wieken 
te zien of er een kind was geboren of iemand was overleden.  Die traditie is nog steeds 
bekend en wordt ook nog gebruikt. Kortom, “tige  nijsgjirrich”.

Het vak vrijwillig molenaar  wordt door een  tiental mensen uitgevoerd in onze 
gemeente. Daar komen ook wel mutaties in voor. Door leeftijd of vertrek wordt het 
aantal molenaars kleiner.

Op dit moment is er de mogelijkheid om in onze gemeente weer nieuwe molenaars op 
te leiden.  Dit gebeurt door één van onze molenaars, die bevoegd is om dit te doen.  
Mocht u het vak van molenaar willen leren, dan is er dit jaar de gelegenheid voor.  
U kunt dan contact opnemen met instructeur A.Castelein, Binnenbuorren 25 te Marsum, 
tel: 058-2541241.

Vindt U het belangrijk, dat onze molens mee het gezicht blijven bepalen in onze 
gemeente, dan kunt u ook donateur worden. Iedere bijdrage is welkom. Deze donateurs-
bijdragen zijn noodzakelijk om niet-subsidiabel onderhoud  te kunnen (laten) uitvoeren. 
Verbeteringen of vernieuwingen zijn nu eenmaal altijd nodig. 

U kunt zich daarvoor opgeven bij onze secretaris, dhr. J.Faber, R.Veemanstrjitte 18 te 
Marsum, tel: 058-2541581.
Tenslotte: Wilt u meer informatie over de molens zie dan onze website:
www.molensmenaldumadeel.nl

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Marssum.

Noteer alvast in uw agenda!
De jaarvergadering zal gehouden worden op woensdagavond 4 maart 2015.
Deze vergadering vindt plaats in het Afscheidscentrum Andringastate, aanvang 20.00 
uur. Na de vergadering is er gelegenheid om het Afscheidscentrum te bezichtigen.

Graag tot ziens, het Bestuur
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Kerstzangdienst    Marsum   2014.

    Uitnodiging ---  Uitnodiging --- Uitnodiging.

Ook dit jaar , voor de 26ste maal, willen wij U allen Van Harte Uitnodigen, om samen te 

komen zingen in de kerk , op woensdag 24 december a.s.

                                        Aanvang  19.30 uur.

Aan deze avond werken mee,de muziekver. Ons Genoegen, onder leiding van hun 

dirigent dhr.Douwe Veenstra.

Onze organist is deze keer dhr.Gerard Mollema.

De kinderen van de zondagsclub Marsum spelen weer een kerstspel.

Muziek, vertelling, zang en declamatie zullen elkaar afwisselen.

Wij hopen U allen weer te mogen begroeten op 24 december a.s.

De commissie.
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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!

TSIIS ON WHEELS
 

Wij zijn de goedkoopste, kaasbus van 
Friesland

Voorzien van (bijna) alle kaassoorten
Graag willen wij bij u, eens in de 14 

dagen langs komen
Contact 

leendert@vanwierenried.nl
Telefoon 06-50265898
Leendert van Wieren

P.s. proeven mag altijd

Supervers en genoeg keuze! 
            ( en eerst even proeven, natuurlijk! )

de goedkoopste tsiis
huis aan huis yn Fryslân! 

  Leendert
tsiis on wheels
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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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Verzoek van de MEK
De duurzame energie werkgroep van dorpsbelang heeft inmiddels overwegend positief 
ingevulde enquête formulieren  ontvangen. Belangstellenden kunnen de vragenlijst 
alsnog in de bus doen bij Wim de Vries Wielingastrjitte 12  , Hans Wassenaar Buorren 
26, Oene Hiemstra Dr. Poptastrjitte 2, Sjef van de Lubbe Rypsterdyk 60.

Vragenlijst zoek geraakt!
Op de site marsum.info kun je de vragenlijst vinden door op de middelste nieuws kolom 
te scrollen en door te klikken tot je de pagina met de Marsumer Enerzjy Koöperaasje 
hebt gevonden. Door op de foto te klikken kom je automatisch bij  de tekst en vragenlijst. 
Afdrukken en invullen maar.
Alvast bedankt namens de werkgroep,  Hans Wassenaar.

Dotinga Tunnel
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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

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

Cadeautips:
*Bij aankoop van een oogschaduw krijgt u een
Stars in your eyes kayal t.w.v. € 12,70 cadeau!
*Hyaluronic schuim reinigingsset inclusief een
gezichtsborstel nu voor € 44,95!
*Een feestelijk ingepakte cadeaubon tegen elk 
gewenst bedrag!
*Iedere klant krijgt een feestelijke attentie
mee naar huis!!

Een feestelijke decembermaand

bij
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Puzzel:  Sudoku

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing November - nummer:  

Winnaar: Rie de Boer
Andringastrj. 30

25e Aldjiersoertinking 

Op de laatste avond van het jaar vindt in Marsum altijd de Aldjiersoertinking plaats.
Inmiddels al voor de 25e keer! 
Vanwege dit jubileum maken we er een bijzondere avond van met daarin natuurlijk wel 
de vaste programma-onderdelen zoals de ‘oertinking’  door een dorpsgenoot, muziek 
(met o.a. Piter Wilkens), toneel en de bekendmaking van de Marsumer van het Jaar.

Zorg dat je erbij bent: iedereen is van harte welkom op 31 december!
Plaats: de kerk van Marsum.
Aanvang: 19.30 uur. 
Gratis entree.

Graag tot ziens,
de Kommisje Aldjiersoertinking
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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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ONS GENOEGEN

In de afgelopen periode heeft het korps weer voor ieder zichtbaar activiteiten ontplooid, 

waaronder recent de rommelmarkt. De nodige handel is het dorpshuis binnen gesleept 

en vervolgens voor een groot deel verkocht, waarna de restanten het gebouw weer zijn 

uitgesleept. Een muziekvereniging is een vereniging waar het nodige geld op jaarbasis 

mee gemoeid gaat en wij zijn dan ook blij dat er ieder jaar weer de nodige spullen 

beschikbaar worden gesteld voor verkoop. Hartelijk dank daarvoor.

 

Nu we het toch even over de eurocenten hebben; bijna heel Marsum is donateur van 

het korps. Dat is iets waar wij als vereniging trots op zijn. U bent altijd gewend dat er 

iemand van de vereniging langs komt om de donatiegelden op te halen. Daarin willen 

wij vanaf het komende jaar een wijziging aanbrengen. Nu velen geen of weinig contant 

geld meer in huis hebben wordt het ophalen van de donatiegelden op de oude wijze 

langzamerhand een tijdrovende aangelegenheid. Daar komt bij dat veel inwoners door 

werk en activiteiten vaak niet thuis zijn op het moment dat de donatiegelden worden 

opgehaald. De donateursbrief zal dan in het vervolg ook in de bus worden gedaan met 

het verzoek voor een bepaalde datum de donateursgelden over te maken. Bij diegenen 

die liever contant betalen zal dan na de betreffende datum iemand aan de deur komen.

 

Eind november heeft het korps een concert verzorgd in zorgcentrum het Bildt in St. 

Annaparochie. Het zorgcentrum is vorig jaar geopend, nadat het oude gebouw volledig 

was gesloopt en was vervangen door een prachtig nieuw zorgcentrum. Het restaurant 

was gezellig vol met bewoners en het korps klonk als een klok. Op de vraag van dirigent 

Douwe Veenstra of er ook oud-muzikanten in de zaal zaten kwamen er drie handen 

de lucht in. De langst spelend muzikant was een negenennegentig jarige bewoner die 

zeventig jaar lid van een vereniging was geweest. Wat ons betreft had hij best even mee 

mogen spelen met het korps. Aan de reacties te horen is dit optreden voor herhaling 

vatbaar.

 

Momenteel bereid het korps zich voor op de kerstzangdienst en het nieuwjaarsconcert. 

Tussen de bedrijven door zullen dan weer de traditionele Ons Genoegenlijke oliebollen 

op oudejaarsdag huis-aan-huis worden verkocht, nadat zij in de nachtelijke uren zijn 
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gebakken. Van harte aanbevolen; ook hiermee helpt u de vereniging financieel de 

winter (en de rest van het verenigingsjaar) weer door te komen. De verkoop start om 

9.30 uur. De oliebollen zijn ook warm verkrijgbaar in de voormalige groenteloods aan 

de Skoallestrjitte.

 

Het nieuwjaarsconcert zal worden gehouden op zondag 11 januari, aanvang 11.00 

uur. Het beloofd een mooi concert te worden, waarbij een sectie van het korps in de 

schijnwerpers zal worden gezet. Daarbij is dan ook een gastsolist uitgenodigd die zijn 

muzikale kunsten zal vertonen. In het januarinummer van de dorpskrant volgt verdere 

informatie. Een mooi en gezellig muzikaal begin van het nieuwe jaar, waarbij wij weer 

rekenen op een volle zaal publiek.

 

Ondertussen is het korps ook begonnen met de voorbereidingen voor het komende 

voorjaarsconcours van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân), dat zal 

worden gehouden in maart. Onder andere het bijzondere werk “Pierius Magnus”, ofwel 

“Grutte Pier” zal daar worden uitgevoerd. Ook op het komende concours zal het korps 

deelnemen in de afdeling Uitmuntendheid. De compositie over “Grutte Pier”, waarin 

zijn leven muzikaal wordt uitgebeeld, zal ook te beluisteren zijn tijdens het komende 

nieuwjaarsconcert.

 

Tot slot dan nog een mededeling over de inzameling van het oud papier. Ook daar 

veranderd iets. Op verzoek van Omrin zal het papier met ingang van 2015 eens in de 

vier weken worden opgehaald (i.p.v. een keer per maand). De data staan steeds voor in 

de dorpskrant; houdt u die even in de gaten!

 

Let op: omdat Oudejaarsdag dit jaar op woensdag valt wordt het oud papier op vrijdag 

2 januari opgehaald.

 

Iedereen nog goede weken toegewenst in het oude jaar en graag tot ziens bij de 

komende optredens van de vereniging.

 

De voorzitter
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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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GARAGEBOXEN TE KOOP in Marsum 

Er zijn nog enkele garageboxen beschikbaar. 
Heeft u belangstelling of vragen?

ETHIEKWIJZER bemiddelt en begeleidt in opdracht de verkoop.

Contactpersoon: Dhr. A. Elsinga

Zuiderplein 39
8911 AP  Leeuwarden
Tel: 06 - 46 37 23 22
Email: info@ethiekwijzer.nl

Onder de Marsumer kerstboom

‘Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon…..’

Wat?  Inwijding Marsumer kerstboom
Voor wie? Inwoners van Marsum
Wanneer? Zaterdagmiddag 13 december 2014
Waar?  Sociale plein Marsum
Hoe laat? Vanaf 16:30 uur

Op zaterdagmiddag 13 december wordt een zeven meter grote kerstboom op het 
Sociale plein van Marsum opgetuigd en ingewijd. 
De Marsumer kerstboom wordt opgetuigd door de kinderen van Marsum. De kinderen 
maken op vrijdagavond 12 december bij jeugdclub Oars de versiering en gaan de 
kerstboom op zaterdag gezamenlijk versieren en mooi maken. 
Alle Marsumers zijn vanaf 16.30 uur van harte uitgenodigd om de Marsumer kerstboom 
te bewonderen. Dorpshuis zorgt voor warme chocolademelk en glühwein en wat 
lekkers. Ook zal er live muziek te horen zijn.
Na afloop is er ook nog gelegenheid om even met elkaar een lekkere kerstborrel te 
drinken en na te zitten in het dorpshuis!
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2014                                         2015
Gjin Nij-jierskaarten dit jier

Wy dogge it no op dizze manier
Foar elk een lokkich en foaral sûnens 

tawinske yn’t nije jier

Groetnis, Albert en Zus Scheenstra – 
Franjumbuorsterpaed 30  Marsum

Alle lok en sûnens foar 2015 

De redaksje; 
Rienk, Gearsje, Hans en Fets

Prettige kerstdagen
Langs deze weg willen we iedereen Prettige 
Kerstdagen en een Voorspoedig en bovenal een 
Gezond 2015 wensen.

Hans en Doet Nauta.
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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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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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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.

Advent en kerst.

Na de adventstijd, de tijd van de verwachting, komt onvermijdelijk de geboorte. Het 
bewijs hiervan wordt meteen bij iedereen levenslang geleverd en is zichtbaar als 
litteken, namelijk de navel. Teken van (tijdelijke)verbondenheid. De geboorte van Jezus 
was niet anders. Toch is er een duidelijk verschil. De geboorte van Jezus geeft ons als 
mensen hoop. In een voorwoord van enkele maanden geleden heb ik geprobeerd uit 
te leggen dat veel woorden in onze taal die met een “h”beginnen, een vorm van kracht 
aanduiden. Hart, hoofd, hand en hemel bijvoorbeeld. Wij mensen zijn geneigd om 
concreet met zaken om te gaan. Dat is je ervaring en gevoel. Laten we het dicht bij huis 
houden, maar ook weer niet te dichtbij! Ongeveer 10 jaar geleden las ik als ouderling 
van dienst met Kerst de mededelingen in de kerk voor. Ik las als laatste mededeling 
voor: “In het gezin van Jozef en Maria is vandaag een zoon geboren. Zijn naam is Jezus”. 
Het bleef doodstil in de kerk, heel even verwacht je dan een applaus. Misschien kwam 
die mededeling te onverwacht of kwam die boodschap te dichtbij?

Kerst is niet alleen een historisch feest; we willen het graag “dichterbij”halen en het 
vieren met “brood en wijn”. Zichtbare tekenen. Het omgekeerde Avondmaal eigenlijk. 
Het liefst met familie en of vrienden. We willen sfeer maken in de donkere tijd van de 
12de maand.  Feest van het Licht. Maar ik vind juist de geboorteplaats heel bijzonder. God 
moet daar  wel een bedoeling mee hebben. Bethlehem, de geboortestad van de aardse 
koning David. De rode draad van de belofte,eeuwen daarvoor al aangegeven. “Huis van 
het Brood”betekent Bethlehem. Dat is de wens van God : een dak boven je hoofd en 
brood om van te leven.”Overvloeiende van melk en honing”dat is wat God iedereen 
toe wenst, ook degene in moeilijke omstandigheden. Niet alleen met betrekking tot 
het beschikbare eten, maar ook in verhoudingen. Kerst is o.a. het zichtbaar en tastbaar  
maken van die gedachte. God wil ons met ( Kerst zeker) tot Zijn Handen maken. 
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Heel wat royaler dan het onlangs afgedwongen BBB. Dat een rechter de bestuurders 
van ons land nog duidelijk moet maken dat de ontheemde vluchtelingen in ieder geval 
recht hebben op een Bed, een Bad en wat Brood. Ik schaam me diep dat in ons land 
de gastvrijheid voor ontheemden zo diep gezonken is. Wanneer de economische groei 
aangegeven wordt, moet dat het liefst grenzeloos.  Maar wanneer berooide vluchtelingen 
een beroep op ons doen, stellen we torenhoge bezwaren in. Importbezwaren. Natuurlijk 
moeten er regelingen zijn, net als in het verkeer. Maar het bitse “verboden ingang “ 
verkeersbord, mag wel wat vaker verdwijnen. O wee, wanneer een hedendaagse “Jozef 
en Maria”  plotseling bij ons op de stoep zouden staan?  Natuurlijk overdrijf ik een 
beetje. Want er gebeuren zeker ook heel veel goede dingen m.b.t. de opvang van 
ontheemden. Maar soms moet je dat doen om zaken duidelijk te maken en richting 
geven aan gedachten en gevoelens.

Lied 992: Wat vraagt de Heer van ons?

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken en delen

als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt

dat wij Gods wil doen en omzien

naar alles wat er leeft. 

 
William Livingstone Wallace (what does our God require of us)
Iedereen goede Kerstdagen toegewenst en een Gelukkig 2015.
Sjoerd D. Schaaf
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‘WA IS DY FROU?’

Wanneer u in de komende tijd in uw dorp iemand ziet lopen of fietsen met een 
plattegrond van Marsum in de hand, dan hebt u grote kans dat ik het ben. Sinds 19 
oktober van dit jaar ben ik de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente van 
Marsum, Bitgum, Ingelum en Bitgummole, ds. Fokje Haverschmidt. Ik ben geboren en 
opgegroeid in Drachten. Na mijn middelbare schooltijd studeerde ik theologie aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen. Mijn eerste gemeente was de Hervormde Gemeente te 
Heino, bij Zwolle. Daarna was ik achtereenvolgens predikant van vier andere gemeentes, 
onder meer in Tzummarum/Firdgum en later in Sexbierum/Pietersbierum. Op 9 oktober 
zijn mijn man Hille Eppinga, die docent piano is aan de muziekschool in Drachten, en 
ik neergestreken in de pastorie aan de J.H. van Aismawei 9 in Bitgummole. Onze vier 
kinderen zijn allemaal uitgevlogen.

Inmiddels ben ik al een keer voorgegaan in een dienst in de prachtige Sint Pontianus 
Kerk in Marsum. De kerk weet ik dus te vinden, al kwamen Hille en ik voorafgaande aan 
de dienst met onze auto bijna in de kronkelige straatjes op de terp vast te zitten. Maar 
naar mijn gemeenteleden in Marsum zal ik nog wel eens moeten zoeken, vrees ik. Het 
zal wel wat tijd kosten voordat ik iedereen weet te wonen.  
Wanneer u dus iemand met een plattegrond in de hand tegenkomt, en u vraagt zich af: 
‘Wa is dy frou?’, dan weet u nu wie dat is: de nije dûmny fan Marsum, Bitgum, Ingelum 
en Bitgummole.

Graag wil ik u allemaal een hele goede Adventstijd en gezegende Kerstdagen toewensen.
En: misschien ontmoeten wij elkaar bij de Kerstmiddag op zaterdag 20 december in de 
consistorie van Marsum?

Een hartelijke groet,
ds. Fokje Haverschmidt
J.H. van Aismawei 9
9045 PE Bitgummole
Tel. 058-84 31 534
Email: fhaverschmidt@gmail.com
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 23 december bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
7  dec. Marsum Ds. F. Haverschmidt   B.M. 2de Advint.
14 dec. Bitgummole Ds.K.Visbeek, De Westereen. Frysk.  3de Advint.
21 dec. Bitgum Ds.F.Haverschmidt  B.M. Dooptsjinst. 4de  Advint.
24 dec. Marsum Kriistsjongtsjinst    19.30 oere de Kommisje
25 dec. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt     B.M.
26 dec. Bitgummole Earetsjinstkummisje
28 dec. Marsum Mevr. J.T.de Schiffart-

Spoelstra.    Drachten
31 dec. Marsum Aldjiersoertinking. 19.30 oere
31 dec. Bitgummole Ben Bloemink.   Bitgum.
4 jan. 2015 Bitgummole Ds.F.Haverschmidt  B.M. yn de Molewjuk, 9.30 

oere stiet de kofje klear.
11 jan. Bitgum Ds.F.Haverschmidt,  B.M.
18 jan. Bitgummole Ds.P.Dijkstra,  Grou.
25 jan. Marsum Ds.F.Haverschmidt,  B.M. Hillig  Nachtmiel

De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
2 nov.
 Dhr.A.Postma      Tramstrjitte 48.  
 Tinus en Sjoukje  Odinga    Franjumbuorren 4.

Kerstmiddag 55+
De diaconie nodigt alle 55 plussers van binnen en buiten de kerk uit Marsum, Bitgum, 
Ingelum en Bitgummole, uit voor de jaarlijkse kerstmiddag. Die gehouden zal worden op 
zaterdag 20 december vanaf 14.30u tot ongeveer 18.45u in de consistorie van Marsum, 
Buorren 18. Het programma zal bestaan uit een kerstwijding, zang, een verhaal, een 
verrassing en ter afsluiting een goed verzorgde koffietafel.
De toegang is gratis en voor vervoer kan gezorgd worden. U kunt zich tot 13 december 
opgeven bij Marjan Holwerda, Hoarslânsdyk 1, Bitgum, tel. 058-2531743 
of mail marjan.holwerda@upcmail.nl 
met vriendelijke groet, Marjan Holwerda

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 • 


