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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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 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 OKTOBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 24 SEPTEMBER

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

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

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

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

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

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
     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   9-9-2015 , 7-10-2015, 4-11-2015  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

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

07 sept Start vrouwenkoor Nocht en Wille 
11 t/m 14 sept Marsum Merke
23 sept Start klaverjassen Grauwe Paard 20.00u GP >
26 sept Burendag  NF >
03 okt Rommelmarkt Ons Genoegen 09.00u NF >
05 okt Bijeenkomst voortbestaan K.V. Foarut 20.00u GP >
07 okt Start Volksdansgroep de Poptadounsers 09.15u NF >

Jeften

H.C. € 15,00
A.S. € 20,00
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Een nieuw verenigingenseizoen staat voor de deur. Een jaar waarin wij grote ambities 
hebben. Ambities die alleen waar te maken zijn met uw hulp. We hopen, als er een 
beroep op u gedaan wordt, ook op uw hulp te kunnen rekenen. 
De afgelopen periode hielden we ons bezig met verschillende dorpse zaken. De 
belangrijkste treft u hieronder aan.

Marsum aan open vaarwater
De geplande opening voor eind juni is uitgesteld. De sluis was nog niet bedrijfsklaar 
en een aantal andere zaken blokkeerden ook nog de vrije vaartoegang tot 
Marsum. Een goed besluit zo bleek achteraf nadat op donderdag 9 juli de sluis ten 
zuiden van Marsum getest is en er een aantal gebreken werden geconstateerd. 
Na de vakantie zullen er nog aanvullende werkzaamheden plaatsvinden en zal een 
nieuwe test gehouden worden. We houden u via de website op de hoogte. De kabel is 
inmiddels voor de duiker van de Bokmasingel vandaan. Voor de ingebruikname moeten 
onder deze duiker nog drijvende elementen aan de zijkant geplaatst worden om te 
voorkomen dat je onder de zijkant vast kan lopen.  De vissers hebben de sluis reeds 
ontdekt als nieuwe visstek. Van de nieuwe carpoolplaats naast de sluis wordt volop 
gebruikt gemaakt.
Volgend voorjaar zal een doorgang gemaakt worden van It Waad naar de Ballensvaart 
(nabij Nij Andringastate). Voor dat dit werk klaar is, is de sluis te bereiken via Ritsumasyl. 
Binnenkort zullen de eerste boten naar de Haven en Rypsterdyk varen. Een historisch 
moment. 

Steiger in Haven hersteld
De steiger aan de Marsumer Haven is hersteld, ingekort tot aan de knik in de muur, 
dichter tegen de muur aan en met een minder opzichtige trap. Een stuk beter dan wat 
het was, maar niet zoals we het ons voorgesteld hadden. Wij en gezien de vele reacties 
die we kregen menigeen met ons, vinden de materiaalkeuze niet passend bij het 
karakter van het beschermd dorpsgezicht. De afgelopen periode hebben we een aantal 
keer overleg gehad met de gemeente en het provinciaal projectbureau Vrij-Baan over 
de door ons gewenste aanpassingen. We hadden de steiger graag tegen de muur willen 
hebben en niet van metaal, maar van hout of kunststof. Helaas bleek dit laatste niet 
mogelijk, omdat dan niet aan de gestelde norm van duurzaamheid voor 40 jaar voldaan 
kon worden en omdat het  budget dan niet toereikend was. Dichter op de havenmuur 
durfde de aannemer niet aan, bang om met de lange steigerpalen de funderingspalen 
van de Haven te beschadigen met alle gevolgen van dien. Een andere verankering aan 
de muur zou teveel kosten. Al met al dus niet wat we wilden, maar wel zijn we blij met 
de aanpassingen die onlangs hebben plaatsgevonden.
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Jachthaven en strandje
De grond ten zuiden van de Bokmasingel wordt volgend voorjaar opnieuw ingericht. 
De voormalige snelweg tussen Marsum en Leeuwarden en de weg tussen Marsum en 
Deinum wordt dan verwijderd. 
Wij hebben het plan ontwikkeld om tijdens deze herinrichting een jachthaven en 
recreatiegebiedje met o.a. een strandje aan te leggen. Niet alleen bedoeld voor 
Marsummers, maar voor bewoners van een veel groter gebied. Een ambitieus plan. 
Een plan dat ook vele hobbels kent. Zo hebben we uiteraard toestemming van de 
grondeigenaar nodig. Ook is de medewerking van de gemeente en de provincie 
noodzakelijk. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we u informeren. Wel duidelijk is 
dat volgend voorjaar een nieuwe en echte trailerhelling aangelegd zal worden nabij Nij 
Andringastate (op de plek van de kleine helling). 
 
Openbaar groen
Medio augustus zijn we met Tiena Vriesema, hoofd afdeling groen van de gemeente 
een slag door Marsum geweest. Ze heeft bekeken hoe de onderhoudstoestand was in 
de groenperken die de betreffende straatbewoners in eigen beheer hebben. Daarnaast 
hebben we met haar afspraken gemaakt over het overnemen van de Bitgumerdyk. Daar 
zijn we van harte toe bereid, zeker nadat veel bewoners al hun medewerking hebben 
toegezegd. Eerst moeten er nog wel een aantal slechte perken op een aanvaardbaar 
niveau gebracht worden en moeten kale stukken worden aangeplant. Verder hebben 
we haar een aantal wensen van ons kunnen toelichten en hebben haar laten zien dat 
sommige delen die bij de gemeente in onderhoud zijn er niet goed bij liggen. Fijn dat we, 
met inzet van omwonenden en de gemeente, samen opwerken om de leefomgeving te 
verbeteren. Dat is beter dan de ergernis die er vroeger was. De Rypsterdyk bewoners 
hebben zich ook bereid verklaard om het onderhoud op zich te nemen. Prachtig. En 
verder heeft een bewoonster van de Kuperusstrjitte het onderhoud van de groenstrook 
naast en voor de speeltuin op zich genomen. Een zee van bloemen is er al als gevolg 
van haar eerdere inspanningen. Mooi gezicht. Helaas zijn er bloemen weg gehaald 
met achterlating van grote gaten. Verzoek is om dat niet te doen. Mocht iemand deze 
bloeiers ook willen, dan is dat prima, u kunt de zaadjes via de bewoonster krijgen.    

Speeltuin:
Hebben we van de provincie subsidie gekregen voor het verbeteren van de speeltuin 
naast het schoolplein. De ondergrond is slecht, een speeltoestel was beschadigd, de 
afstand tussen het (later) geplaatste hek en de rups is te klein (waardoor een aantal 
speeltoestellen verplaatst moet worden) en we willen een dubbele schommel plaatsen. 
De rups hebben we inmiddels laten herstellen vanwege gevaar voor de spelende 
kinderen. We hebben de gemeente, Wonen NW Friesland, het H. Duintjerfonds en 
Jantje Beton om een financiële bijdrage gevraagd. Zelf willen we 2000 Euro investeren. 
We hopen dat het voor het volgende voorjaar uitgevoerd kan worden. 
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Informatieavond JSF
Op donderdag 3 september is een informatieavond gehouden over het bezoek van de 
JSF volgende zomer aan vliegbasis Leeuwarden. De bedoeling van dit JSF bezoek is dat 
de omwonenden kunnen ervaren hoe het geluid is van dit nieuwe vliegtuig. De minister 
heeft tijdens haar werkbezoek aan Marsum toegezegd dat de omwonenden mee 
konden denken over welke vliegpatronen gevlogen zouden moeten worden. Tijdens 
deze avond zijn de wensen hierover geïnventariseerd. Hoofd bureau geluidshinder van 
Defensie Lt. Kolonel Hardenbol was aanwezig. Verder gaf Kolonel b.d. Anton den Drijver 
informatie over de voorbereidingen van het permanente geluidsmeetnet wat mogelijk 
gaat komen om het geluid van de vliegbasis in de toekomst goed te kunnen bewaken. 
Bij het ter perse gaan van deze dorpkrant was nog niet bekend hoe deze avond is 
verlopen. Volgende maand meer informatie.

Verkeerssituatie Bokmasingel en Hegedyk
De komende tijd staat hier wat te gebeuren. De gemeente informeerde ons over de 
knelpunten en de oplossingen. De fietstunnel in de Hegedyk is opengesteld voor (brom)
fietsverkeer. Er heeft een technische opname plaatsgehad waarbij is gesteld dat de 
aansluiting van het fietspad zoals die nu is op de hegedyk niet helemaal naar wens 
is. Binnen de scope van het werk was er echter geen mogelijkheid om hieraan nog 
aanpassingen door te voeren. 
Het nieuwe pad richting Ritsumasyl (Hegedyk) heeft de functie ‘fiets- bromfietspad’. 
Het pad langs de Bokmasingel heeft de functie ‘onverplicht fietspad’. De 30kmzone van 
Marsum is uitgebreid en ook de Hegedyk, Bokmasingel en het deel Rypsterdyk binnen 
de kom zijn daar nu onderdeel van. De bebouwde kom van Marsum is nu ook voor de 
Hegedyk (fietspad) bepaald en komt op het hart van de watergang ten zuiden van de 
Bokmasingel, (raadsbesluit  zal wrs in oktober 2015 plaatsvinden).
Er ontstaat een looproute tussen het Poptaslot en de aanmeerplaats voor rondvaartboten 
via de Bokmasingel en Hegedyk. Recreatieve fietsers vanuit Ritsumasyl door Marsum 
laten rijden i.p.v. het pad langs de Bokmasingel. De aansluiting van dit fietspad op de 
Bokmasingel is niet verkeersveilig en voetgangers moeten nog steeds een gedeelte over 
de rijbaan van de Hegedyk lopen. 
Daarom wil de gemeente het volgende gaan uitvoeren:
Het fietspad Hegedyk vanuit de tunnel rechtstreeks laten aansluiten op de rijbaan, 
fietsers hebben hier goed overzicht op verkeer vanuit beide richtingen en dit geldt 
eveneens voor het autoverkeer richting fietsers. Binnen de 30km zones kunnen fietsers 
gewoon op de rijbaan.
Het pad ten zuiden van de Bokmasingel (onverplicht fietspad) sluit dan aan op het 
fietspad Hegedyk, fietsers kunnen ook gebruik maken van de rijbaan van de Bokmasingel 
(30 km zone).
Het vrijliggende voetpad aan de Hegedyk vanaf de Slotleane wordt doorgetrokken 
tot aan de bocht en sluit hier op de rijbaan aan alwaar men over kan steken naar het 
fietspad richting Ritsumasyl of het pad langs de Bokmasingel. Ook de voetganger heeft 
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hier goed zicht op verkeer en visa-versa.
De rijbaan vanaf de huidige 30km zone/versmalling in de Hegedyk tot voorbij de bocht 
in de Bokmasingel wordt versmald tot een breedte van 5,80meter. Het asfaltoppervlak 
wordt ca. 1,25m teruggebracht waardoor de snelheid (nog) verder wordt teruggebracht.
Ter hoogte van de voetganger- en fietsoversteek wordt attentie verhogend een slijtlaag 
met afwijkende kleur aangebracht met daarop hellingfiguratie. De huidige versmallingen 
in de Hegedyk worden waarschijnlijk verwijderd.  
Het asfalt tussen fietspad Hegedyk en de parkeerplaatsen voor het keukencentrum 
wordt opgeruimd en hier wordt de anwb fietsmast geplaatst. Ook komt hier een 
lichtmast (nachtbrander). Overige lichtmasten komen te vervallen.
Met deze oplossing wordt tevens een veilige voorziening getroffen voor de bezoekers 
van het Poptaslot / Marsum die met de rondvaartboot van Middelsee aanmeren in de 
draaikom ten zuiden van de Bokmasingel. De uitvoering kan elk moment beginnen. Dan 
weet u ervan.
Op een later moment (2016/17) worden de tussenliggende brede gedeelten van de 
Bokmasingel aangepakt om aan te sluiten op de 30km zone principes. Dit betekent 
vooral een versmalling naar die 5,80m. dit zal in combinatie zijn met het definitief 
maken van de verharding t.h.v. de vaarduiker.

En verder:
• Draait Marijke Stuut van de Riemer Veemanstrjitte mee in ons bestuur. 
• Hebben we een nieuwe informatiebrochure laten drukken. Wietske Roorda heeft 

ons geholpen bij het redigeren van de tekst waarvoor onze dank. Jan Posseth 
bezoekt de nieuwe Marsumers en deelt de brochure uit.

• Hebben we heel veel positieve reacties gekregen op de zomerfair die op 27 juni 
gehouden werd. Wat een schitterende Marsum promotie. Heel sfeervol de 
kraampjes op de Buorren. En wat waren de rondleidingen in het Poptaslot en kerk 
gewild. Het mooie weer en de vele bezoekers waren een kroon op het werk van 
de organisatie. Compliment aan allen. En zeker aan de bedenker hiervan Klaas 
Kuperus. Een herhaling meer dan waard.

• Wordt op zaterdag 26 september de burendag gehouden.  Vorig jaar ook een mooie 
dag. Zien we u dan ook bij het dorpshuis?

• De website www.Marsum.info is onlangs op een snellere server gekomen. De 
webredactie wilde dit graag vanwege toename aantal bezoekers en de vele kopij 
en foto’s. Robin Boersma helpt de redactie voortaan bij het technische onderhoud. 

• Wensen we alle vrijwilligers goed weer toe bij de voorbereidingen van de kermis. 
En we hopen u natuurlijk te treffen bij de activiteiten tijdens de kermis.

Het bestuur van Dorpsbelang
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De  kaartsoos  “Het Grauwe Paard “ gaat 23 september weer van start.
Kom om 20.00 uur gezellig langs om een kaartje te leggen.

B.v.d.  ;       Het  Bestuur.
                    Eva Velsma
                    Jos van Wieren
                    G. Donga

Klaverjassen 2015-2016
23 september prijs     Klaverjassen.
07 oktober comp. Klaverjassen
21 oktober prijs     Klaverjassen.
04 november comp. Klaverjassen
18 november prijs     Klaverjassen.
02 december comp. Klaverjassen
16 december prijs     Klaverjassen.
30 december comp. Klaverjassen

Om de 14 dagen op de woensdagavonden v.a. 20.00 uur

13 januari 2016 prijs     Klaverjassen.
27 januari comp.  Klaverjassen.
10 februari prijs     Klaverjassen.
24 februari comp. Klaverjassen
09 maart prijs     Klaverjassen.
23 maart comp. Klaverjassen
06 april  comp. Klaverjassen
20 april  prijs  Klaverjassen (Slotavond)

Uitnodiging
bijeenkomst KV Foarút

met als onderwerp:
Voortbestaan kaatsvereniging Foarút

Aan alle Marsumers,
Doel bijeenkomst : Discussiëren over en het bedenken van oplossingen 
  van het voortbestaan van KV Foarút. 
  De bijeenkomst is voor alle Marsumers, dus ook voor niet-
  leden, toegankelijk. Immers het voortbestaan van KV Foarút 
  raakt iedereen in Marsum. Als er geen KV Foarút meer is, kan 
  dit gevolgen hebben voor meerdere activiteiten e.d. 
  in ons dorp.

  De bijeenkomst wordt geleid door Jan Wassenaar    
  met ondersteuning van  Wiep van Wieren

Datum : Maandag 5 oktober 2015
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Café t Grauwe Paard
Bauke, Ida, Coby
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Musical liefhebbers opgelet: 

De protestantse gemeente Bitgum e.o. organiseert in april 2016 een musical 
die opgevoerd gaat worden door en voor de bewoners van de dorpen van 
Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marssum e.o.
De musicalcommissie zoekt  zangers, muzikanten, decorbouwers, figuranten, 
kostuummakers, technici, etc. Zelfs complete koren/groepen zijn welkom! 
Nieuwsgierig naar welke musical het gaat worden? Vraag je je af of je lid van de kerk 
moet  zijn om mee te kunnen doen? Of waar de musical opgevoerd gaat worden?
Neem dan contact op via de mail op 9045pb28@hetnet.nl of tel. 2532218. Gelijk 
aanmelden kan natuurlijk ook. (en nee, je hoeft geen lid van de kerk te zijn om mee te 
mogen doen, iedereen is van harte welkom)
Graag zien we je terug op de infoavond ! Datum volgt nog.
Klaas de Groot, Hille Eppinga, Itty Riezebos, Willem Meesters, Pieter Tigchelaar en Ria 
de Jong.

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de mooie kaarten 
bloemen en andere attentie welke wij 
mochten ontvangen voor onze 40 jarig 
huwelijksfeest.

Jan en Diny van Heumen

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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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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Muziekvereniging

Ons Genoegen

Marsum

Organiseert de jaarlijkse

Rommelmarkt
Met veiling per opbod op

Zaterdag 3 oktober

Op vrijdag 2 oktober komen wij vanaf 13.30 uur langs, 

om de spullen op te halen die u aan de rommelmarkt geeft.

Wilt u het zo dicht mogelijk bij de voordeur zetten?

Tot ziens op 2 en 3 oktober!

09.00 - 12.00 uur

Dorpshuis Nij Franjum

Franjumbuorsterpaed 12

Marsum

www.onsgenoegenmarssum.nl
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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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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

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

PURE WHITE SYSTEM:
Deze lijn is een combinatie van fruit-
zuren en een oplichtend werkstoffen-
complex. Een unieke combinatie om
pigmentstoringen te verhelpen.
       September-Oktober aanbieding:
Bij aanschaf van tenminste 3 producten uit 
deze serie, krijgt u de
       handcrème t.w.v. € 20,30 cadeau!
De Pure White behandeling kost € 64,95
(incl. epileren en uitgebreide massage)

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

It Harspit 8, Deinum   Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl

oog voor schoonheid

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

NIEUW BIJ:
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Nieuws van vrouwenkoor Nocht en Wille
 
Al weer een jaar voorbij en op 7 september beginnen we weer aan een nieuw seizoen!
In het afgelopen jaar hebben we weer verschillende optredens gehad zoals de burendag 
in Marsum, een kerstconcert in de Martinikerk in Bolsward, het concours van de Bond 
in Joure en Korendag,ook in Joure en deelname aan de Stipelrûnte in onze gemeente. 
Dit laatste is een tweejaarlijks evenement georganiseerd door Keunstwurk en koren die 
dit mede willen organiseren.
Deze keer waren dat de Berltsumer Cantorij en mannenkoor Sjongenderwiis uit 
Berltsum.
Er deden 60 koren mee uit heel Friesland. Er werd in de verschillende kerken gezongen 
en in het tuinbouw bedrijf Vink Sion BV. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk 
optreden in het Hemmemapark in Berltsum. Voor de liefhebbers was er ook nog de 
kultuerhistoaryske fietstocht door Menameradiel. Het Popta Slot was te bezichtigen en 
er was een open dag bij Radio Eenhoorn.
 
Meteen na deze Stipelrûnte,die op 30 mei gehouden werd, was de Anjercollecte van 
het Prins Bernard Cultuurfonds voor het koor en het korps. De opbrengst was 388,07 
euro. Alle gulle gevers hartelijk dank evenals enkele collectanten van het korps die ons 
geholpen hebben met collecteren.
Namens Nocht en Wille,Jenny-Boomsma-Eppinga(secr.)

Volksdansgroep “De Poptadûnsers”

Dit jaar bestaat onze groep 40 jaar, maar is nog springlevend.
Iedere woensdag vanaf 7 oktober zijn we van 9.15 uur tot 10.45 uur gezellig bezig 
in 

Dorpshuis Nij Franjum
Al jaren is Anneke van der Schaaf onze leidster en op hedendaagse muziek 
oefenen we allerlei moderne dansen.
Lijkt het je wat en hou je van dansen, kom dan gerust eens vrijblijvend langs op 
een woensdagochtend.
Ook kun je alvast meedoen op 26 september tijdens de 

Burendag

Namens het bestuur: 
Tineke Muller ( secr.) tel. 2542107



20  Nieuwskruier Septimber 2015

Puzzel: Quizkraker

Oplossing Juni- nummer:  

Winnaar: Annie Kramer

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing is een citaat van 
Hugo Olaerts



21Doarpskrante fan Marsum
Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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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



23Doarpskrante fan Marsum



24  Nieuwskruier Septimber 2015

MARSUM MERKE 2015
THEMA:  Gooisch

Vrijdag 11 september
8.30 Tent open
9.00  Gooisch feestje voor alle kinderen van OBS De Polle en kin-

deren die elders op de basisschool zitten. 
 Jean-Roderick Uitdenwijtgaarde uit Laren wordt 11 septem-
ber 10 jaar. Zijn vader is op zakenreis en zijn moeder is met 
de Rotary op pad. Roderick is daarom dit jaar bij zijn oom in 
Friesland en geeft zijn verjaardagsfeestje op het Gooische 
Plein. Dit alles met gooische spelletjes, circus workshop, voor-
stelling, een lesje “hoe het heurt” en met als afsluiter een 
gezamenlijk buffet (met mes en vork eten!). Dress code: chic.   

13.00 Dames Hoofdklasse Kaatsen Uinodiging
 Entree: GRATIS
15.00 Gooische Bingo 

Het zou zo maar kunnen dat je met een botoxbehandeling ri-
jker naar huis gaat of een zonnebank kuurtje scoort. Wie weet 
wordt er wel een luxe cruise weggegeven! Entree: GRATIS

17.00 Muziek met de SWINGING STARS
 Entree: GRATIS
18.45  Rondgang korps door het dorp gevolgd door iedereen die dit 

leuk vindt. Versier je fiets,skelter,rollator of wat voor mobiels 
op wielen dan ook, maak er een vrolijke boel van en scoor een 
grote gratis suikerspin in ruil voor je grote prestatie.

20.00 Zeskamp deel I voor vriendengroepen, straten, verenigingen, 
golfclub of wat dan ook. Vergeet niet om een paar kakkers op 
leeftijd in je groep te vragen. Deze zul je hard nodig hebben. 
Één onderdeel van de zeskamp is de stilettorun. Dus kijk om je 
heen om een paar stiletto’s te bemachtigen. Opgave van gro-
epen van 6 tot 8 personen tot uiterlijk maandag 7 september 
via marsummerke@hotmail.com of bel 06-38250951. Dresscode: 
Chic

22.00 Muziek met BAND JUISCHT 
 Entree: GRATIS
01.00 Bar dicht
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Zaterdag 12 september
8.00 Tent open
9.00 A vd Kooi Ledenpartij B en C klasse met verl. ronde. Loting op 

donderdag 10 september, 20.00 uur. 
12.00 Gezamenlijke lunch
13.00 A vd Kooi Ledenpartij finales
14.30 Zeskamp finales
17.00 Muziek met TNT
 Entree: GRATIS
20.00  SUPER CLASSICS ’80, ’90 en ’00 met Andre Zwart, Ricardo 

Silvo en Martin Harder. Tot 22.00 uur GRATIS ENTREE ! Daarna 
€ 10,00

02.30 Bar dicht

Zondag 13 september
11.00 Tent open
12.30 Heren Hoofdklasse Kaatswedstrijd Uitnodiging, 8 parturen 
 met na afloop FEESTBAND LAYS.
 Entree tijdens kaatsen en Lays: € 8,00
01.00 Bar dicht

Maandag 14 september 
10.00 Tent open
11.00 Matinee met de SWINGING STARS
 Entree: GRATIS

 Het matinee is voor het hele dorp. Dus voor jong en oud. Dit 
jaar is er een speciale VIP behandeling voor alle 60 PLUSSERS.  
Dit betekent dat er voldoende comfortabele zitplaatsen zijn. En 
verder.………dat blijft een verrassing. Nieuwsgierig ? gewoon ko-
men en laat je verrassen !
Verder zou het matinee compleet zijn, als iedereen verkleed gaat 
! 
Tip: Gooisch

16.00 Bar dicht
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Marsumer Merke 2015

Dit jaar toveren we de feesttent om tot het gooische plein,dat wil zeggen dat we er een 
chique draai aan proberen te geven! Vrijdagochtend beginnen we met het programma 
voor de schoolkinderen,dit blijft nog een beetje een verrassing……..

Vrijdagmiddag is gereserveerd voor iedereen die zin heeft in een lekker potje bingo met 
een gooisch tintje,dit is dus voor iedereen van jong tot oud!
Het zou zomaar kunnen zijn dat u een botoxbehandeling rijker naar huis gaat,of u een 
zonnebank kuurtje scoort. Wie weet wordt er wel een luxe cruise weggegeven!
Omdat de dames hoofdklasse partij verhuisd is van zaterdag naar vrijdag,is er vanaf 
17.00 uur live muziek.

Ook gaan we dit jaar weer op vrijdagavond in optocht achter het korps aan om de 
merke chique in te luiden. Versier je fiets,skelter,rollator of wat voor mobiels op wielen 
dan ook , maak  er een vrolijke boel van en scoor een grote gratis suikerspin in ruil voor 
je grote prestatie.

Vrijdagavond beginnen we om 20.00 uur  met het eerste deel van de zeskamp, 
zaterdagmiddag om 14.30 met de finale,waarbij het de bedoeling is dat we ons opgeven 
als vriendengroep,straat,vereniging,golfclub  of wat dan ook en vergeet immers niet om 
een paar kakkers op leeftijd in te voegen,omdat jullie deze hard nodig zullen hebben.
Één onderdeel van de zeskamp is de stilettorun, raadzaam is om eens om je heen te 
kijken om een paar stiletto’s te bemachtigen.
TIP: Kijk es op zolder,in de kast, er onder of er boven en leg ze vast klaar voor de Merke.
Ook is het natuurlijk leuk als je chique gekleed komt.

Wacht niet te lang met opgeven,trommel een groepje van 6 tot 8 personen op en meld 
je aan  via de mail. Mail adres is:  janxtdijkstra@hotmail.com 
Uiterste datum van opgave is tot en met maandag 7 September, voorkom teleurstelling 
en geef de organisatie de kans om alles goed voor te bereiden. Dus geef jullie snel op!!!! 

Vrijdag avond na het eerste deel van de zeskamp hebben we natuurlijk  weer live 
muziek, dit jaar verzorgt door de  band Juischt! Waarmee elk feest een juist feest wordt! 
TOP100-POP-ROCK: Beatles, U2, De Dijk, Snow Petrol, Kings of Leon, Foo Fighters, 
Coldplay, REM..enz….
Zaterdag na de finale zullen we natuurlijk ook weer muziek ten gehore krijgen,dit jaar 
verzorgd door TNT.

Oja,bij de gezamelijke lunch zullen we eten wat de (stam)pot schaft,
En vrijdagmiddag en zaterdagmiddag zal er een springkussen aanwezig zijn naast de 
tent!

Met vriendelijke groet,de Merkecommissie!
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Nieuw(s) voor de kinderen!
Even een belangrijk bericht voor alle kinderen van de basisscholen en hun ouders.
Hallo allemaal,
Dit seizoen willen we iets veranderen voor de kinderen. De afgelopen jaren was er altijd 
kindernevendienst wanneer er een kerkdienst was in de kerk van Bitgummole. De andere keren, 
wanneer er een kerkdienst was in Marsum of Bitgum, was er zondagsschool in de Molewjuk. We gaan 
het nu anders doen.

Kindernevendienst
Er zal iedere keer bij alle kerkdiensten een kindernevendienst zijn. Dus iedere zondag kun je bijvoorbeeld 
met je ouders naar de kerk in Bitgum, Bitgummole en Marsum en zal er een kindernevendienst zijn. Je 
komt dan eerst even in de kerk en gaat vervolgens met de leiding naar de speciale ruimte waar je een 
verhaal hoort, misschien een liedje zingt, een spelletje doet of een knutselwerkje maakt. Dit is een 
speciaal moment voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Je komt dan tijdens de dienst ook weer terug 
in de kerk. In de weken voor Kerst en Pasen zullen we dan met speciale projecten werken.

Bernetsjerke 
Wat nieuw is noemen we de ‘Bernetsjerke’  dus een kinderkerk. Dit willen we enkele keren per 
jaar organiseren in de Molewjuk. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op de Zondagsschool zoals je die 
misschien gewend was, maar toch is het anders. We beginnen wat vroeger om 9.15 uur en stoppen 
wat later, om 10.45 uur. De ouders kunnen dan eventueel naar de kerkdienst en wij hebben iets meer 
tijd.
We maken er echt iets speciaals van met een leuk thema. Dit maken we steeds op tijd bekend. We 
zullen dan een verhaal uit de Bijbel vertellen, samen hierover praten, een spel doen en/of een leuk 
knutselactiviteit. We willen gezellig bij elkaar zijn met misschien wat lekkers erbij. Het is vooral bedoeld 
voor alle kinderen van de basisscholen die iets van de Bijbel willen weten en daarmee op een leuke 
manier bezig willen zijn. 

Dus iedereen is welkom! 
Wat:   Bernetsjerke
Waar:  Molewjuk (speklokaal) in Bitgummole
Wanneer: -11 oktober 2015
  -8 november 2015 (thema Sint Maarten)
  -24 januari 2016
  -20 maart 2016 (Palmpasenstokken maken)
  -29 mei 2016
Wie:  Voor alle kinderen van de basisscholen
Tijd:  Van 09.15 uur tot 10.45 uur
Bijdrage: € 0,50 per keer

Op deze zondagen zal er geen kindernevendienst zijn tijdens de kerkdienst.
Dus schrijf het op de kalender of in de agenda, neem je vriendje of vriendinnetje mee en kom! Heb je 
nog vragen, stel ze dan gerust.

Groeten van de leidsters van de Kindernevendienst en de Bernetsjerke,
Annet van der Heide,
Bauk de Groot,
Elizabeth Schaaf, 
Ingeborg van der Berg

Nelly van Kammen,
Nynke Rondaan,
Wietske Palma, telefoon 2531270
Sjoerdtje van Zuilen, telefoon 2532215
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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

Bree

Flexibele 

opvang

Vaste 
leidster

Open vanaf 

7 uur

Natuurlijk
speelgoed

Suikervrij eten

Huiselijk
e 

woonkamer

Grote buitentuin

Spoorstrjitte 5      Tel: 06-18748094     info@kindercentrumdeinum.nl
www.kindercentrumdeinum.nl

Max. 2 kinderen 
per slaapkamer
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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

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

Klus- en onderhoudsbedrijf

• Klein onderhoudswerk in- en rond uw 
woning

• Metsel-, voeg- en tegelwerk 
• Bestrating

=====================
Ook voor het definitief maken van het 

energielabel van uw huis kunt u mij 
vinden op 

 www.energielabelvoorwoningen.nl
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MEDITAASJE

Bij het begin van een nieuw seizoen in het kerkenwerk

De dagen beginnen wat korter te worden en een nieuw seizoen voor het 
kerkenwerk staat voor de deur. Binnenkort vieren we Startzondag. Ook zal het 
kerkenwerkboekje ‘Kom in de Kring’ weer bij u in de bus vallen. Er zal van alles te 
beleven zijn in onze kerkelijke gemeente!

Een mooie gelijkenis om eens te lezen en te overdenken in deze dagen is de 
gelijkenis van de koning en de drachmen (in de vorige Bijbelvertaling: de gelijkenis 
van de ponden). U kunt dit verhaal vinden in Lukas 19, de verzen 11 tot en met 27.
De gelijkenis vertelt het verhaal van een hooggeplaatst heer, die naar een ver land 
reist om daar de koningstitel te ontvangen. Voor de periode tussen zijn vertrek en 
terugkeer vertrouwt hij aan tien van zijn dienaren de zorg toe voor 100 drachme, 
een klein geldbedrag. Zij moeten daarmee handel drijven.
Bij zijn terugkomst vraagt hij de dienaren wat er van zijn geld geworden is.
Sommige dienaren hebben winst gemaakt, maar één dienaar heeft uit angst voor 
zijn heer het geld goed weggestopt in een zakdoek en er verder niets mee gedaan. 
En dat wordt hem niet in dank afgenomen door zijn heer.

Jezus bedoelt met ‘de drachmen’ in deze gelijkenis: de blijde boodschap, het 
goede nieuws van het Koninkrijk van God. Het is niet de bedoeling dat wij dit 
goede nieuws voor onszelf houden, of, om het met de woorden van de gelijkenis 
te zeggen, het diep weg te stoppen in onze zakdoek in een broekzak of tasje.
Nee, het geld moet winst maken!
En dat kan: in de eredienst, bij de gespreksgroep, bij het groothuisbezoek, of bij 
de vrouwenvereniging, bij de zondagsschool, kindernevendienst, of sneinsklup, 
bij het koor, de club, de catechese, bij de ZWO-groep, maar 
ook in het gezin, op school, in de buurt of op het werk.
Aan het begin van een nieuw seizoen vraagt de Heer ook 
aan ons:
“En wat ben jij van plan te doen met jouw geldbedrag?”
ds. Fokje Haverschmidt

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
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BY DE TSJERKETSJINSTEN
Snein 13 septimber yn Marsum (liturgyboekje by de tsjinst)
Op deze zondag zal onze nieuwe kerkelijk werker, Hessel Hansma, ‘in de bediening 
worden gesteld’. Dat zijn de officiële kerkelijke bewoordingen voor dit bijzondere 
gebeuren. Zoals nieuwe kerkenraadsleden in een feestelijke kerkdienst hun ambt 
aanvaarden in de gemeente, of zoals een nieuwe predikant in een bijzondere 
dienst aan de gemeente wordt verbonden, zo kan dat ook gebeuren met een 
kerkelijk werker.
Op zondag 13 september zal Hessel Hansma in de kerk te Marsum zijn bediening 
als kerkelijk werker in onze gemeente aanvaarden. Hij zal zich vooral gaan wijden 
aan het pastoraat onder de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Zijn aanstelling is 
eerst voor 1 jaar, met de mogelijkheid om er nog een 2e jaar aan vast te knopen. 
De dienst zal worden geleid doorw ds. Fokje Haverschmidt, maar de nieuwe 
kerkelijk werker zal ook zeker een bijdrage leveren aan de dienst. 
Hij stelt zich in dit blad zelf aan u voor.
Welkom allemaal bij deze bijzondere dienst!

Snein 20 septimber: Startsnein yn Bitgummole (liturgyboekje by de tsjinst)
Ek: yntroduksje nije fryske lieteboek!
Een verrassende zondagmorgen kunt u beleven wanneer u op zondag 20 
september om 9.30 uur naar de Molewjuk in Bitgummole komt. Daar staan dan de 
koffie en thee voor u klaar. Daarna volgt er een programma waaraan iedereen, van 
jong tot oud, mee kan doen.
We besluiten het programma met een gezamenlijke maaltijd. Rond 13.30 uur zal 
de maaltijd afgelopen zijn.
Op deze zondag zullen we ook de nije fryske lieteboeken in gebruik nemen: 
‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke’. 

ÚT DE PASTORIJ
Nu voor de meeste mensen de vakantietijd voorbij is, beginnen in onze dorpen 
de clubs en verenigingen weer op volle toeren te draaien. En in onze kerkelijke 
gemeente is het niet anders: op maandagavond 24 augustus was de eerste 
kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen. Uit de agenda bleek dat het 
nieuwe seizoen borrelt en bruist van de nieuwe initiatieven. De Startzondag 
bijvoorbeeld, krijgt dit jaar een heel andere opzet dan andere jaren. En in het 
komende seizoen zal er worden toegewerkt naar de uitvoering van een musical. 
Maar ook kunnen wij vanaf 1 september een nieuwe kerkelijk werker begroeten: 
de heer Hessel Hansma uit Burgum. Ik ben heel blij met de komst van mijn nieuwe 
collega. We zullen vast en zeker een goed team vormen! Ik wens hem een hele 
goede en gezegende tijd toe in ons midden. 
Tegelijk moesten wij afscheid nemen van onze kerkelijk werker Ali Stork. Haar 
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dienstverband met onze gemeente liep af op 31 augustus. Graag wil ik Ali vanaf 
deze plaats van harte bedanken voor de goede samenwerking van de afgelopen 
10 maanden. Doordat Ali vrijwel alle groepswerk heeft geleid in het afgelopen 
seizoen, kreeg ik alle tijd om goed thuis te raken in het reilen en zeilen van onze 
gemeente.
Bovendien was er alle gelegenheid voor het brengen van kennismakingsbezoeken. 
Ali onderhield zelf nog de pastorale contacten die zij uit de vorige twee jaar in 
ons midden had opgebouwd. Ali: dank dat jij mij de mogelijkheid hebt gegeven 
om een goede start te maken in mijn nieuwe gemeente! Alle goeds en Gods 
zegen toegewenst bij je werk in Dronrijp en in je eigen praktijk voor contextuele 
hulpverlening  ‘De Paadsiker’.

ÚT DE GEMEENTE: WY BETINKE
Tinus Odinga
Geboren op 26 november 1942 te Westerbork
Overleden op 25 juli 2015 te Marsum
Op 25 juli kwam er een einde aan het leven van Aaltinus Odinga, lieve man van 
Sjoukje Odinga-Noordenbos, Franjumbuorren 4, 9034 TA Marsum. Tinus is 72 
jaar geworden. Ongeveer een jaar geleden werd bij Tinus een ernstige ziekte 
geconstateerd. Eerst leek het erop, dat de ziekte goed behandeld zou kunnen 
worden. Maar later bleek zijn hart de behandeling tegen de kanker niet te kunnen 
verdragen. Tinus beleefde nog zijn 50e trouwdag: 26 mei. Maar hij werd steeds 
zieker, totdat hij op zaterdag 25 juli zijn laatste levensadem uitblies. Velen kwamen 
om afscheid te nemen van Tinus. Dat kon op een mooie en waardige wijze in de 
schuur van de boerderij, het thuis dat Tinus dierbaar was. Na een plechtigheid in 
besloten kring in het dorpshuis te Boksum is Tinus op donderdag 30 juli begraven 
op de begraafplaats van dit dorp waar hij zijn jeugd doorbracht.
In de rouwbrief staat: 

‘Elke moarn sil de wyn wer waaie,
fleane fûgels, bloeie blommen op’e nij.
Dochs sil neat wer itselde wêze,
want do, do bist der net mear by.’

Vanaf deze plaats wensen we Sjoukje, de kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte toe nu zij verder moeten zonder hun lieve man, heit en pake.

GEMEENTEOPBOU: JEUGD EN JONGEREIN
Donderdagavond 24 september: 
aanmelden voor de catechese en de gespreksgroepen
Twee seizoenen lang heeft kerkelijk werker Ali Stork met veel enthousiasme 
en liefde leiding gegeven aan de catechesegroepen en aan een aantal 
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gespreksgroepen. Dit seizoen neem ik het stokje van haar over. Toen ik hier als 
predikant werd beroepen, is afgesproken dat het accent van mijn werk in de 
gemeente vooral zal liggen bij de jeugd en de jonge gezinnen en ‘de middengroep’. 
Het werk onder de 70-plussers zou dan de verantwoordelijkheid worden van de 
kerkelijk werker. Daarmee wordt nu, met de komst van kerkelijk werker Hessel 
Hansma, een begin gemaakt. 

Graag nodig ik hierbij alle jongeren uit voor de aanmeldingsavond voor de 
catechese en de gespreksgroepen. De avond wordt gehouden op donderdag 24 
september in de Molewjuk. Er is een indeling gemaakt naar leeftijdscategorie.
Het kost jullie deze avond maar een half uurtje van jullie tijd.
Samen kunnen we dan zoeken naar de meest geschikte avond en tijd.

Ik verwacht de jongeren op donderdag 24 september op de volgende tijden 
in de Molewjuk:

12/13/14 jarigen, 1e, 2e en 3e klas (VO) om 19.00 uur
15/16/17 jarigen, 4e, 5e, 6e klas (VO) om 19.30 uur
gespreksgroep 18- en 19- jarigen om 20.00 uur
en gespreksgroep 20- tot ongeveer 25- jarigen om 20.30 uur.

Met de gespreksgroep 25-35-jarigen en de 35-plus groepen wordt apart een 
afspraak gemaakt voor de eerste bijeenkomst.
Je kunt je ook alvast via de mail of telefonisch voor een groep bij mij aanmelden: 
fhaverschmidt@gmail.com 
Tel.: 058-84 31 534

Ik hoop in de komende tijd heel veel jongeren uit onze gemeente te leren kennen!
Een hartelijke groet van ds. Fokje Haverschmidt

U nieuwe kerkelijke werker
Vanaf 1 september 2015 zal  ik in uw gemeente werkzaam als pastor voor 8 uur per 
week . Heel specifiek voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Op zondag 13 september a.s in de morgendienst van 09.30 is er de dienst van in de 
bediening stellen. 
Wie ben ik: mijn naam is Hessel Hansma, geboren op 3 november 1953.  Ik ben, sinds 
1977,  getrouwd met Carolina Imthorn en wij hebben een dochter, Judith. Sinds 14 juni 
jl. zijn wij de trotse grootouders van een kleindochter.
Ik ben geboren in Ferwert en heb een groot deel van mijn jeugd gewoond in Hogebeintum.
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Sinds 1977 wonen wij in Burgum. Vanaf 1971 tot begin 2012, heb ik met enkele 
onderbrekingen, gewerkt in de gezondheidszorg en daarvan ruim 20 jaar als manager in 
de ouderenzorg. De afgelopen jaren ben ik aan het werk geweest als kerkelijk werker in 
de Protestantse gemeenten van Sint Anneparochie en Burgum.

Sinds1978 ben ik actief in de Protestantse Gemeente van Burgum in verschillende 
functies. Jeugdouderling, diaken, voorzitter diaconie en kerkenraad. Ook heb ik van 
2006 tot en met 2010 zitting gehad in de landelijke synode. Momenteel begeleid ik 
nog een groep 30-plussers en ben voorzitter van de werkgroep Blijenhofkapel. Deze 
interkerkelijke werkgroep is ontstaan na het vertrek van de zusters Franciscanessen 
van Oirschot die jarenlang een opvang, de Blijenhof, hebben gerund. Bij hun vertrek is 
afgesproken dat de kapel de functie bleef behouden en maandelijks is er een meditatief 
moment en jaarlijks vinden een aantal lezingen plaats.
Vanuit mijn interesse voor religie en theologie heb ik de HBO opleiding theologie met de 
specificatie pastoraat gevolgd aan de NHL in Leeuwarden en het voortraject geestelijke 
verzorging aan de RUG in Groningen.

Al sinds 1994 ga ik  minimaal 1 keer per jaar, als reisleider op pad met mensen die 
rolstoelgebonden zijn (www.srg-vakanties.nl). Ook voor de christelijke reisorganisatie 
Drietour ben ik reisleider (www.drietour.nl).  Zoals u ziet zet ik websites erbij zodat u 
eens kunt kijken.

En nu aan de slag als pastor in uw gemeente. Daar waar dat kan, en nodig is, aanwezig 
zijn bij kernmomenten en crisissituaties. Maar ook gewoon op bezoek en het begeleiden 
van de kofjemoarn. 
Het is altijd lastig om te peilen wie er behoefte heeft aan een bezoek. Soms zal er 
een signaal komen van de wijkouderling. Maar uzelf mag dat signaal ook geven. In 
principe werk ik op woensdag en donderdag . U kunt mij bereiken via mijn mobiele 
telefoonnummer: 06-31936624 of via mijn mailadres: hessel.hansma@gmail.com 
Natuurlijk kunt u ook wijkouderling benaderen en deze geeft dan uw naam en adres 
aan mij door.
Wordt u of bent u opgenomen in het ziekenhuis dan hoor ik dat graag. Schroom dus niet 
om contact te zoeken.

Vrede en alle goeds,
Hessel Hansma
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 september bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

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

Kerkdiensten 
Aanvang 9.30 uur.
6 sept. Bitgummole Ds.J.v.d.Ploeg, Snits
13 sept. Marsum Ds.F.Haverschmidt Tijdens deze dienst  zal 

onze kerkelijk werker 
Hessel Hansma in de 
bediening worden 
gesteld.

20 sept. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt Startsnein, we beginnen 
in de Molewjuk.

27 sept. Bitgum Ds.J.Kamerling, Franeker
4  okt. Bitgummole  Ds.F.Haverschmidt
11 okt. Marsum mevr.de Schiffart-Spoelstra, 

Drachten
18 okt. Bitgummole Ds.E.P.Muilwijk-Huis, 

St.AnnaParochie
 
Bloemengroet
De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
21  juni:
Ettsje Effendi  Poptastrjitte14,
Thea de Boer  Tjalling v.Eysingawei 6,
Rene Fokkema  Wielingastrjitte 14,
Mindo Hiemstra  Rypsterdyk 24,
En er ging een kadobon naar Auke Biesma  Bitgumerdyk 44.

16 aug:
Rieteke en Pier Struiksma Tramstrjitte 2,
Nel en Arend Castelein  Binnen buorren 25,
Mevr.A.Hiemstra-de Boer Ds.Faberstrjitte 12.



NIEUWE 
KEUKEN?
Keukencentrum Marssum is een begrip in de 

regio. Daar vind je kwaliteit voor betaalbare 

prijzen. Ontdek het zelf en kom langs!

EK YN’T FRYSK KINNE JO BY US TERJOCHTE!

Al 18 jaar hét familiebedrijf in onze regio! 

Hegedijk 3, Marsum - T. 058 - 254 22 25 - ISO 9002 gecertificeerd

Maandag - zaterdag 10.00-17.30 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

•  Compleet ontzorgde keukens
•  Altijd GRATIS maatcontrole
•  Diverse topmerken keukens  

en topapparatuur
• Eigen fabriek
• 7 jaar garantie
•  Korte levertijden en lage prijzen 
•  Eigen transport en montagedienst

www.keukencentrum-marssum.nl



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 • 


