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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 DECEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 27 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
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   29-10, 26-11   VR 02-01-2015 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

1 nov Bazaar vrouwenvereniging
7 nov Voorstelling: It Jubileum 20.00u NF
10 nov Dag van de mantelzorger (Ons Huis - Sint Anna) 16.00u 
18 nov Openbare vergadering Dorpshuis Nij Franjum 20.00u NF
22 nov Sinterklaas intocht
27 nov Ledenvergadering Iisklup Ritsuma 19.30u NF
12 dec Oars: Kerstversiering maken (alle jeugd) 19.00u NF
13 dec Oars: Kerstboom optuigen dorpsplein 19.00u NF

Jeften

G.M.  € 15

Bedankt
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen e.d. die
ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in
Beetsterzwaag. Dit heeft mij ontzettend gesteund.

Vriendelijke groeten, Dirk Smid



6  Nieuwskruier Novimber 2014

Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Hieronder vindt u de enkele zaken die ons de afgelopen maand bezighielden:
Jeu de Boulesbaan wordt verbeterd:
De afwatering van de jeu de boulesbaan is verbeterd. Het water bleef er na regen 
val te lang in staan. Er zijn op ons verzoek twee putten geplaatst door de gemeente. 
Ook hebben ze de ondergrond onderzocht. Hieruit bleek dat deze niet goed was. De 
gemeente zal met de aannemer die dit destijds heeft aangelegd in overleg om het te 
laten herstellen. Prachtig, want de kwaliteit van de baan liet te wensen over. Sietze 
Posthumus heeft aangeboden om de baan geregeld aan te harken en de waterafvoer 
vrij te houden. Verder zijn we in gesprek met een dorpsbewoner om een “jeu de 
boelesclub” op te richten. Later meer nieuws hierover. 

Voortgang drietalig onderwijs basisschool de Pôlle
Hebben we ons laten bijpraten door de Basisschool de Polle over de verdere uitbouw 
van het drietalige en meer internationaal gerichte onderwijs. Zoals bekend doet de Pôlle 
met 12 andere scholen mee aan een landelijk project. De andere scholen zijn onlangs 
op bezoek geweest op de Pôlle. Ze werden hier geïnspireerd door de voortgang die de 
Marsumer basisschool heeft gemaakt. Leuk om te horen dat onze basisschool hierin zo 
voorop loopt. De Statenfractie van D-’66 is onlangs op een werkbezoek geweest om zich 
te laten voorlichten. Het Friesch Dagblad besteedde er een groot artikel aan (zie www.
marsum.info). We hebben met een afvaardiging van het team plannen gemaakt om het 
leerlingenaantal van de school op peil te houden en mogelijk zelf uit te breiden.   

En Verder:
• Zijn we bezig met de houten richtingsaanwijsborden. Er missen een aantal plankjes 

en de paal bij het dorpshuis is stuk. We onderzoeken nog of het te herstellen is of 
dat we de borden verwijderen. In het “Tom-tom tijdperk” hebben de palen niet 
meer de relevantie van een generatie terug toen ze geplaatst werden.

• Heeft Wonen NW Friesland ons laten weten dat volgend jaar gestart gaat worden 
met de bouw van twee nieuwe huurwoningen aan de Uniastrjitte. We zijn met hen 
in gesprek over de plannen.

• Zullen we in samenwerking met de jeugdclub Oars, tuincentrum de Leeuw, dorpshuis 
Nij Franjum en de Aldjiersploech weer zorgdragen voor een mooie kerstboom op 
het dorpsplein. Zaterdagmiddag  13 december ontsteken we de lichtjes. Bent u er 
ook weer bij?

• Hebben we met het nieuwe bestuur van de voetbalclub twee keer een gesprek 
gehad over hun goede en ambitieuze plannen. Eén van hun wensen is om de 
sportaccommodatie te vernieuwen. We denken graag met hen mee hoe dit het 
beste gerealiseerd kan worden.
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• Is op 6 november een overleg van de Stuurgroep Permanent Geluidsmeetnet om 
het geluid van de JSF goed te kunnen bewaken. Op maandag 17 november zal er 
weer een vergadering van de COVM gehouden worden (16.00 uur Provinciehuis; u 
kunt deze op de publieke tribune bijwonen). We zullen daar in elk geval ingaan op 
de klachten van het avondvliegen. We ontvingen daar verscheidene klachten over.

• Hebben we met belangstelling de documentaire van Omrop Fryslan over de 
toekomst van de vliegbasis Leeuwarden gezien. Informatief, maar jammer dat het 
eenzijdig belicht werd. Diegene die de uitzending gemist heeft kan via een link op 
de Marsumer site deze alsnog bekijken.

• Heeft de commisje Aldjiersoertinking al verscheidene suggesties binnen gekregen 
over de Marsumer fan it jier 2014. Leuk dat er zo goed meegedacht wordt.

• Waren we op 20 oktober aanwezig bij de vergadering van de Federatie van 
Dorpsbelangen in de gemeente. De gemeenschappelijke onderwerpen werden hier 
besproken. We hebben ons o.a. laten voorlichten door de wethouder Dijkstra over 
de wijze waarop de gemeente de transitie van o.a. de jeugdzorg, AWBZ-WMO en 
participatie vorm wil geven. Er komt veel op hen af.

• Heeft de gemeente gevraagd of wij het onderhoud van de zitbanken in en om ons dorp 
van hen willen overnemen. Het past binnen de toenemende verantwoordelijkheid 
die de burgers/dorpsbelangen zullen krijgen voor hun eigen leefomgeving.

Tot de volgende maand.
Het bestuur van Dorpsbelang

Neffes de oannimmer raze ein desimber de auto’s oer dizze fytstunnel yn de Hegedyk.
Soene wy Marsumers dan ek my de fyts troch de tunnel fleane kinne.
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STEUNPUNT MANTELZORG

DAG VAN DE MANTELZORG 2014.

Steunpunt mantelzorg wil u graag uitnodigen voor de Dag 
van de Mantelzorg.

In Nederland vervullen een kleine 2.6 miljoen mensen mantelzorg. Dit is zorg die 
verleend wordt aan bijvoorbeeld partner, kind , ouder, buur of vriendin.

Mantelzorgers doen dit vaak naast andere bezigheden zoals de zorg voor het eigen gezin, 
een baan of een opleiding. De meeste mantelzorgers hebben nooit echt gekozen voor 
deze zorgtaak, maar werden geconfronteerd met de ziekte of handicap van iemand uit 
de omgeving. Naarmate de zorg langer duurt is er steeds minder tijd voor ontspanning 
en een eigen leven.

Omdat mantelzorgers stille werkers zijn, willen wij hen in het kader van de Dag van 
de Mantelzorg in het zonnetje zetten. Daarom willen wij u graag uitnodigen voor een 
gezellige bijeenkomst in Ons Huis te Sint Annaparochie op maandag 10 november 2014 
van 16.00 – 19.30 uur

Deze middag zal in gezamenlijkheid door Mantelzorgers uit gemeente Het Bildt en 
Menameradiel gevierd worden.

Bent u mantelzorger of kent u een mantelzorger geef dit dan door aan het steunpunt 
mantelzorg . Dit geldt alleen voor mantelzorgers uit de gemeente Menameradiel en 
Het Bildt.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot 3 november bij Sieta Kuipers van Stichting Welzijn 
Middelsee,  tel: 0518-460805  of via e-mail  s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl  of via
Ekie Altena,  SWO  Het Bildt tel: 0518-402778  of e-mail; e.altena@swohetbildt.nl

Wij hopen u te mogen begroeten op de Dag van de Mantelzorg.
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Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 27 
november, ’s avonds half acht in dorpshuis “Nij Franjum”
De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen jaarvergadering d.d. 12 november 2013

4. Jaarverslag sekretaris 2013/2014

5. Jaarverslag penningmeester 2013/2014

6. Verslag kaskommissie 2013/2014

7. Benoeming kaskommissie 2014/2015

Pauze met verloting

8. Bestuursverkiezing:
periodiek aftredend en herkiesbaar zijn L. Breuker, L. Herrema en R. Terpstra 
Tegenkandidaten kunnen tot een half uur vóór de vergadering schriftelijk worden 
aangemeld bij het sekretariaat

9. Rondvraag

10. Sluiting

Kontributiebetaling
Aan de leden die niet per bank betalen melden wij hierbij dat wij vermoedelijk na 
21 november de kontributie bij u ophalen. Dit jaar heeft echter de overboeking onze 
voorkeur. Als u daartoe bereid bent, dan ontvangen wij graag de € 9,- kontributie op 
bankrekening NL03RABO0313204659 t.n.v. Iisklub Ritsuma te Marsum o.v.v. uw naam 
en adres. 

Het bestuur

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

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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Puzzel:  Codewoord

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing Oktober-nummer:  

Winnaar: G. Noordbruis-v/d Mark
E. v. Hiddemastrj. 4

Breek de code. Vul de woorden in volgens onderstaande omschrijvingen. Elk cijfer staat 
voor een andere letter. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
A. Muziekgroep  G. Lekker  L. Mentor
B. Verering  H. Ontvangtoestel M. Deel v/e vliegveld
C. Loonsverhoging I. Insect   N. Rechtvaardig
D. Stad in Thailand J. Versiersel  O. Maalstroom
E. Vorm v. tolheffing K. Groente  P. Deel v/e fiets
F. Waterkering

A. Dweilen met de kraan open.
B. Met een natte vinger te lijmen zijn
C. Het hoofd boven water houden
D. Het is een druppel op een gloeiende plaat
E. Geen zee gaat hem te hoog
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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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€ 980,00 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Marsum heeft € 980,00 opgebracht. Wie de 
collectant gemist heeft, kan alsnog een gift overmaken.

Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich 
inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, 
artsen, donateurs en vrijwilligers. 

Samen moeten én kunnen we kanker overwinnen
Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans  gestegen van 25% in 1949 tot 61% in 
2011. Helaas zijn we er echter nog niet. Jaarlijks overlijden er bijna 42.000 mensen aan 
kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarom heel 
hard nodig. De KWF-afdeling Menameradiel bedankt bij dezen iedereen voor zijn of 
haar bijdrage aan de collecteweek. 

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.

• Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro
• Doneer online via kwf.nl/doneren
• Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant achterlaat als 

u niet thuis bent
• Doneer via Facebook: collectebus.kwf.nl

Namens Marsum
Margriet Boersma-van Dijk

Persbericht

WANDELMAATJE
WIL GRAAG WANDELEN VANUIT ST. JEAN PIED DE PORT (Frankrijk) NAAR SANTIAGO 
(Spanje) EEN WANDELTOCHT VAN 800 KM. AF TE LEGGEN IN 6 WEKEN EN STARTEN IN 
HET VOORJAAR VAN 2015.

WIE ZOU DIT WILLEN/KUNNEN ONDERNEMEN MET MIJ??
SAMEN GAAN TRAINEN EN ZIEN OF ER EEN "KLIK" IS.

REACTIE  VIA DE MAIL:
J.KOOPMANSDEVRIES3@UPCMAIL.NL
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Burendag  Nij Franjum Marsum

Door middel van een feestelijke middag hebben we op zaterdag 27 september 2014 
Burendag gevierd in Marsum. Zoveel mogelijk activiteiten / gebruikers  van Nij Franjum 
lieten zich van de beste kant zien.
De jeugd kon zich uitleven op de springkussens of met DJ Meint. En ondertussen ook 
nog lekker creatief bezig zijn en genieten van een heerlijke suikerspin.
Voor de ouderen waren er kraampjes en demonstraties waar ze aan mee konden doen.
Maar ook werd er wel gezamenlijk gestreden bij het keatsen en tennis buiten.  Er was 
geen leeftijd grens, kortom voor elk wat wils.
Nadat we ons hadden vermaakt bij de diverse kraampjes en demonstraties was het op 
het einde van de middag ook nog even tijd voor de inwendige mens.
Het bestuur van Nij Franjum i.s.m. Mevr. Baarda zorgde voor een grote buurtbarbecue.
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor hun inzet en inbreng tijdens de 
burendag.
Samen hebben we gezorgd voor het slagen van deze dag.
Wie weet tot een volgende keer.

Namens het bestuur van Nij Franjum  en Stichting Welzijn Middelsee.
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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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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.

De”finish”van Jeen.

Het is u vast niet ontgaan: Jeen van den Berg is overleden. De media hebben er 

ruimschoots aandacht aan besteed. De nostalgische aandoende beelden gleden 

weer over het scherm. Ik kan me nog de beelden uit 54, ‘’5 en ’63 voor de geest 

haalde, toen hij me voorbij gleed in Oude Leije/Vrouwbuurstermolen. Spraakmakend 

is natuurlijk zijn overwinning in 1954. Of hij toen de sterkste schaatser was, kunnen 

we niet bewijzen. Wel de slimste. Als enige had hij gezien dat op het doek “EINDE” en 

in kleine letters stond “over 500 meter”. Toen de andere kanshebbers door kregen 

wat er aan de hand was, was Jeen niet meer in te halen. Het Elfstedenbestuur van 

toen moet wel voor een groot gedeelte uit puzzelaars hebben bestaan. Maar Jeen 

werd nummer één.

In 2001 werd hij door een hersenbloeding getroffen. Het leek of hij toen zou sterven. 

En voorgoed zijn laatste “finishlijn”zou passeren. Maar wonderwel knapte hij weer 

op. De bloeding op 3 februari 2014 (exact 60 jaar na zijn glorieuze overwinning) 

werd hem in de vorige maand uiteindelijk fataal. In de Leeuwarder Courant stond 

een uitgebreid artikel.

“Jeen van den Berg leefde in het hier en nu, maar  de laatste jaren geestelijk ook meer in het verleden. 

In het hiernamaals geloofde hij niet. ‘Ik ha, vertelde hij in 2008, ‘sân jier lyn even oan de oare kant 

sjoen en der is neat. Ast de lûken ticht dochste dan is it klear, ôfrûn. Ik fyn dat in fijne gedachte”.
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Volgens mij maakte van den Berg hier een denkfout. Inderdaad, hij was toen in 2001 

dicht bij de “finishlijn van leven en dood “geweest. De doodslijn lag nog maar “500 

meter” verderop om in zijn schaatstaal te spreken. Maar toen hij weer opgeknapt 

was, reed hij niet over die finishlijn, maar keerde om en reed weer richting  Dokkum! 

Jeen mag die uitspraak wel doen, maar (zeker)weten kon hij het niet! Hij was , om 

het zo maar uit te drukken , net als in 1963: sneeuwblind. De definitieve scheidslijn 

tussen leven en dood is en blijft een mysterie. En die was hij op een haartje na 

gepasseerd. Hij verwart hier waarheid en werkelijkheid. Daar is wel degelijk verschil 

tussen.Pas vorige maand gleed hij voor het laatst over die finishlijn van leven en 

dood. De definitieve! Wie Christen is, denkt daar anders over dan Jeen van den 

Berg: “God heeft ons een land beloofd”.En wat God belooft doet hij. Bij de Schepper 

zijn woord en daad één. “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de 

aarde”.

De good-old gentleman van het schaatsen gun ik Gods genade, zoals ik die iedereen 

gun. Na Lied 951 staat er een prachtig gedicht van Guillaume van der Graft. 

“Het sneeuwt. Het is bevroren water.

het is verloren tijd, het is

Andersomtaal, een zwijgzaam praten,

licht vallend uit de duisternis.

Het sneeuwt, het heeft met dood te maken

en met de klokken van voorbij.

er ligt vergeving op de daken

er is een toekomst buiten mij.”

Sjoerd D. Schaaf.
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 25 november bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten

Aanvang 9.30 uur.
2  nov. Marsum Ds.F.Haverschmidt B.M.
5  nov. Ingelum Ds.F.Haverschmidt B.M. Tankdei 19.30 oere.

Tijdens deze eredienst op de avond van Dankdag voor gewas en arbeid 
collecteert de diaconie niet met de pong. We vragen U houdbare 
levensmiddelen mee te nemen, de diaconie brengt deze goederen dan naar 
de voedselbank in Franeker.

9  nov. Bitgum Ds.J.Goorhuis, Smalle Ee.
16  nov. Bitgummole Ds.T. Korteweg, Ferwert Hillich Nachtmiel.
23 nov. Bitgum Ds.F.Haverschmidt, B.M. Leste snein tsjerklijk jier  

m.m.f koor Halleluja.  Yn dizze tsjinst  wurde de ferstoane gemeenteleden 
fan it ofrune jier betocht.

30 nov. Bitgummole Mevr.C.Akkerboom-Hondema, 
Harns

7  dec. Marsum Ds.F.Haverschmidt, B.M.
14 dec. Bitgummole Ds.K.Visbeek, De Westerein Fryskt. tsjinst.
21 dec. Bitgum Ds.F.Haverschmidt, B.M.

De Bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:

5 okt. Dirk en Netty Smid      Rypsterdyk 4

           Geert v.d.Baan en Hillegonda Zwanenburg    Bitgumerdyk 44.

Foar meer Tsjerke nijs, sjoch ek op us  Weblog

www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl



er kan er maar 
1 de beste zijn!

altijd de 
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ek in ’t frysk kin jo by us terjochte

www.keukencentrum-marssum.nl

Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters 
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

ISO 9002 gecertificeerd

•  De beste kwaliteit 
•  De beste keus
•  De beste prijs



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 • 


