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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

NIEUWSKRUIER JANUARI 2015

Jaargang 41 | #5 

 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 FEBRUARI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 29 JANUARI

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   28-01-2015, 25-02-2015, 25-03-2015     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

3 jan Nieuwjaarsvoetbalfeest - SSS‘68  SCU >
11 jan Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen 11.00u NF 
29 jan Koffiemorgen Ouderen - Nij Franjum 10.00u NF >
3 feb Gezamenlijk stamppot eten 17.30u NF >
5 feb Koffiemorgen 55+ Consistorie 09.45u CS >
7 feb Dennis Dooren 25 jaar huisarts in Marsum 20.00u NF >
4 mrt Ledenvergadering uitvaartver. Marsum 20.00u ACA >

Jeften

R.v/d Ploeg  € 15.-,     L.S.  € 17,-.
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De afgelopen maand vroegen vele dorpse zaken weer onze aandacht. Hieronder treft u 
de belangrijkste aan.

Geluid JSF blijft binnen de norm, maar Leeuwarden aanzienlijk zwaarder belast dan 
Volkel.
De regio rondom Vliegbasis Leeuwarden wordt aanzienlijk zwaarder belast dan die 
van vliegbasis Volkel. Dit blijkt uit de nieuwe geluidscontouren die het ministerie van 
Defensie op 15 december vrij gaf. De contour van Volkel beslaat “slechts” 62% procent 
van de Leeuwarder contour. De avondvluchten van Volkel passen voor de helft niet 
binnen deze contour omdat de JSF teveel geluid maakt, aldus Defensie. Deze vluchten 
zullen naar elders geëxporteerd worden. Defensie wil nog niet zeggen of deze naar 
Leeuwarden gaan, maar dat Leeuwarden daar het nodige van zal krijgen zal onvermijdelijk 
zijn. Defensie heeft slecht beperkte financiën beschikbaar om het geluid naar het 
buitenland te exporteren. Een ander gevolg is dat de twee internationale oefeningen 
die in regio Leeuwarden voor veel overlast zorgen niet kunnen uitwijken naar regio 
Volkel. Leeuwarden blijft daar aan vastzitten. En het percentage avondvluchten zet de 
stijgende lijn door. Eerder was dit 10%, nu 15% en bij de JSF wordt rekening gehouden 
met 20%, zo staat in het NLR rapport te lezen.  
Het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR) heeft nieuwe geluidscontouren 
berekend op basis van nieuwe geluidcijfers van de JSF. In september 2013 hebben 
nieuwe geluidsmetingen plaatsgevonden op de Amerikaanse vliegbasis Edwards. Het 
geluid komt overeen met de eerdere meting van oktober 2008. De geluidscontouren 
van de JSF die in juli 2009 gepresenteerd werden, maakten afbraak van twee woningen 
in Marsum nog noodzakelijk. Dat hoeft niet meer bij de nieuwe geluidscontouren. 
Minder toestellen (20 t.o.v. ca 40 in berekening 2009) en verfijning van de vliegpatronen 
maken dat deze twee woningen net buiten de 65 Ke geluidscontour komen te liggen. 
Dat is goed nieuws.
De nieuwe geluidscontouren blijven binnen de huidige wettelijke vastgestelde 
geluidscontouren, maar zullen aanzienlijk groter zijn dan die van de laatste jaren van 
de F-16.
De F-16 verbruikt ongeveer 50% van de wettelijke geluidscontour, de JSF zal ongeveer 
75-80% gebruiken. Dat betekent op jaarbasis meer geluid dan we de laatste jaren 
gewend zijn. Het komt ongeveer overeen met de geluidscontouren van 10 jaar geleden, 
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toen er nog aanzienlijk meer met de F-16 werd gevlogen dan nu het geval is. Defensie 
is niet van plan om de wettelijke geluidcontouren te verkleinen tot de geluidsruimte die 
de JSF zal verbruiken. Ze wil de onbenutte geluidsruimte achter de hand houden in het 
geval later meer nodig is.
Uit een rapport van het TNO blijkt dat het grondgebonden geluid van de JSF ook binnen 
de normen blijft. Wel zijn geluidschermen nodig om het geluid van het proefdraaien te 
dempen. Het proefdraaien neemt bij de F-16  22 minuten in beslag nemen per keer. Bij 
de JSF zal dit teruggebracht worden tot 7 minuten. 
In de zogenaamde D-brief van de minister van Defensie die op 15 december uit kwam 
bleek dat de Leeuwarder basis als eerste de JSF toestellen krijgt. Eind 2019 komen er 
twee toestellen. Eind 2021 komen de laatsten. Daarna worden ze op vliegbasis Volkel 
gestationeerd.

Permanent geluidsmeetnet
Een stuurgroep bestaande uit leden van beide COVM’s van vliegbasis Volkel en 
Leeuwarden is bezig om de komst van een permanent geluidsmeetnet voor te bereiden. 
PvdA Tweede Kamerlid Eijsink heeft een motie ingediend waarin hier voor gepleit is. De 
Tweede Kamer nam deze motie unaniem aan en de minister van Defensie “omarmde” 
deze motie. Binnen de ambtelijke top van Defensie zijn reserves tegen zo’n meetnet 
omdat de vraag is of meten een meerwaarde heeft t.o.v. berekenen, zoals nu gebeurt. 
Voor ons bestaat deze vraag niet. Juist bij de JSF is dit van groot belang om goed te 
kunnen bewaken dat deze binnen de geluidscontouren blijft. De hoeveelheid lawaai bij 
de JSF is sterk afhankelijk van de gasklepinstellingen. In de JSF-contour is bv rekening 
gehouden met 40% motorvermogen bij de landing, maar de vraag is of dat in de praktijk 
altijd gehaald zal worden. (Bij de F-16 wordt met minimaal 70% motorvermogen geland). 
Afwijkingen worden door meetapparatuur gesignaleerd. Niet door de berekeningen op 
basis van de standaard geluidswaarden. Voormalig Leeuwarder vliegbasiscommandant 
Anton den Drijver is ook permanent lid van deze stuurgroep en zal in de rol als adviseur 
optreden. Hij is in Amerika nauw betrokken geweest bij de invoering van JSF. Hij heeft 
kennis van de JSF en kent de bezwaren van omwonenden goed.
Op 8 januari zal de COVM Leeuwarden het NLR en TNO rapport bespreken (aanvang 
11.00 uur in provinciehuis). Voor verdere informatie zie op www.Marsum.info onder 
vliegbasis (linker rij). 
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De Haak is open  - Gebiedsinrichting gaat door
Op 18 december is de Haak geopend. Geheel volgens planning. Het lijkt dat Marsum 
minder verkeerslawaai heeft dan eerder. We hebben dat van meerderen gehoord. 
Kinderziektes zijn er ook. Het verkeer bij de Spinnenkopmolen heeft nog moeite om 
de juiste afslag te vinden. En verkeer naar Deinum gaat nu te vaak via Ritsumasyl. 
Lastig voor de omwonenden, maar een probleem dat zich zelf oplost als de brug bij 
Ritsumasyl omgebouwd wordt tot fietsbrug. Verder hopen we dat er geen toename 
van sluipverkeer is door Marsum. De gebiedsinrichting ten zuiden van Marsum gaat 
onverminderd door. De sluisdeuren in de toegangsluis tot Marsum zijn medio december 
geplaatst. Begin 2015 zal de duiker in de Bokmasingel aangelegd worden. Daarna zal 
de betonnen brug aan de Haven verwijderd worden, zal de vaarverbinding verbreed 
worden en zal de Haven in Marsum voorzien worden van een zwaaikom en aanlegplaats. 
In het 2e kwartaal zal Marsum weer bereikbaar zijn met de boot.

Noord West Tangent geeft nog geen afname verkeer door Marsum
Het verkeer op de weg van Dyksterhuzen naar Marsum is meer dan verwacht. Dit was 
1500 op een werkdag en is 1500 gebleven. Desondanks is het verkeer op de Poptawei 
drastisch gedaald van 4017 naar 2323 autobewegingen per dag. Dat laatste is goed 
nieuws, omdat een toename van verkeer mogelijk weer de discussie over sluiting van 
de Poptawei oprakelt. Daar is nu geen reden toe. De hoop is dat het verkeer op de 
Bitgumerdyk later zal afnemen als de verkeersroutes inslijten.  
Bitgummole en it Bosk bij Bitgum hebben aanzienlijk meer verkeer te verwerken 
gekregen. Veel meer dan verwacht, zo liet Projectleider Yme Visser van de provincie 
Fryslân weten tijdens een eerste evaluatie van de verkeerstellingen na de openstelling 
van het NW tangent.
Tijdens deze evaluatie bespraken wethouder Lute Pen en de Dorpsbelangen van Bitgum, 
Bitgummole, Ingelum en Marsum de nieuwe verkeersstromen.

De tellingen zijn recent gehouden, maar de Haak was nog niet open. Dit zal later nog 
voor enige wijzigingen kunnen zorgen, maar grote lijn van het NW tangent en omliggend 
wegenstelsel klopt aardig met het eerder opgestelde verkeersmodel. Wel zijn er een 
aantal afwijkingen. Volgens dorpsbelang Bitgummole zijn er nog veel inwoners uit 
Bitgum en Bitgummole die de oude gewoonte volgen om via Marsum te rijden. Ze 
blijven dus recht door rijden i.p.v. via het NW tangent de S-10 te nemen. Ook leidt 
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de Tom-tom nog via de dorpen. Verder ziet dorpsbelang Bitgummole weinig auto’s 
van het NW tangent de afslag bij Dyksterhuzen nemen richting Marsum. Dat is op zich 
gunstig voor Marsum. Het bevestigt de eerste conclusie dat het vooral het verkeer uit 
de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum is die voor de 1500 autobewegingen op de 
Bitgumerdyk blijft zorgen. Afgesproken is dat de dorpsbelangen via hun dorpskrant en 
website de bewoners zullen stimuleren om meer de S-10 te pakken.

De rotonde aan de westkant van Marsum zal volgend jaar aangepast worden. Deze 
wordt robuuster gemaakt waardoor de verkeersafwikkeling sneller zal gaan. Ook komt 
er een bredere oversteek voor fietsers, zodat de weg in 2 keer overgestoken kan worden.
De stroomlampjes op de rotonde blijken wel kwetsbaar te zijn. Dit zullen waarschijnlijk 
reflectoren worden. Op de S-10 zal meer ledverlichting komen (groen die naar beneden 
schijnt) i.p.v. het natriumlicht.
Nieuwe tellingen in het voorjaar, een tijd na opening van de Haak, zullen meer 
duidelijkheid opleveren. De gemeente en de dorpsbelangen zullen zich daarna 
gezamenlijk opnieuw beraden op verbeteringen. Voor meer info (en een kaart met 
tellingen) zie de Marsumer website.

En verder:
• Feliciteren we de nieuwe Marsumer van het jaar van harte. Fijn dat ons dorp zulke 

actieve inwoners kent.
• Hopen we op het moment van het schrijven van dit artikel dat radio MAP van de 

Aldjiersploeg, de Aldjiersoertinking, het centrale vuurwerk en de jaaropening in het 
dorpshuis goed is verlopen.

• Hopen we ook voor u op een gezond en vreugdevol 2015. En dat het een jaar mag 
worden waarin de leefbaarheid en de verbinding in ons dorp weer verder mag 
groeien.

 
Het bestuur van Dorpsbelang
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Koffiemorgen Marsum

In Marsum is op donderdag 5 februari 2015 een gezellige ochtend voor ouderen  in de 
consistorie.
We gaan met elkaar koffiedrinken met iets lekkers , we spelen een spel, we zingen met 
elkaar en we kunnen luisteren naar elkaar  en naar mooie oude verhalen.
De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur.

De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.
Tel. 058-2541265  Marijke Posseth  of
Tel.058-2541408  Grietje Sijbesma.

Hartelijk welkom aan alle 55 plussers.

Foar elk in lokkich en sûn 2015 tawinske     
Willem en Julia fan’e Haven

Foar elk in lokkich en foaral sûnens yn it nije jier tawinske.                
Paul & Frieda van der Veer



11Doarpskrante fan Marsum

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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Opbrengst collecte Multiple Sclerose

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van 
€ 405 in Marsum opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op 
pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact 
op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl

de brege under de snelwei, it echte wetter komt noch
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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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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

wenst u een gelukkig en gezond

   2015      

Ook in het nieuwe jaar bent u natuurlijk 
weer VAN HARTE WELKOM!
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Puzzel:  Synoniemslang

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Vul, de slang volgend, synoniemen van onderstaande woorden in. De laatste letter(s) van een woord 
is/zijn de eerste letter (s)van het volgende woord. Tussen haakjes staat de woordlengte aangegeven. 
Bij juiste invulling leest in de balk tussen de pijlen een woord wat de oplossing is.

Zaakbeheerder(7), avondmaal (6), oriëntatie (14), vanzelfsprekend (7), 
najaar (6), vogelverschrikker (7), bladzijde (6), verzuimen (7), binnenkomst (6), 
eierschaal (7), bewijs (6), afzet (7), Vraagstuk (6), dreumes (6), jong (7), 
jachtig (7), rijmvorm (7), mengsel (7), genegen (7), dagwaarde (7), 
schaatsvereniging (6), panne (10), zakuurwerk (7), geleuter (7), stroom (7), 
stijl (6), staatsbestuur (6), beroep (6), advocate (10), tegenprestatie (11), 
bestuursoverleg (15).
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Oplossing December - nummer:  

Winnaar: Doeke Schoustra
Wielingastrjitte 1B

Ik mis je als ik naar de hemel kijk
En de wolken zo zie jagen
Dan denk ik met liefde terug aan jou
En heb ik vele vragen
Ik mis je, het doet pijn
Ik zou graag nog even bij je willen zijn.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor jullie medeleven,
voor en na het overlijden van onze zo dierbare

Jan Roelof van der Ploeg

Alle kaarten, brieven en bloemen, het was geweldig.
Dat heeft ons heel veel steun gegeven.

Vidya
Lisa, Desi

&
Familie van der Ploeg
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Zaterdag 7 februari  20.00 uur gratis entree      

             in dorpshuis nijfranjum, marsum      

Muzikaal spektakel met  

Engelse<>Schotse humor 

Dennis dooren  25 jaar huisarts in Marsum 
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Spelen op de snelweg
Een once in a lifetime experience voor groep 7 en 8 van De Pôlle Marsum!
Samen met de leerlingen van nog 5 andere scholen, mochten de kinderen woensdag 10 
december spelen op de snelweg. 
Ter ere van de aanstaande in gebruik name van de Haak om Leeuwarden werden er 
diverse activiteiten georganiseerd op de nieuwe snelweg. Op het programma stond 
voetballen, rennen en klimmen over een survivalbaan, basketbal en een memoryspel. 
Ook kon iedereen met de Vrij-Baan leeuw op de foto en genieten van een beker warme 
chocolademelk. Er was veel pers aanwezig; Omrop Fryslân, het Jeugdjournaal en Vrij-
Baan Leeuwarden. Een aantal kinderen is geïnterviewd voor het programma Hea! Vanaf 
woensdagavond staat er een filmpje over deze ochtend op www.vrij-baan.nl

Uitnodiging.

Gezamenlijk stamppot eten.

Wij hebben het overheerlijke stamppotbuffet voor dit jaar gepland op dinsdag 3 
februari 2015 en wij nodigen hierbij iedereen uit Marsum en Ritsumasyl hiervoor uit. 
Dit gezellig samenzijn vindt plaats vanaf 17.30 uur in het dorpshuis Nij Franjum.
De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 8,00 per persoon exclusief consumpties 
die voor eigen rekening komen.
Indien u wenst deel te nemen aan dit buffet kunt u zich tot 28 januari 2015 opgeven bij 
IJtsje van Wier (tel. 058-2541794), tevens vragen wij u bij uw opgave aan te geven of 
vervoer gewenst is of dat  u voor vervoer kunt zorgen.

De organisatie.
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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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Koffiemorgen Ny  Franjum.

Als Stichting Welzijn  Middelsee zien wij kansen / uitdagingen om 
het dorpshuis een centrale plaats binnen Marsum te geven.
Een Dorpshuis als Inloophuis waar een  ieder terecht kan voor 
een stukje ontmoeting of voor een hulpvraag en waar activiteiten 
worden aangeboden.
Maar ook een plaats waar men zelf aan de slag kan, zelf mogelijkheden moet creëren.
Het moet een plek zijn voor de bewoners van Marsum, die door de bewoners van 
Marsum zelf gerealiseerd / gecreëerd wordt.

Tijdens de Burendag van afgelopen najaar hebben we hier al een start mee gemaakt.
In 2015 willen we dit graag voortzetten met een koffiemorgen en wel op donderdag 29 
Januari 2015 van 10.00 – 11.30 uur.   Tijdens de Koffiemorgen zal Sieta Kuipers zelf ook 
aanwezig zijn om u enige uitleg te geven over de opzet van Dorpshuis naar Inloophuis.
Maar ook om van u allen te horen wat u graag zou willen doen in Ny Franjum.   
Dit kan zijn als bezoeker / deelnemer maar ook als vrijwilliger / contact persoon van de 
Stichting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op:
Donderdag 29 januari 2015,  van 10.00 – 11.30 uur in Ny Franjum.
De koffie wordt u deze morgen aangeboden door Stichting Welzijn Middelsee.

Mocht dit alles een succes worden dan kun u alvast de volgende data ook in u agenda 
zetten.
Koffiemorgen 2015  :    Donderdag 29 Januari  van 10.00 – 11.30 uur   2015
                                      Donderdag 26 Februari  van 10.00 – 11.30  uur
                                      Donderdag 26 Maart  van 10.00 – 11.30 uur
                                     Donderdag 30 April  van 10.00 – 11.30 uur

Sieta Kuipers,    Sociaal Cultureel Werker / Ouderenwerker
Van Stichting Welzijn Middelsee.
Tel: 0518-460805  of via e.mail  s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
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Uitvaartvereniging Marssum
Uitnodiging voor de jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 4 maart 2015.
Aanvang 20.00 uur.
Deze vergadering vindt plaats in Afscheidscentrum  Andringastate.

Na de vergadering is er gelegenheid om het Afscheidscentrum te bezichtigen.
Graag willen we weten op hoeveel personen we deze avond kunnen rekenen.
Opgave voor 20 februari 2015 .
U kunt zich aanmelden via ons mail adres: uitvaartver.marsum@live.nl
of telefonisch:  058-2542326
N.b. voor de inwoners van Marsum.
Bent u niet in de gelegenheid om op eigen kracht naar deze vergadering te komen,
meldt dit ook even bij het secretariaat dan zorgen wij voor vervoer.
Agenda:

1. Opening
2.  Mededelingen en ingekomen stukken
3.  Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2014
       -Jaarverslag 2014
4.  Financieel verslag 2014 van de penningmeester
5.  Verslag kascommissie
6.  Benoemen nieuw lid kascommissie
7.  Vaststellen ledenbijdrage over 2015
8.  Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2015
      (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart 
   daadwerkelijk door via/ons wordt verzorgd).
9.  Vaststellen begroting 2015
10.  Bestuursverkiezing:
        Aftreden : Zwaan Hiemstra-Smits   - herkiesbaar
        Tegenkandidaten kunnen zich een half uur voor de vergadering schriftelijk 
 melden bij de secretaris
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

Het bestuur

N.b.  Meer informatie over de Uitvaartvereniging kunt u vinden op :
www.uitvaartverenigingmarssum.nl
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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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Buorren 14, 9034 HK, Marssum
T 06-51799677

w.vanwieren@live.nl

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN 
 ROND UW WONING

- VOOR UW BADKAMER EN 
 KEUKEN RENOVATIE

- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
- BESTRATING

  - 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.
Ds. F. Haverschmidt - 058-84 31 534  - fhaverschmidt@gmail.com

De klokkendokter.
Er ligt weer een nieuw jaar voor ons.  Twee en vijftig weken lang/kort. Het is maar hoe 
je de tijd beleeft/doormaakt. Inmiddels weten we dat de aarde niet het middelpunt 
van het heelal is. Dat werd vroeger gedacht. In onze menselijke maat doet de aarde 
365 dagen om een jaar af te ronden. Dat hebben de geleerden destijds als standaard 
genomen. 
Een paar maanden geleden zag ik bij iemand op het erf een bestelauto staan met als 
opschrift “ De klokkendokter”. Een mooi gevonden benaming voor uurwerkreparateur. 
Een poos later ontmoette ik de man waar desbetreffende auto voor de deur stond. 
“Wer by de tiid? vroeg ik cryptisch. Desbetreffende vertelde dat hij niet ziek (geweest) 
was. Sterker nog , hij stond op het punt de volgende dag naar Florida af te reizen. Toen 
ik uitlegde dat ik de auto van de klokkendokter bij hem had gesignaleerd, begreep hij 
de vraag. Eén van zijn klokken had “ouderdomsverschijnselen”. Was getroffen door de 
tand des tijds zullen we maar zeggen. Maar je wilt toch wel bij de tijd blijven, niet waar.
Ons leven is inderdaad ook een kwestie van tijd.  De tijd tussen geboorte en sterfte is 
“tussentijd” En in die tussentijd willen we natuurlijk allemaal genieten van het leven 
zoals dat heet. Prediker 3 vers 1 tot 15 zegt hier ook iets over. Mooie woorden. Van 
tijd tot tijd lees ik dat voor mezelf. Het begrip “tijd”is heel divers. Merkwaardig genoeg 
worden er in verschillende sporten miljoenen euro’s uitgetrokken om de race tegen de 
klok nog sneller te laten gaan. Wat een training en energie wordt aan de dag gelegd om 
maar een record te vestigen. We zijn aardig  “recordverslaafd”. Eén honderdste seconde 
weer sneller gezwommen of geschaatst. Kunnen die miljoenen niet beter besteed 
worden. Gaat aardse roem voor hulp aan de naaste?
 Aan de andere kant gaat er veel tijd verloren aan zaken die nodig aangepakt moeten 
worden. De boel de boel laten lijkt het wel. Armoebestrijding, milieuvervuiling en het 
oplossen van oorlog(sdreigingen). Die tijd daarvoor komt meestal in tijdnood. “Ik heb 
geen tijd “wordt m.i. ook vaak gebruikt om duidelijk te maken “ik heb geen zin om mee 
te doen of het spreekt me niet aan”. Ergens tijd voor maken haalt ons overigens meestal 
wel uit de sleur van alledag. Het bestaan van God bewijzen is toch zo iets als naar de zon 
zoeken met een zaklamp?
Tijd voor bezinning? En verloren tijd kun je toch nooit meer inhalen? En kun je wel 
ergens “tijdwinst” maken? Alweer lastige vragen. Soms denk je misschien “dat heeft 
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mijn tijd wel gehad” om dan te weten, ik besteed daar geen tijd meer aan. Er blijven 
veel vragen. En wanneer je de gemiddelde leeftijd gehaald hebt, leef je dan daarna in 
“blessure tijd”? Tijd kun je niet beleven zonder de relatie met verleden en toekomst. 
Tijd betekent eigenlijk een serie op maat gesneden plakjes van de eeuwigheid. Wij 
leven dus een aantal flinterdunne plakjes van die eeuwigheid. Onlangs las ik een aardige 
definitie van “eeuwigheid”.
“De eeuwigheid duurt net zolang wanneer ijsvogeltjes met hun snavel een rotsblok van 
een ton versleten hebben door er hun snavels aan scherp te slijpen”. Nooit dus. Gaat 
ons begrip te boven. 
“Komt tijd , komt raad” die uitdrukking slaat veelal op deeloplossingen die wij mensen 
bedenken.   Maar zeker is: iedereen gaat het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.
Misschien moeten we net als die klok van tijd tot tijd toch even stil staan. Neem rustig 
de tijd om daar eens over na te denken/ praten of filosoferen! 

Sjoerd D. Schaaf

WEL EN WEE EN NOG MEER UIT DE PROTESTANTSE GEMEENTE
Zieken
De heer T. Odinga, Franjumbuorren 4, Marsum, is ernstig ziek. Wij leven met hem en 
zijn vrouw en kinderen mee en bidden hen Gods nabijheid toe.
Gods bescherming vragen we ook voor alle andere zieken in onze kerkelijke gemeente en 
in het dorp die te maken hebben met de naweeën van chemokuren en/of bestralingen, 
die nog midden in een behandeltraject zitten of die uitbehandeld zijn. 
In het nieuwe liedboek staat op bladzijde 1372 een gebed van de dichter Sytze de Vries:

Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen

Mogen Gods armen om u heen zijn.
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Terugblik Kerstmiddag 
Op zaterdag 20 december was er een gezellige kerstmiddag voor alle 55-plussers uit 
Marsum en omstreken in de consistorie in Marsum. De middag werd georganiseerd 
door de diakenen van de Prot. Gemeente. Ook ik, als predikant van de gemeente, mocht 
meegenieten van deze kerstviering. We luisterden naar het kerstevangelie, we zongen 
samen bij het harmonium,  dat bespeeld werd door Kees Dijkstra, Marjan Holwerda 
vertelde een mooi kerstverhaal en Sjoerd Schaaf nam ons via een powerpointpresentatie 
mee naar India, naar de projecten van Maher. Deze stichting werkt onder de armste 
kinderen van India. Maher voorziet in de eerste levensbehoeften van het kind, medische 
verzorging en een goede opleiding, zodat de kinderen kunnen werken aan een toekomst 
met meer kansen. De middag werd afgesloten met een uitgebreide broodmaaltijd, 
waarbij wij bediend werden door de diakenen. Vanuit de Nieuwskruier wil ik (en ik 
denk dat ik dat namens alle gasten mag doen) alle diakenen heel hartelijk bedanken 
voor deze mooie middag! Voor mij was het ook een goede gelegenheid om weer een 
aantal Marsumers te leren kennen.

Groothuisbezoeken in januari en februari: ook een voortgezette kennismaking
Voor maandag 26 tot en met donderdag 29 januari en dinsdag 3 tot en met donderdag 5 
februari staan in totaal negen Groothuisbezoek-bijeenkomsten voor de gemeenteleden 
gepland. De gespreksvragen zullen gaan over hoe wij samen kerk zijn.
Wat waarderen we in onze gemeente, wat vinden we belangrijk, hoe kunnen we onze 
talenten inzetten voor de gemeente? De ochtenden/avonden zullen bij gemeenteleden 
thuis, in de huiskamer gehouden worden. Ze zullen geleid worden door twee 
ouderlingen/contactpersonen. Als predikant hoop ik bij zoveel mogelijk bijeenkomsten 
aanwezig te zijn, zodat ik ook dan met velen van u nader kennis zal kunnen maken.

Een nieuw jaar
Vanaf deze plaats wil ik alle lezers van de Nieuwskruier ‘folle lok en seine’ toewensen 
voor het jaar 2015. Dat het nieuwe jaar u mag brengen wat u ervan hoopt en verwacht.
Voor sommigen zal de overstap naar het nieuwe jaar moeilijk zijn: omdat er ziekte is, of 
omdat je het nieuwe jaar zult ingaan zonder die ene, die jou zo dierbaar was, of omdat 
er zorgen en problemen zijn. 
Mag God u dan nabij zijn en u kracht geven!

Een hartelijke groet,
ds. Fokje Haverschmidt
J.H. van Aismawei 9
9045 PE Bitgummole
Tel. 058-8431534
Email: fhaverschmidt@gmail.com
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 27 januari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten

Aanvang  9.30 uur.
4 jan. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt BM. yn de Molewjuk, 9.30 stiet de 

kofje klear, de tsjinst  begjint om 10.00 oere.
11 jan. Bitgum Ds.F.Haverschmidt BM.

18 jan. Marsum Ds.Koppe, Broeksterwald

25 jan. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt BM. 
Molewjuk, ZWO. tsinst  mei  Heleen Zorgdrager.

1 febr. Bitgum Ds.P.Beintema, Dokkum. Fryskt.

8 febr. Bitgummole Ds.J.Miedema, Easterbierum.

15 febr. Marsum Ds.F.Haverschmidt, Bm. 
Hillich Nachtmiel.

 

de Bloemen gingen, 7 dec. met een groet van de gemeente naar;
Arie Wiersma Wielingastrjitte  10
Jelle Veenstra Wielingastrjitte  15
Ria Postma Andringastrjitte  18
Boele de Haan Rypsterdyk  22
en een attentie naar RomkeKees  Fokkema  Wielingastrjitte 14.
 
Foar meer tsjerke nijs, sjoch ek us weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl



er kan er maar 
1 de beste zijn!

altijd de 

goedkoopste

voor 

marsum
e.o.!

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.
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•  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 • 


