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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 FEBRUARI 2015

Jaargang 41 | #6 

 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 MAART INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 26 FEBRUARI

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

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

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

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

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

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

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

CONSISTORIE 
Mevr. 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   25-02-2015, 25-03-2015, 22-04-2015     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

7 feb Dennis Dooren 25 jaar huisarts in Marsum 20.00u NF >
13 feb Oars: Carnaval  NF >
21 feb - 4 mrt Huisartsenpraktijk Nij Franjum gesloten!
4 mrt Ledenvergadering uitvaartver. Marsum 20.00u ACA >
13 mrt Toanielfer. OKK spilet ‘Frjemd Folk?!’  20.00u NF >
14 mrt Toanielfer. OKK spilet ‘Frjemd Folk?!’  20.00u NF >
14 mrt Oars: Schaatsen   >

Jeften

A.K. € 25.00 en J.S. € 15.00
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De  afgelopen maand vroegen diverse dorpse zaken weer onze aandacht. Enkele hiervan 
beschrijven we hieronder:
Dennis Dooren 25 jaar huisarts Patiënten worden getrakteerd met optreden
Op 1 februari is het 25 jaar geleden dat Dennis Dooren officieel huisarts in Marsum 
werd. Officieel dan, want vanaf december ‘88 was hij al als waarnemer werkzaam in de 
Marsumer praktijk van dokter Kolff. In mei 1990 verhuisde de praktijk naar het in haast 
verbouwde politiebureau aan de Poptastrjitte. In 1992 werd het woonhuis drastisch 
verbouwd. In maart 2011 werd het nieuwe gezondheidscentrum Nij Franjum geopend. 
Hiermee werd een grote wens van Dennis gerealiseerd. Op zaterdag 7 februari trakteert 
Dennis zijn patiënten op een een optreden van de New Rope Stringband uit Engeland.
“Eveline en ik vinden het een mooi idee om te laten zien dat we blij zijn met dit jubileum. 
En dat  willen we vieren, maar niet met een receptie”. Misschien dat Dennis zelf ook nog 
gaat spelen op het jubileumfeest, met zijn band Trewyn, wie weet.... 
Eveline en Dennis hopen van harte dat het voor iedereen een gezellige avond zal worden. 
En wij niet minder. We willen Dennis ook langs deze weg van harte feliciteren met zijn 
jubileum. Op de website Marsum.info een uitgebreid interview met Dennis en Eveline.

Beste COVM vergadering sinds jaren Veel betrokken omwonenden aanwezig
 Op donderdag 8 januari vond een bijzonder interessante COVM vergadering plaats. De 
nieuwe geluidcijfers van de JSF werden toegelicht door het Nationaal Lucht en Ruimte 
Vaart Laboratorium (NLR). Het TNO gaf nadere informatie over het grondgebonden geluid. 
Op de publieke tribune zaten naast dorpsbelang bestuurders ook vele omwonenden 
vanuit alle dorpen en wijken rondom de vliegbasis. De sterk leidende voorzitter Sietske 
Poepjes (gedeputeerde) gaf alle ruimte aan de omwonenden om in  te spreken en zelfs 
tussentijds reacties te geven. Het zorgde voor een levendige vergadering. Het NLR en 
TNO gaven een presentatie waaruit bleek dat het geluid van de vliegende JSF en het 
grondgebonden geluid binnen de wettelijke normen blijft, uiteraard het gemiddelde 
over een jaar genomen. Inspreker Foekje Kalsbeek, huisarts in Stiens vroeg aandacht 
voor het piekniveau van de JSF. Ze was het meest bezorgd over kinderen die op fiets 
voor de baankop langs fietsen en niet de handen voor hun oren kunnen houden ter 
bescherming. Dit kan bij hoge geluidsniveaus voor gehoorschade zorgen. Burgemeester 
Tom van Mourik kondigde aan dat hij de Friese Milieudienst opdracht had gegeven om 
een nadere analyse te maken van de nieuwe geluidcijfers. Deze wordt de volgende 
vergadering behandeld. Geert Verf en wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel 
pleitten ervoor om de wettelijke geluidscontouren te verkleinen. Nu al is duidelijk dat 



7Doarpskrante fan Marsum

delen van de contour ook door de JSF niet gebruikt zullen worden. Voor Menaam, 
Wyns en een deel van Ingelum zal dit betekenen dat ze buiten de geluidscontour 
komen. Planologische beperkingen gelden dan niet meer. Er werd gerefereerd aan de 
nieuwe geluidscontouren van Volkel. Die zo klein zijn gehouden dat de noodzakelijke 
oefeningen daar niet volledig kunnen plaatsvinden. De helft van de avondvluchten zal 
elders gehouden moeten worden. Vliegbasis Leeuwarden heeft geluidsruimte over. 
Het gevaar dreigt dat een deel van de avondvluchten van Volkel naar Leeuwarden 
wordt verplaatst. Basiscommandant Gerbe Verhaaf liet eerder weten dat dit geen 
vanzelfsprekendheid is en dat de avondvluchten waarschijnlijk geëxporteerd worden 
naar het buitenland. Geert Verf deelde verder mee dat uit de nieuwe geluidsrapporten 
bleek dat de JSF respectievelijk bij de start 8 dBA en bij de landing14 dBA meer geluid 
maakt dan de F-16. Dat is een groot verschil. Het NLR betwijfelde of de verschillen in 
de praktijk zo groot zullen zijn. In het jaargemiddelde zal dit gecompenseerd worden 
doordat er minder- en  op grotere hoogte gevlogen zal worden. Bovendien zal minder 
vaak de naverbrander gebruikt worden, zo stelde het NLR. De cijfers die Verf aanhaalde 
zullen voor de volgende vergadering nader bekeken worden. Het beste was om de JSF 
naar Nederland te halen en daar te meten, aldus verscheidene insprekers. Verhaaf liet 
weten dat dit niet kon omdat de JSF in het testprogramma mee deed en daar niet lange 
tijd gemist kan worden. Er werd verder aangedrongen op de komst van een permanent 
geluidsmeetnet dat de geluidscontouren  controleert. Hierdoor wordt de discussie over 
de berekende geluidsniveaus minder belangrijk omdat de werkelijke geluidsniveaus dan 
gemeten worden. Door de vele vragen van de omwonenden en de lange agenda schoof 
de voorzitter de reguliere agendapunten door naar de volgende vergadering in maart.

Minister Hennis van Defensie op bezoek in Marsum
Maandag 9 februari komt, op uitnodiging van de regio, minister J. Hennis-Plasschaert 
op bezoek in Marsum,. Ze wordt ontvangen door bestuurders van de omliggende 
gemeenten van de vliegbasis, de provincie en omwonenden vertegenwoordigers Gerard 
Veldman en Geert Verf. Bovendien zijn 15 omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden 
uitgenodigd. De omwonenden komen uit Marsum, Jelsum, Koarnjum, Wyns, Westeinde 
en Bilgaard. Om 13 uur start het programma. In het 1e deel staan de zorgen omtrent het 
geluid van de JSF en de wensen van de omwonenden centraal. De aanwezige bewoners 
kunnen dit toelichten en/of vragen stellen. Ook maken we een wandeling door een 
deel van het dorp. Doel van het bezoek is om minister Hennis goed te informeren over 
de plaatselijke situatie en om alle mogelijkheden ter beperking van geluidsoverlast 
te bespreken. Zoals bekend heeft de minister al op hoofdlijnen haar medewerking 
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toegezegd in de Tweede Kamer n.a.v. de motie van de PvdA.

En verder:
• Houden we onze ledenvergadering op 1 april. Noteert u de datum vast in uw 

agenda?
• Hebben we met de gemeente de afspraken omtrent het onderhoud van het 

openbaar groen, tot wederzijdse tevredenheid, in een convenant vastgelegd. We 
zijn blij met de bereidheid van de bewoners om zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Op de ledenvergadering informeren we u hier uitvoerig over. We staan 
open voor suggesties van bewoners die nog een deel willen doen. 

• Komt de JSF vermoedelijk in de zomer 2016 naar vliegbasis Leeuwarden. We zijn 
blij met dit besluit. Het ervaren van de werkelijkheid gaat boven de berekende 
geluidscijfers. In de Telegraaf stond een artikel met een negatieve opvatting 
hierover. Zie op www.Marsum.info voor meer informatie (onder knop vliegbasis).

• Zijn we er blij mee dat jongeren zelf de resten van het nieuwjaarsbrandje hebben 
opgeruimd op de hoek van de Uniastrjitte en Franjumbuorsterpaed. Ook zijn ze 
bereid de schade te vergoeden. Zie voor meer info de website.

• Vorderen de plannen om een bushalte stop te krijgen tussen beide rotondes in aan 
de westkant van Marsum. Prachtig dat de gemeente daar de schouders ook onder 
zet. Op de ledenvergadering informeren we u verder.

• Is besloten om de Elfstedenfietstocht weer door Marsum te laten gaan. We zijn al 
weer bezig met de voorbereiding. Mocht u suggesties hebben om het nog leuker te 
maken dan vorig jaar, we horen het graag.

• Ontvangen we op 17 februari het College van B en W in Marsum. Heeft u nog zaken 
die we met ze moeten bespreken? Of hun moeten laten zien?

• En wist u dat op verzoek bij de stichting “De Krobbe der út” het mogelijk is om de 
klokken te laten luiden bij geboortes of overlijdens. Aan de wijze van luiden is af 
te leiden of het om een man of vrouw gaat. Aan het tijdstip kunt u afleiden of het 
om een geboorte of overlijden gaat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie voor 
verdere info artikel op www.Marsum.info.

Tot de volgende keer
Het bestuur van Dorpsbelang
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Toanielferiening OKK - Frjemd Folk?!
Op 13 en 14 maart 2015 spilet OKK – Marsum it stik ‘Frjemd Folk?!’ (fert. Absurd Person 
Singular), skreaun troch Alan Ayckbourn. In wrange komeedzje dy’t sich ôfspilet yn 
trije keukens, op trije krystjûnen, by trije koppels thûs. It stik wurdt spile troch Hedzer 
Castelein, Marijke Julianus, Mirjam van Wieren, Redmer van der Meer, Rudi Stuve en 
Reneé Fokkema. De rezjy is yn hannen fan Brecht Wassenaar.  

Bedankt!
Wat is der goed om my tocht nei myn operatie!!
Bedankt! Lineke Giesing Bosma!

Huisartsenpraktijk Nij Franjum
************************************************

MEDEDELING
************************************************

De Praktijk én Apotheek is GESLOTEN van:
 

21 februari t/m 1 maart
 

Voor dringende zaken bereikbaar:
                                                                                                                                                     

Huisartsenpraktijk Berlikum

Hofsleane 52
tel: 0518-461251

 

Denkt u aan de herhalingsmedicijnen?

*******************
 

NB:Vakanties en/of anderen mededelingen worden ook

altijd vermeld op onze website:

WWW.MARSSUM.PRAKTIJKINFO.NL
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Kom naar Oars! 
	  

2014:	  
3	  oktober	   	   Dansavond	  
31	  oktober	   	   Pompoenen	  uithollen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  november	   	   Sinterklaas	  intocht	  
12	  december	   	   Kerstversiering	  maken	  
13	  december	   	   Kerstboom	  optuigen	  op	  dorpsplein	  
	  
2015:	  
16	  januari	   	   Disco	  
13	  februari	   	   Carnaval	  (alle	  jeugd	  zelfde	  tijd)	  
14	  maart	  (zat.)	   Schaatsen	  
17	  april	  	   	   1e	  groep:	  knutselen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2e	  groep:	  filmavond	  

	  
18	  april	  (zat.)	   Himmeldei	  +	  Bingo	  
16	  mei	  	  (zat.)	   Lege	  flessenactie	  
	  
Soos	  op	  vrijdag:	  Nij	  Franjum	  
19:00-‐20:30	  uur	  groep	  3	  t	   ̷	  m	  groep	  6	  
20.30-‐22:00	  uur	  groep	  7,	  8	  en	  jeugd	  	  t	   ̷	  m	  15	  jaar	  	  
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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!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
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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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Radio MAP 2.0 grut sukses!

De Marsumer Aldjiersploech hat tusken kryst 
en âld & nij legaal yn’e loft west op de 97.4 FM. 
Wy hawwe, mei stipe fan alle frijwilligers en 
jim âs harkers, in machtige wike han! Fanôf dizze side wolle wy elkenien dy’t hjir oan 
meiwurke hat tige bedanke!

Wy binne alwer drok oan it neitinken oer in nije stunt, it fjoerwurkspektakel en it 
nijiersfeest 2016. Wy hoopje dan ek wer op de stipe fan út it doarp rekkenje te kinnen. 

Stypje ús!  IBAN: NL42 RABO 0371553725

Fan’t jier hat ek ús lid fan it earste oere, ôfskied naam fan de Aldjiersploech. Wiep van 
Wieren bedankt al dyn hulp yn dy 17 jier by de Aldjiersploech!

Bedankt!

Toen mij werd gevraagd om op de avond van de Aldjiersoertinking het één en ander 

over Iisklup Ritsuma te vertellen twijfelde ik geen moment. Want ik had iets dergelijks 

in 2005 al eens met plezier voor de voetbalvereniging gedaan. Geen argwaan dus, 

temeer omdat Geziena Terpstra iets over de aktiviteiten van de jubileumkommissie 

naar voren zou brengen. Het was voor mij dan ook een komplete verrassing toen in de 

loop van het programma mijn naam werd voorgelezen en ik na een toepasselijke rede 

door Geert Verf de fraaie vergulde bezem en oorkonde in ontvangst mocht nemen.                                                                                                                  

Voor het geheel wil ik een ieder hartelijk dank zeggen. De Kommisje Aldjiersoertinking 

en de medewerkers voor de prima opzet en uitvoering van het totaalprogramma. Dank 

ook aan alle anderen die aan het resultaat hebben bijgedragen. En dank voor alle 

felicitaties in de vorm van kaarten, e-mails, sms-jes en de hartelijke handdrukken. 

Jan Tuinman, mede namens mijn vrouw
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum  
(in het gebouw van OBS De Pôlle)

Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag 
hij of zij op maandag- en donderdagmorgen                                                                                                  

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

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

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

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

Seizoensbehandeling REVITAL
zeer geschikt in deze periode van het jaar:
een gezichtsbehandeling met een 
uitgebreide massage, een relax peel-
off anti-rimpel masker met ampul  (incl. 
epileren)     € 64,95

Opruiming: shawls en kettingen ½ prijs,
Make-up producten voor kleine prijsjes!
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Puzzel:  Parijs

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

De overgebleven letters vormen twee bezienswaardigheden.

Avenue Foch
Champagne
Clochards
Ile de la Cite
Jardins des Plantes
Kerken
Kunst
Kunstenaars
La Villette
Lekker eten
Levendig
Lichtstad
Lido
Louvre
Maigret

Markt
Metro
Moulin Rouge
Musee D’Orsay
Musee Rodin
Muziek
Nachtleven
Odeon
Ondergrondse
Opera
Palais Royal
Parken
Parijzenaars
Peripherique
Pigalle

Quartier Latin
Restaurants
Romantiek
Rondvaart
Simenon
Sorbonne
Steegjes
Stokbrood
Theaters
Universiteit
Versailles
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Oplossing Januari - nummer:  

Winnaar: Tjikke Wijngaarden
Rypsterdyk 54

Omgaan met Tablet,  
                Zorg op afstand met behulp van een Tablet.

U heeft ze uiteraard wel eens gezien of beschikt inmiddels zelf ook al over een tablet.
> Maar wat kan je er allemaal mee?
> Wilt u de voordelen van de tablet ontdekken?

Een tablet is een aanraakscherm met een ingebouwde computer.  Er is normaal 
gesproken geen fysiek toetsenbord. Tablets werken met een besturingssysteem dat 
geschikt is voor aanraking, heel anders dan bij laptops en desktop computers.

Aan de hand van een informatieve bijeenkomst willen wij u handige tips en trucs 
geven over het gebruik van een tablet.    Deze informatie wordt u gegeven door een 
woordvoerder van Seniorweb.
Daarnaast zal een gastspreker van Thuiszorg het Friese land u alles vertellen over hoe zij 
op dit moment werken aan zorg op afstand met behulp van een tablet.

Wilt u meer weten over omgaan met een Tablet ,  zorg op afstand via een tablet kom 
dan naar de informatiebijeenkomst op Donderdag 5 maart 2015 van 14.00 – 16.00 uur 
in dorpshuis 
Ny Franjum te Marsum.

Tot ziens namens de ouderenbonden 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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Dennis Dooren op 1 februari 25 jaar huisarts in Marsum

Op 1 februari is het 25 jaar geleden dat Dennis Dooren huisarts in Marsum werd. 
Officieel dan, want vanaf december ‘88 was hij al als waarnemer werkzaam in de 
Marsumer praktijk.
“Ik had na mijn studie kaartjes met foto gestuurd naar verschillende huisartsen in het 
Noorden. Zo bood ik me aan als waarnemer. Dokter Kolff en zijn vrouw zochten me op in 
mijn toenmalige woonplaats Beetsterzwaag. Bewust zonder enig voorbericht. Ze wilden 
zien hoe ik in het dagelijks leven was. Nou dat trof, want ik lag net onder mijn auto te 
sleutelen en zat onder het smeer. Een bijzondere eerste kennismaking. Gelukkig was de 
indruk goed genoeg om te mogen waarnemen. Achteraf werd me duidelijk dat dokter 
Kolff zo nog een aantal andere potentiële waarnemers had bezocht. Hij was bezig om zijn 
opvolging heel zorgvuldig te regelen. Nadat ik gedurende een jaar had waargenomen, 
wist Kolff voldoende. Hij had ook nog een deel van zijn patiënten gevraagd naar hun 
indruk en hun ervaringen met mij als waarnemend huisarts. De reacties waren blijkbaar 
goed. Uiteindelijk koos hij mij uit als opvolger. Een rol speelde zeker dat ik graag de 
bevallingen zelf wilde doen en ook een apotheek wilde houden. Dokter Kolff vond dat 
belangrijk voor de praktijk”.
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Spannend door formele procedure
“Het was nog spannend of ik daadwerkelijk de nieuwe huisarts zou worden, want nieuwe 
regelgeving bepaalde dat een vestigingscommissie zou uitmaken wie als huisarts mocht 
gaan werken. Achteraf helemaal niet handig. Vele sollicitatieprocedures leidden toen 
tot conflicten. Volgens mij heeft die commissie ook maar kort bestaan. Ik heb bij hen 
formeel gesolliciteerd en werd ook geselecteerd, maar toen ze hoorden dat ik door de 
bestaande huisarts uitgezocht was, wilden ze me afwijzen! Daar was dokter Kolff het 
niet mee eens. Hij spande de zaak  aan bij de Raad van State. Deze bepaalde dat er 
procedurefouten gemaakt waren en dat het opnieuw moest. Uiteindelijk bleef ik over 
en kon ik de praktijk op 1 februari overnemen. Wel een ongewone start”.

Ongewone start snel vergeten  Nieuwe praktijkruimte vroeg alle aandacht
Gelukkig was ik de ongewone start snel vergeten. Het zelfstandig kunnen werken trok 
me enorm. Ik vond het fijn om mijn patiëntenkring beter te leren kennen. De combinatie 
van praktijk, verloskunde, apotheek en consultatiebureaus maakte het werk afwisselend 
en boeiend. Maar daarnaast vroeg het vinden van een woning en praktijkruimte onze 
aandacht. Dokter Kolff en zijn vrouw bleven wonen in hun huis. Mijn vrouw Eveline en 
ik moesten op zoek naar wat anders. Dat was niet gemakkelijk. In Marsum mocht niet 
meer gebouwd worden en de bestaande mogelijkheden lagen niet voor het oprapen. 
We woonden eerst tijdelijk op de Hegedyk nummer 4 (waar nu Geertje Keegstra woont). 
Gelukkig stond het politiebureau aan de Poptastrjitte leeg. Dat was zo ongeveer de 
enige plek in Marsum waar wonen en praktijk gecombineerd konden worden. Maar het 
probleem was dat particulieren dat niet mochten kopen. Het pand viel onder de dienst 
der Domeinen. Gelukkig hebben we het via de gemeente alsnog kunnen kopen. Anders 
hadden we noodgedwongen moeten uitwijken naar een ander dorp. Na de aankoop 
is het politiebureau in drie maanden tijd verbouwd tot praktijk. Zo konden we daar 
op 1 mei ’90 beginnen. Een maand later werd ik bovendien de trotse vader van Loes, 
ons eerste kind. Het woonhuis is ruim twee jaar later verbouwd, toen ook Paula al was 
geboren. Het was een grote verbouwing. Bovenop het voormalige politiebureau kwam 
nog een verdieping. Toen alles klaar was ruim een jaar later kreeg Renée direct een 
eigen kamertje, terwijl we tot dat moment met z’n vieren anderhalf jaar op één kamer 
hadden gewoond. 

Zilver op Wereldkampioenschap  Twee keer abrupt einde aan sportcarrière
Dennis is geboren in Haarlem. Na een maand verhuisden ze naar Heemstede waar hij 
zijn jeugd doorgebracht heeft. Zijn grootvader was huisarts in Medemblik. “Dat zal 
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vast meegespeeld hebben in mijn keuze geneeskunde te studeren. De studie heb ik 
in Groningen gedaan. Ik deed vroeger veel aan sport, vooral roeien. In ’77 heb ik zelfs 
zilver in de dubbelscull op de WK  in Amsterdam gewonnen. Een jaar later hoopte ik 
mee te doen aan het WK in de skiff. Echter een week voor het WK kreeg ik tijdens een 
zware training een hernia. Toen moest ik noodgedwongen stoppen. Het was een abrupt 
einde. De roeiwereld was ineens weg. Ik moest revalideren, ging toen fietsen, deed dat 
steeds meer. Uiteindelijk werd ik een wielrenner en ging ik prijzen winnen. Helaas kwam 
in 1979 ook daar een abrupt einde aan. In Schotland kreeg ik een verkeersongeluk. Ik 
heb daarbij ernstig letsel opgelopen. Ik heb twee jaar niets kunnen doen en kreeg een 
enorme vertraging in mijn studie. 
Toen ik mijn studie weer kon hervatten heb ik mijn coschappen (het opdoen van 
praktijkervaring) op Curaçao gedaan.
Het was mooi om daar 15 maanden te werken en ook om deel te nemen aan de cultuur.
In 1982 ben ik afgestudeerd als basisarts. Ik vond de vervolgstudie tot huisarts 
interessant, maar daar was een lange wachttijd voor. Ik heb daarom toen een jaar in de 
orthopedische chirurgie in een ziekenhuis gewerkt in Surrey, Engeland. Daarna heb ik in 
Almelo twee jaar opleiding algemene chirurgie gedaan en  in Leiden nog een half jaar 
plastische chirurgie.
Toen ik de vervolgopleiding orthopedie kon starten kon ik ook de huisartsengeneeskunde 
in. Daar heb ik voor gekozen. En dat beviel mij zeer. Veel leuker om te werken buiten het 
ziekenhuis. De  zelfstandigheid trok me en vooral de meer continue aandacht voor de 
patiënt. Niet iemand maar één keer zien, maar het langdurige contact. Je kent vaak het 
hele systeem rondom de patiënt”.

In het begin deed ik alle nachtdiensten zelf
“Toen ik in 1990 begon werden alleen de avond- en de weekenddiensten verdeeld. Toch 
heb ik het nooit zwaar gevonden. Je kent de mensen, houdt op een bepaalde manier 
van ze en je doet het er graag voor. En niemand belt ’s nachts voor niets. In 1995 werden 
ook de nachtdiensten verdeeld. 
De betrokkenheid vind ik essentieel in het huisartsenwerk. In de landelijke 
dokterswachtregeling is de arts minder betrokken bij de patiënt, omdat het een grote 
organisatie is. In Menaldumadeel hebben we daar tot nu toe niet aan meegedaan, 
hier hebben we de diensten onderling verdeeld. Maar helaas kunnen we  dat niet 
vol  houden, want nieuwe artsen kiezen vaak voor het werken bij de dokterswacht. 
Ik probeer listen te bedenken om de overstap naar de dokterswacht uit te stellen en 
om collega’s te motiveren nog een tijdje door te gaan. Nicole Meijerink heeft gelukkig 
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dezelfde gedachtes. Zij is een prima collega. Heel fijn dat ze in september 1999 in de 
praktijk is komen werken. Sindsdien  sta ik er niet meer alleen voor. Het was in mijn 
eentje wel zwaar. Overdag je vaste werk, maar ‘s avonds ook nog veel administratie 
doen. Toen Nicole in Beetgumermolen kwam wonen heeft Eveline haar en haar man te 
eten gevraagd. We hebben extra lekker gekookt, vreselijk gelachen en het klikte goed. 
Dat is altijd gebleven.

Nieuwe huisartsenpraktijk Nij Franjum
Op 1 maart 2011 is, in samenwerking met fysiotherapie Axon uit Deinum, het 
Gezondheidscentrum Nij Franjum geopend. “Ik was gedreven om er een echt 
gezondheidscentrum van te maken. Alhoewel ik ook wel gedacht heb dat de praktijk 
in de Poptastrjitte prachtig was. Maar voor Nicole en mij was er te weinig ruimte. Ook 
wilde ik graag meer samenwerken met andere zorgverleners. Daar is nu ruimte voor. 
De huidige locatie is het maximaal haalbare. En op een prachtige plek in het dorp. 
Aan huis was het ook plezierig werken. Maar het nieuwe gezondheidscentrum bood 
meer mogelijkheden. Het was een meer duurzame oplossing”. Eveline vindt wel dat het 
persoonlijke leven anders is geworden. “Dennis is meer weg. Dat moest wennen. De 
kinderen gingen de deur uit, de man ook”. 

Mooie herinneringen
Dennis neemt de tijd om de vraag te beantwoorden waar hij nu de mooiste herinneringen 
aan bewaart. “Er zijn veel mooie herinneringen geweest in de afgelopen 25 jaar. Maar 
het doen van bevallingen vond ik elke keer geweldig. De blijdschap en het tevreden 
gevoel vond ik prachtig om mee te mogen maken. Maar ook elke keer weer de spanning 
hoe het gaat verlopen. De consultatiebureaus vond ik ook prachtig. Beide functies ben 
ik nu kwijt. Ik ben blij dat we de apotheek nog hebben.
Geboorte en sterven gaan hand in hand. Ook bij stervende patiënten voel ik me zeer 
betrokken. Met de patiënt en de familieleden er omheen delen we de feiten en de 
gevoelens over het verlies dat bij het leven hoort. Het helpt dit te accepteren. 
 
Een enkele consumptieve patient… 
In het begin in de Poptastrjitte werkte  Eveline als mijn assistente. In die tijd was er een 
patiënt die altijd direct geholpen wilde worden. Hij dwong het af en mopperde als hij 
wachten moest. Ik heb hem uitgelegd dat hij soms even zal moeten wachten, maar dat 
als er zich ernstige zaken voordoen, ik er dan direct ben. Niet lang daarna kreeg ik een 
spoedoproep voor zijn vrouw. Ik was er binnen drie minuten en het is goed afgelopen. 
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Ik heb nooit weer last van hem gehad. Eerst dacht hij consumptief, later wist hij wat er 
echt toe doet.

Eveline
Dennis leerde op de middelbare school in Haarlem Eveline kennen. Toen waren ze 
nog gewoon klasgenoten, roeiers en vrienden. Als vrienden zijn ze elkaar nooit uit 
het oog verloren. Eveline vertelt dat ze vanaf haar 11e wel wat voelde voor Dennis, 
maar hij was niet de man die je moest gaan bevechten. “Mijn geduld werd beloond. 
In september 1988 belde Dennis mij om te vragen of ik een bedrijf met hem wilde 
beginnen, waarschijnlijk in Friesland.  Ik vroeg hem: Is dit een aanzoek?”
Eveline ging mee en heeft daar geen seconde spijt van gehad. Ze heeft een jaar of 
twee in de praktijk gewerkt. Latere assistentes van Dennis waren Gerrie Jensma, Dickie 
Hahné, Alice Visser (vanaf ’99) en Jannie Hovenga (vanaf 2004).

Jubileum 25 jaar
“Zondag 1 februari is het 25 jaar geleden dat de praktijk officieel de mijne werd. Eveline 
en ik vinden het een mooi idee om  te laten zien dat we blij zijn met dit jubileum. En dat  
willen we vieren, maar niet met een receptie. We hebben de New Rope Stringband uit 
Engeland uitgenodigd om op zaterdag 7 februari op te treden. Die band heeft in 1988 in 
het dorpshuis opgetreden en veel indruk gemaakt met hun muzikale grappen. 
Later traden ze in Trebol in Harlingen op. Eveline en Loes, die samen op vioolles zaten,  
vroegen of ze in de tuin op Evelines verjaardag wilden spelen. 
Dat wilden ze wel, maar op één voorwaarde. Dat ze mee zouden spelen. Uiteindelijk 
speelden Dennis, Loes, Paula (op cello) en Eveline in twee stukjes mee en dat was dolle 
pret.  Die warme herinnering  maakte het gemakkelijk om hen nu te vragen te komen 
spelen op  dit jubileum. 
Misschien dat Dennis zelf ook nog gaat spelen op het jubileumfeest, met zijn band 
Trewyn, wie weet.... 

Eveline en Dennis hopen van harte dat het voor iedereen een gezellige avond zal worden.  

(Geert Verf in gesprek bij Dennis thuis)
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De Fjouwer Fryske Trûbadoers

Doede Veeman, Jaap Louwes, Gurbe Douwstra en Piter Wilkens behoren als solist tot 
de bekendste Friestalige singer-songwriters, maar treden ook al weer zo’n twaalf jaar 
gezamenlijk op als ‘De fjouwer Fryske trûbadoers’ en niet geheel zonder succes.
   
Een unieke combinatie, temeer omdat ze gezamenlijk geschre-ven repertoire brengen 
wat ze verder eigenlijk nooit gebruiken. 

Doede, geboren en opgegroeid 
in Marsum, kan op verschillende 
instrumenten, zoals accordeon, fluit, 
mandoline en banjo, uit de voeten. 
Piter, de andere Marsumer, speelt 
de bas en er wordt veel vierstemmig 
gezongen. 
 
Een gevarieerd liedjes-programma, 
luchtig gepresenteerd met de nodige 
humor. Avondvullend, ongeveer twee 
keer een uur met pauze en nazit. 

14 februari 2015, Valentijnsdag, zijn ze in doarpshuis ‘Nij Franjum’ te Marsum. 
Het begint om 20.30 uur. Kaarten in de voorverkoop à € 10, -- zijn te bestellen via 
achterdyk@piterwilkens.nl of telefonisch:  06-23312119.  
Van het viertal zijn door de jaren heen inmiddels twee cd albums verschenen: ‘Der 
tuskenút’ en ‘De âlde púndyk by del’. De bekendste liedjes van deze cd’s zullen worden 
gespeeld aangevuld met weer veel nieuw werk.
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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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  - Coniferen
  - Heesters
  - Vaste planten
  - Kruiden
  - Tuingrond
  - Tuinturf
  - Compost
  - Gedroogde koemest
  - Groentezaden
  - Bloemzaden
  - Bielzen

TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk 
Marssum 
tel. 058 254 13 13

Hanny Lacet-Terpstra

Oostrum 25 maart 1946 – Dronryp 15 december 2014

Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van Hanny Lacet-Terpstra, bij ons 
vooral bekend als juf Hanny.
Juf Hanny was jarenlang het boegbeeldvan de peuterklas, de Pikepôlle.
Heel veel kinderen heeft zij in al die jaren mogen begeleiden en zo de eerste 
kennisbeginselen d.m.v. spelend leren bijgebracht.
Zij toonde zich in al die jaren, een gedreven juf met een eigen aanpak, die bovenal in de 
zorg voor de aan haar toevertrouwde peuters, een grote mate van verantwoordelijkheid 
aan de dag legde, op de haar bekende enthousiaste manier.
Daarnaast kenden we Hanny uit onze onderlinge kontakten, want Hanny was altijd wel 
even in voor een gezellig praatje, als een spontane, hartelijke vrouw.
In 2006 nam juf Hanny afscheid van de Pikepôlle.
Wij blijven ons haar herinneren als een fijne en zeer betrokken leerkracht.
        
        Folkert Beimers
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Wist u dat:  
- Iedere zaterdagochtend vanaf 9:30 uur Jeugdwedstrijden
 en ‘s middags altijd een seniorenwedstrijd.
- SSS’68 nu ook te volgen is via Facebook. LIKE ons en blijf o.a.
 automatisch op de hoogte van de wedstrijdprogramma’s.
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GEZOCHT: 
NIEUW voetbaltalent - SENIOREN en 35+ club!!!!!! 
Train een keer vrijblijvend mee.  
Informatie: mail naar secretariaat@sss68.nl

Willen voetballen? 
Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar die wel eens een keer wil 
voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op woensdagmid-
dag van 18.15 tot 19.15 uur. Ook kinderen vanaf 6 jaar zijn natuurlijk 
van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te trainen. Voor meer 
informatie: Auke Drost, Uniastraat 25, tel. 06 - 537 607 80.

POIESZ ACTIE - spaarmunten zijn terug!

De actie loopt 
8 weken lang van 
maandag 2 febr. 
tot zaterdag 
28 maart 
(of zondag 
29 maart als 
het filiaal dan 
open is).

Onze vereniging 
doet dit jaar ook 
mee en rekent op 
uw hulp door uw 
spaarmunten in 
“onze koker” te 
deponeren in de 
winkel.
U mag ze ook in 
de brievenbus 
doen op Doctor 
Poptastrjitte 8 
te Marsum. 
Bedankt alvast!
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KOM IN ACTIE

Kom in actie en stem op ons! Rabobank Leeuwarden-Noordwest 
Friesland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. 
En daarom organiseert zij jaarlijks de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. De basisgedachte is dat leden bepalen welke clubs 
een bijdrage ontvangen. SSS’68 doet mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. 

Stemmen 
Van 25 maart tot en met 3 april kunnen leden hun stem uitbren-
gen op hun favoriete clubs via rabobank.nl/lnwf. Begin maart 
ontvangen leden een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. 
Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaalbedrag 
gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per 
stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de 
bijdrage voor een club. 

Oproep aan iedereen 
Ben jij lid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? 
Breng dan je stem uit op onze club. Klant, maar geen lid? 
Word lid voor
1 februari en 
stem ook. Ver-
geet niet aan 
je familie en 
vrienden te 
vragen om 
hun stem uit 
te brengen op 
onze club. Elke 
stem is geld 
waard! 

Meer informatie 
over de 
Rabobank 
Clubkas 
Campagne 
en het lidmaat-
schap van de 
Rabobank 
vind je op 
rabobank.nl/lnwf.

Een aandeel in elkaar

Samen doelen bereiken. Stem tussen 25 maart en 3 april 

via rabobank.nl/lnwf op onze club.

Alleen leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen hun stem uitbrengen.

Kom in actie
en stem op
ons!

Rabobank
Clubkas

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

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408      Mob: 06-27243464
Ds. F. Haverschmidt - 058-84 31 534  - fhaverschmidt@gmail.com

‘ALS EEN BOOM, GEPLANT AAN STROMEND WATER…’
Woorden uit Psalm 1

Psalm 1 vertelt ons hoe goed het kan zijn om je van dag tot dag te laten inspireren door 
de woorden die je in de Bijbel kunt vinden. Zoals een boom kan groeien en bloeien 
doordat hij geplant is aan fris, stromend water, zo kun je als mens ook groeien en 
bloeien, wanneer je verkwikt wordt door de frisse bron van de Bijbel.
Over het beeld van de boom aan stromend water wil ik graag wat met u verder dromen.
Als ‘Wâldpyk’ kan ik heel erg genieten van het kijken naar een mooie grote oude boom. 
En misschien wordt ook het hart van een Marsumer bewogen door de aanblik van 
bijvoorbeeld een prachtige rode beuk. Met zijn grote, wijd uitwaaierende takken en zijn 
dichte bladerdak vormt hij een lust voor het oog en een gastvrij huis voor veel vogels 
en andere dieren.
Wat zou het geweldig zijn, zo droom ik, wanneer onze Protestantse Gemeente zou lijken 
op zo’n boom. Deze boom is geplant aan stromend water: dag en nacht laat hij zich 
voeden door het Woord van de Heer. Daar ligt de bron van zijn bestaan: bij het Woord 
van de levende God.
De stam van de boom is de eredienst. En aan die stam groeien dikke takken. 
De tak van het pastoraat, bijvoorbeeld. Of de tak van de gespreksgroepen, de 
koffiemorgen en de catechese. Maar ook de tak van het diaconaat en van het beheer, 
de tak van de kosters in alle vier de kerken, de tak van de mensen die de Molewjuk 
in Bitgummole en de consistorie in Marsum draaiende houden, de tak van de ZWO-
commissie, de tak van de kindernevendienst en zondagsschool in Bitgummole en van 
de zondagsclub in Marsum en de tak van het clubwerk. En nog veel meer takken en 
twijgen groeien aan deze boom, want het is een geweldig grote boom.
De bladeren aan de boom zijn de gemeenteleden. Zij gedijen, gevoed door het Woord 
van de levende God, Vader, Zoon en heilige Geest, elk op hun eigen plekje, aan de boom.
Op tijd draagt de boom vrucht: vruchten van naastenliefde. Want de boom is er niet 
alleen voor zichzelf. De bladeren groeien niet alleen voor zichzelf.
Zo kan het ook gebeuren, dat vogels van allerlei pluimage in de boom komen schuilen. 
Zij vinden er een beschuttend bladerdak, waarin zij tot rust kunnen komen. De boom 
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ontvangt hen gastvrij, en zorgt goed voor hen. Ja, in onze dorpen zouden de mensen 
deze boom missen wanneer hij er niet meer zou staan.
De takken van de boom hebben elkaar nodig. Wanneer er één tak tussenuit breekt, is de 
boom geschonden. Ook de bladeren horen bijeen. Wanneer een deel van de bladeren 
zou afvallen, zou de boom er ziek uit zien. Nee, het allermooiste is een gezonde, sterke 
boom, met een stevige stam, die al eeuwen lang groeit en bloeit op dezelfde plaats. 
Een boom, die de stormen van de tijd kan doorstaan, en een gastvrij onderdak biedt aan 
allen, die bij hem willen schuilen. 
Iemand dichtte eens over zo’n boom:

Een boom om bij te schuilen en om bij uit te huilen,
een plek om te delen in vreugde en verdriet, in angst en pijn,
een plek, om te leren mens op aarde te zijn,
en om te vieren het leven dat sterker is dan de dood,
om te spreken over alle nood,
een plek voor een lied,een klank, een gebaar,
een plek om te spelen zonder gevaar,
een plek voor ons allen voor u, voor jou, voor mij.

Dat wij, als Protestantse Gemeente van Marsum, Bitgum, Ingelum en Bitgummole in 
het jaar 2015 mogen lijken op zo’n boom!

ds. Fokje Haverschmidt

WEL EN WEE EN NOG MEER UIT DE PROTESTANTSE GEMEENTE

Zieken
Op dit moment zijn er nog altijd veel ernstige zieken in onze gemeente en in onze dorpen. 

In gedachten kan ik moeiteloos meerdere families opnoemen, die dit nieuwe jaar met 

veel zorg en spanning zijn ingegaan. Namen noemen op deze plaats vind ik lastig. Je mag 

immers niet zomaar de privacy van mensen schenden. Aan de andere kant willen wij als 

gemeenschap ook graag met elkaar meeleven. Als dorpsgenoten en als gemeenteleden 

weten we meestal wel van elkaar wie ziek is, en wie een bemoedigend kaartje of bezoekje 

op prijs stelt. Tijdens de kerkdiensten bidden we altijd voor alle zieken uit onze dorpen, 

ook voor diegenen, die kampen met psychische problemen. De bloemen gaan vanuit de 

kerk vaak naar zieken uit onze dorpen, of ze nu gemeentelid zijn of niet.

Vanaf deze plaats willen we alle zieken en hun familie heel veel sterkte toewensen. Weet 
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u gedragen door de aandacht en de gebeden van de gemeente en door de nabijheid van 

God. 

Bezoekje?
Mocht u graag een bezoekje van mij willen ontvangen, laat u dat dan vooral aan mij 

weten. U kunt het aan mij doorgeven wanneer ik ’s zondags na afloop van de kerkdienst 

bij de uitgang sta, het kan via de telefoon of mail, of via een briefje in de brievenbus van 

de pastorie, of gewoon op straat, of bij welke gelegenheid dan ook… 

Meerdere mensen deden dit al, en het werkt prima!

Viering heilig Avondmaal in Marsum op zondag 15 februari
Op zondag 15 februari hoop ik voor de eerste keer in mijn nieuwe gemeente voor te 

gaan in een dienst waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. En deze viering wordt 

gehouden in Marsum. Op die zondag hoeft u uw liedboeken niet mee te nemen. Er zal 

een liturgieboekje zijn. En misschien gaan nog wel meer dingen anders dan anders. Ik 

hoop veel Marsumers te ontmoeten in deze –voor mij in ieder geval- speciale dienst.

Weet u welkom aan de Tafel van de Heer!

Voorbedenschrift
Bij de ingang van de kerken van onze dorpen ligt al een tijd een zogenaamd 

‘Voorbedenschrift’. In dit schrift kunt u een verzoek om voorbede schrijven. Uw 

gebedsintentie wordt op die zondag, of eventueel een zondag later, genoemd bij de 

voorbeden in de dienst. Van het Voorbedenschrift wordt nog niet veel gebruik gemaakt. 

Misschien vindt u het lastig om bij de ingang van de kerk iets op te schrijven. U kunt ook 

thuis alvast een gebedsintentie op een briefje schrijven, en dit briefje in het schrift leggen 

wanneer u in de kerk komt. Maar u kunt mij ook bellen: tel. 058-8431534. Op deze wijze 

worden de voorbeden in de dienst nog meer gedragen door de hele gemeente. 

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. Fokje Haverschmidt

Zangavonden nieuwe liedboek
Vorig jaar hebben we in regionaal verband drie zangavonden gehouden rond het nieuwe 

liedboek.  Daarvoor was veel belangstelling.  Ook werd gezegd:  ‘Dit kin wol wer ris.’

Daarom zullen we de komende maanden nog eens drie zangavonden houden met 
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 februari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Kerkdiensten
Aanvang  9.30 uur.
8 febr. Bitgummole Ds. J. Miedema    Easterbierum.   Frysktalich.
15 febr. Marsum Ds. F. Haverschmidt  BM.  Hillig Nachtmiel.
22 febr. Bitgummole Ds. Goorhuis     Smelle Ie.
1 maart Bitgummole Ds. W. vd. Heide   Seisbierum.
8 maart Bitgum Komm. Wereld Gebedsdag
11 maart Ingelum Mevr. de Schiffart-Spoelstra Drachten. Biddei, aanvang 

19.30 uur.
15 maart Bitgummole Ds.F.Haverschmidt BM Skoalletsjerketsjint.

 
De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
 
18 januari   mevr.F.de Jager-Nauta   Hegedyk  5 Marsum.
                      mevr. G.Buma      Holwortel  85  Leeuwarden
                      Jan en Grietje Sijbesma   Skoallestrjitte 4.

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

dezelfde opzet. Het Tsjerkekoar van Dronryp,  ‘Halleluja’ van Bitgum en muzikanten in 

Menaam hebben hun medewerking al toegezegd.  Onder hun leiding zullen we liederen 

zingen die we misschien amper of helemaal niet kenden, maar die zeer de moeite waard 

zijn. Zo zullen we kennis maken met de rijkdom van onze nieuwe liedbundel.

U mag al vast het volgende noteren:

- 18 februari om 20.00 uur in de kerk van Ingelum:  zangavond m.m.v. Halleluja 

o.l.v. Feike van Tuinen

- 18 maart om 20.00 uur in de Salviuskerk te Dronryp:  zangavond m.m.v. het 

Tsjerkekoar Dronryp o.l.v. Lucas Wiersema

Het is de bedoeling dat er in april,  na Pasen,  nog een zangavond in Menaam volgt.

Ds. Jan Wielenga, Dronrijp



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.

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 • 


