De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

TWAENFJIRTICHSTE JIERGONG

JANNEWARIS 2016

• traditioneel schilderwerk
binnen en buiten
• wandafwerking
• decoratief schilderwerk
• Earthcote wandafwerkingen
• kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel:

• huisstijlen

06 - 533 99 661
- logo - visitekaartje - website
- briefpapier - envelop enz.

• ﬂyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheidskaartjes
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

KOPIJ FEBRUARI INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 28 JANUARI

COLOFON

NIEUWSKRUIER JANUARI 2016

Rienk Julianus

Jaargang 42 | #5

Rypsterdyk 2

Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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

WWW.MARSUM.INFO

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
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
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542631

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
Doarpskrante fan Marsum
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Contactadres
		

Mevr. G. Sijbesma-Travaille
Skoallestrjitte 4 Marsum		

058-2541408

CONSISTORIE
Mevr. Sonja de Haan
Bitgumerdyk 15 9034GH Marsum 058-2542903
					sonjasaakje@hotmail.com
STICHTING DE KROBBE DER ÚT
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum		

058-2133968

Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging (O.N.S.) Menameradiel
J. Kuipers Alddyk 1A Skingen
0517-231932
D. Fopma Hilligekamp 14 Bitgum
058-2531928
M. Bresser Franjumbuorsterpaed 11 Marsum
058-2541526
PCOB Menaldumadeel
dhr. D. v/d Schaaf 		
mevr. R. Runia-Wiersma

Bitgummole
		
Berltsum 		

058-2531264
0518-461888

THUISZORG HET FRIESE LAND Telefoon 24 uur per dag
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

0900-8864

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
GRATIS NUMMER DEN HAAG 			
ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRYP
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
www.paletgroep.nl 			
CHEMISCH AFVAL
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
OUD PAPIER
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27-01-2015			

058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

0900-2100215
18.30u 06-43365003
Nieuwskruier Jannewaris 2016

SNOEIHOUT
VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum 		
Voorz. G. Verf
Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum

058-2542321
058-2541802

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

PEUTERSPEELZAAL
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.
OPENBARE BASISCHOOL DE PÔLLE
Skoallestrjitte 28 9034 GL 			
depolle@owgfier.nl – www.obsdepolle.nl
GASTOUDERBURO
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

www.middelsee.nl
058-2541681

0517-391450

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
RABOBANK MENAAM
Gesloten.
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
9
9
10
26
28
29
11
25

jan
jan
jan
jan
jan
jan
feb
feb

Nieuwjaarsborrel en etentje O.N.S.
Nieuwjaarsvoetbalfeest
Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen
Gezamenlijk stamppot eten
Inloopkoffieochtend
Benefietconcert
Koffiemorgen 55+
Inloopkoffieochtend

12.00u
12.30u
11.00u
17.30u
10.00u
19.15u
90.45u
10.00u

NSL
SCU
NF
NF
NF
NF
CS
NF

>
>
>
>
>
>
>
>

Jeften

Doarpskrante fan Marsum
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Fan’e Nieuwskuier redaksje.
Yn earsten wol de redaksje alle Marsumers en oaren in lokkich en sûn 2016
tawinskje.
Oankommend jier giet der in prot feroarjen foar wat de doarpskrante oanbelanget.
Sa as jimme witte is dit it lêste seizoen dat de Nieuwskruier útkomt. It ôfrûne
jier ha we al wat petearen hân mei de leden fan’e webside redaksje. It doel fan
dizze petearen wie en is om in sa goed mooglike oergong fan’e doarpskrante nei
Marsum.info. De reden is ommers dat de webside it nije ynformaasjesintrum fan
ús doarp wurde sil sa as dat foarhinne it pripboerd bij de âld brânwachtkazerne
wie. De redaksje fan’e webside hat it ôfrûne jier al in stikmannich feroaringen
trochfierd om it wurk en de ynhâld sa goed as kin oernimme te kinnen. It ôfrûne
jier is alle by de doarpskrante ynkommen mail automatysk trochstjoerd nei de
webside redaksje. It kommende healjier geane we dêr mei troch oant 1 july 2016.
De advertearders en leden (ferieningen) fan’e doarpskrante krije ynkoarten in brief
fan’e Nieuwskruier mei ynformaasje.
Wolle jo en dan bedoele we mei nammen de ferieningen en advertearders yn’e
takomst gebrûk meitsje fan’e mooglikheden fan’e webside dan is it ferstannich om
op’e tiid kontakt op te nimmen mei de redaksje fan de Marsumer webside. It e-mail
adres is mail@marsum.info
As jo as Marsumer in meidieling op it pripboerd fan’e webside sette litte wolle
dan kinne jo in berjochtsje stjoere nei de webside redaksje troch te klikken op de
“CONTACT”-link fan Marsum.info.
Ta beslút binne wy ús der fan bewust dat in oantal bewenners yn ús doarp de
tradisjonele doarpskrante missen gean sille. Guon binne noch net betûft mei de
hjoeddeiske media. It is in moai medium mar it is ek efkes wennen. Sûnen jo stipe
wurde wolle om te learen hoe’t je omgean kinne mei de nije media sa as laptops
en tablets, lit it ús dan efkes witte. In briefke yn’e bus of in mailtsje is genôch (sjoch
de 2e bledside boppe oan). Wy sille dan besjen oan wa we dizze ynformaasje
trochspylje sille mocht der in dúdlike helpfraach wêze.
Redaksje (Rienk Julianus, Fets Huibers, Geartsje Sikkema en Hans Wassenaar)
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Van de Nieuwskuier redactie.
Allereerst wil de redactie alle Marsumers en anderen een gelukkig en gezond 2016
toewensen.
Dit jaar gaat er veel veranderen voor wat betreft de Nieuwskruier. Zoals u weet
is dit het laatste seizoen dat de dorpskrant verschijnt. Het afgelopen jaar hebben
we een aantal keren een gesprek gehad met leden van de website redactie.
Het doel van deze gesprekken was en is een zo goed mogelijke overgang van de
dorpskrant naar Marsum.info. De reden is immers dat de website het nieuwe
informatiecentrum van het dorp zal worden zoals dat voorheen het prikbord bij de
vroegere brandweerkazerne was. De redactie van de website heeft het afgelopen
jaar al een aantal veranderingen doorgevoerd om het werk en de inhoud van de
nieuwskruier zo goed mogelijk over te kunnen nemen. Het afgelopen half jaar is
alle bij de dorpskrant binnengekomen mail automatisch doorgestuurd naar de
website redactie. Het komende half jaar gaan we daarmee door tot 1juli 2016. De
adverteerders en leden (verenigingen) van de dorpskrant krijgen binnenkort een
brief van de Nieuwskruier met informatie.
Wilt u en dan bedoelen we met name vereniging en adverteerders in de toekomst
gebruik maken van de mogelijkheden van de website dan is het verstandig om tijdig
contact te zoeken met de redactie van de Marsumer website. Het e-mail adres is
mail@marsum.info

Wanneer u als Marsumer een mededeling op het prikbord van de website wil
plaatsen dan kunt u een berichtje sturen naar de website redactie door te klikken
op de “CONTACT”-link van Marsum.info.
Tot slot zijn we ons bewust dat een aantal bewoners in het dorp de traditionele
dorpskrant zullen gaan missen. Sommigen zullen nog niet vertrouwd zijn met de
moderne media. Het is een mooi medium maar het is ook even wennen. Heeft
u behoefte aan ondersteuning om te leren omgaan met de nieuwe media zoals
laptops en tablets, laat het ons dan weten. Een briefje in de bus of een mailtje is
voldoende (zie 2e bladzijde bovenaan). Wij gaan dan uitzoeken aan wie we deze
informatie zullen doen toekomen mocht er een duidelijke hulpvraag zijn.
Redactie (Rienk Julianus, Fets Huibers, Geertje Sikkema en Hans Wassenaar)

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand vroegen onderstaande dorpse zaken weer onze aandacht:
Kerstboom voor Nij Franjum
De kerstboomviering op 12 december was weer bijzonder geslaagd. We waren verrast,
ondanks het slechte weer, zoveel dorpsgenoten te mogen ontmoeten. De Aldjiersploech
had veel werk om de boom overeind te krijgen, omdat deze 2 meter groter was dan
andere jaren. Gelukkig hadden ze met een vooruitziende blik een shovel geregeld,
stevige kabels en een nieuwe verankering aangeschaft voor het vastzetten. Maar goed
ook, want de stormachtige wind de avond erna, was een ware beproeving. De jeugd
van Oars had voor prachtige versiering gezorgd. Helaas waaide deze er allemaal weer
uit. Maaike Dijkstra en Leny Wagenaar zorgden weer voor nieuwe versiering. De bakker
zorgde voor kerstbrood, Nij Franjum opende de deuren en trakteerde op gluhwijn en
chocolademelk, het tuincentrum leverde de boom, de zangclub zong kersliederen en de
vuurkorf zorgde ook voor de nodige gezelligheid.
Aanplant Bitgumerdyk
De gemeente heeft op ons verzoek een aantal perkjes op de Bitgumerdyk aangeplant.
En een moeilijk te onderhouden groenstrook is door hen leeggehaald. In het voorjaar
zal deze met graszaad ingezaaid worden. De strook bij het café zal nog onder handen
genomen worden. Zoals bekend hebben de meeste aanwonenden zich bereid verklaard
om m.i.v. 2016 een perkje te onderhouden. Prachtig, het grootste deel van het dorp
wordt dan door de bewoners zelf onderhouden, elke straat op zich. Dorpsbelang krijgt
jaarlijks van de gemeente een vergoeding waarmee nieuwe aanplant betaald kan
worden. Mocht u ook af en toe mee willen helpen, bel even naar Wim de Vries tel
2542138.
En verder:
• Hopen we dat diegenen die bij de Kerstzangdienst, de Aldjiersoertinking, het
centrale vuurwerk, de nieuwjaarsreceptie en het optreden van Piter Wilkens in
Nij Franjum aanwezig waren, genoten hebben. Wat maken we met zijn allen er
toch altijd een gezellige december maand van. Voor sommigen misschien juist een
moeilijke maand, maar de samenhorigheid in het dorp is dan groot.
• Hopen we dat de Aldjiersploech met hun “Marsum Ahoy” een klassering in de top
100 heeft weten te bereiken. Wat hebben ze er weer een mooi feest van gemaakt.
En ze zorgden voor prima Marsumer promotie. Beter had het niet gekund. Geregeld
waren ze in het nieuws. Op 2e Kerstdag nog in het middagprogramma van Omrop
Fryslan. Marsum werd daarin door de presentator geroemd.
8
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• Feliciteren wij de nieuwe Marsumer van het jaar van harte. Een eer om dat te
worden, maar ook deze keer weer een terechte onderscheiding.
• Feliciteren we ook Marit en Nigel met hun fraaie tweede plek op het Europese
Songfestival voor minderheidstalen in Italië.
• Is de zogenaamde Stuurgroep motie Eijsink volop aan de slag om het advies te
formuleren aan de minister van Defensie over een geluidsmeetnet. Ze hebben zich
laten adviseren door het NLR en RIVM. Naar verwachting zal het advies in februari
aangeboden worden aan de minister. We komen daar later uitgebreid op terug.
• Zal m.i.v. maandag 4 januari 2016 de Huisartsenpraktijk van het gezondheidscentrum
Nij Franjum zich aansluiten bij de Dokterswacht Friesland. Voor spoedeisende
huisartsenzorg buiten kantoortijden kunt u hier voortaan terecht. Meer info op
www.dokterswacht.nl. Alle patiënten zijn schriftelijk geïnformeerd. De huisartsen
Meijerink en Dooren hebben zich er lange tijd voor ingezet om de spoedeisende
huisartsenzorg te blijven leveren vanuit een aantal praktijken in de omgeving.
Maar dat werd steeds moeilijker, o.a. doordat de artsen de praktijk niet meer aan
huis hebben. Het zal voor de betrokken artsen en patiënten wennen zijn, maar we
realiseren ons dat dit besluit niet te voorkomen was.
• De zwemtrap die Bauke Lettinga elk jaar in het v. Harinxmakanaal liet zakken heeft
weinig zin meer nu het water aan de Bokmasingel is ontdekt als nieuwe zwemplek
voor de jongeren. Misschien kunnen we de zwemtrap op de nieuwe plek inzetten.
Ware het niet dat de zwemtrap verdwenen is. Speurwerk leerde ons dat die in de
brug bij Deinum ligt opgeslagen. We zullen Rijkswaterstaat vragen die weer aan ons
terug te geven. Hopelijk is die niet met de brug bij Deinum voorgoed verdwenen.
• Ontvingen we van de provincie, de woningstichting en het Duintjerfonds een
financiële bijdrage voor de verbetering van de speeltuin. De gemeente heeft een
voorlopig mondelinge toezegging gedaan, waardoor de financiering nu bijna rond
is. Het laatste deel proberen we bij verschillende kleinere fondsen te krijgen. We
verwachten dat komend voorjaar de speeltuin aangepakt kan worden.
• De komende maand zullen we met Wonen NoordWest Friesland om tafel om o.a.
de geplande nieuwbouw aan de Uniastrjitte te bespreken.
• Hopen we dat er weer een goede opkomst is bij het nieuwjaarsconcert van Ons
Genoegen op 10 januari en het gezamenlijk stamppot eten op 26 januari.
• Hebben we de basiscommandant verzocht om te helpen het sluipverkeer door
het dorp te verminderen. De indruk bestaat dat veel basisverkeer, na de tijdelijke
afsluiting van de Bokmasingel, via de Buorren door Marsum rijdt. De commandant
heeft laten weten zijn personeel te vragen niet via Marsum te rijden.

Doarpskrante fan Marsum
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• Zullen we samen met OBS de Pôlle een werkgroep formeren die gaat bekijken
hoe Marsum mee kan doen met de Culturele Hoofdstad 2018. Wil u daar ook in
meedenken? Laat het ons weten.
• Wensen we u allen een voorspoedig 2016 toe. We hopen dat uw wensen
werkelijkheid mogen worden.
Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang

Uitnodiging.
Gezamenlijk stamppot eten.
Wij hebben het overheerlijke stamppotbuffet voor dit jaar gepland op dinsdag 26
januari 2016 en wij nodigen hierbij iedereen uit Marsum en Ritsumasyl hiervoor uit.
Dit gezellig samenzijn vindt plaats vanaf 17.30 uur in het dorpshuis Nij Franjum.
De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 8,00 per persoon exclusief consumpties
die voor ei-gen rekening komen.
Indien u wenst deel te nemen aan dit buffet kunt u zich tot 19 januari 2016 opgeven bij
IJtsje van Wier (tel. 058-2541794), tevens vragen wij u bij uw opgave aan te geven of
vervoer gewenst is of dat u voor vervoer kunt zorgen.
De organisatie.
Opbrengst MS collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 465 in
Marsum opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en
een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op
pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl
10
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De Marsumer Energzy Koöperaasje is een feit.
Vrijdag 4 december hebben Wim de Vries, Hans Wassenaar en Jorg Stolzenberg hun
handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de MEK. De Marsumers die op de
informatieavond of de oprichtingsvergadering zijn geweest weten welke ideeën het
bestuur heeft. Dat kunnen en willen we natuurlijk niet alleen. Daar hebben we U als
Marsumer bij nodig. Word lid; om het geld hoeft u het niet te laten . Het lidmaatschap
is 15 €, en als u energie afneemt van de NLD betaalt u niets.
Surf eens naar onze eigen website mek.frl
Wilt u groene energie voor een eerlijke prijs, surf dan een naar NLD.nl en laat de winst
van deze dochtermaatschappij ten goede komen aan de MEK.
Wat kunnen de leden binnenkort verwachten: Energielekkenactie, Warmte-isolatie is
dat nodig in Marsum, Zonne-energie. Collectieve inkoop acties. Led lampen acties.
Lid worden dat kan nu;

Mail uw naam , adres en uw emailadres naar info@mek.frl
U hoort van ons.
Officiële start van O.N.S. Menameradiel.
Zaterdag 9 januari organiseert de Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging
Menameradiel een nieuwjaarsborrel en etentje voor haar leden in Nijstatelân.
Tegelijkertijd wordt kort stil gestaan bij de officiële start van de nieuwe vereniging. Al
bijna 120 nieuwe leden zijn ingeschreven en het voorlopig bestuur en de leden gaan
dan ook vol enthousiasme aan de slag. Het programma tot de zomer ziet er als volgt
uit:
- zaterdag 9 januari 12.00 uur de nieuwjaarsborrel en etentje. Nij Statelân in
Menaam.
- donderdag 18 februari een informatieve bijeenkomst over hulpmiddelen thuis en in
de zorg. Samen met Stichting Welzijn Middelsee en het PCOB.
14.00 uur Nij Franjum in Marsum.
- zaterdag 26 maart het Jankfodde Koar Tûzen Triennen ut Britsum. Nij Statelân
14.30 uur.
- dinsdag 19 april de Jaarvergadering met o.a. bestuursverkiezing en bespreking van
statuten en reglementen van de nieuwe vereniging. Nij Statelân om 14.30 uur.
Wilt u meer informatie of lid worden van O.N.S. Menameradiel neem dan even
kontakt op met
Durk Fopma 058-2531928 , e-mail durkhiskefopma@hetnet.nl
Bestuur O.N.S. Menameradiel.

Doarpskrante fan Marsum
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Voor al uw verbouwingen

Ook buiten uw woning!

Voor het vervaardigen, leveren, monteren en onderhoud van o.a.
Kozijnen - Ramen - Deuren - Erfafscheidingen
Maar ook voor Schilderwerk - Timmerwerk
EPDM Dakbedekking - Onderhoud aan dakgoten
*Vrijblijvende offerte

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
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*Deskundig advies
*Geen voorrijkosten
*12 Maanden garantie
Nieuwskruier Jannewaris 2016

Alkimon A6 liggend advertentie

12-05-2010

Richard Kienstra

16:24

Pagina 1

T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99
E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99
Doarpskrante fan Marsum
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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

Doarpskrante fan Marsum
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND
HOOFDVESTIGING:

DEPENDANCE:

DEPENDANCE:

Het Want 4

Ljochtmisdyk 2 E

Franekereind 30

8802 PV Franeker

9036 VP Menaldum

8861 ED Harlingen

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!
ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op

0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl
16
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Huidverzorgingsstudio
Brigitta wenst iedereen
een gezond, gelukkig en
verzorgd 2016!
Voor heerlijke huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen.

Geniet van bijzondere nieuwe
behandelingen zoals de Winter
Wellness en de Gold behandeling.
Zie voor al mijn behandelingen,
aanbiedingen en prijzen op:
www.huidverzorgingbrigitta.nl
De Harke 39033XX Deinum
058 2890054  06 45622752

VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

R O N D VA A R T M I D D E L S E E
Fam. Middelkoop
Ritsumasyl 13-15
9033 WB Ritsumasyl
tel/fax: 058-2541456
w w w. r o n d v a a r t l e e u w a r d e n . n l

Wenst u
een GELUKKIG
en GEZOND 2016!!!
Ook in het nieuwe jaar bent u
VAN HARTE WELKOM!

oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
DeinumVAN HARTE WELKOM!
Tel. Tineke
254 22 22
Reitsma-Foekema
www.schoonheidssalonkallos.nl

It Harspit 8, Deinum Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl
Doarpskrante fan Marsum



17

Puzzel: Zweedse puzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
18
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Oplossing puzzel November- nummer:

Winnaar:

Mevr. H. Visser-Oostra
Buorren 12

Doarpskrante fan Marsum
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TE KOOP

TE HUUR

HOUTPELLETS – in 15 kg bags /
6 mm – DIN+ gekeurd

AANHANGWAGEN (DICHTE BAK)
(L X B X H / 250 X 150 X 150 cm)
€ 30 per dag

HOUT BRIKETTEN – in pak van 12
stuks / 10 kg
- goedkoper dan haardhout
- lange brandduur
- schoon hout
- DIN+

AANHANGWAGEN (OPEN BAK)
(L X B / 220 X 130)
€ 20 per dag

Williams, A
Marssumerdyk 11
Ritsumasyl
058 – 254 28 58

Bij Tandartspraktijk van der Lee begrijpen wij dat u graag uw eigen, vertrouwde
tandarts in de buurt wilt hebben. Daarom zijn wij de ideale tandarts in
Leeuwarden en omstreken. Woont u al in onze regio of bent u net verhuisd naar
de stad en zoekt u nog een prettige (vrouwelijke) tandarts in Leeuwarden waar
u met een vertrouwd gevoel heen kunt gaan? U bent van harte welkom! Neem
telefonisch contact met ons op via 058-2164682 of vul het inschrijfformulier op
www.tandartspraktijkvanderlee.nl in.

20
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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

Doarpskrante fan Marsum



21

Hallo, wij zijn Elvira de Jong en Daphne Vosseberg.
Wij organiseren een benefiet concert voor KWF Kankerbestrijding op 29-01-2016.
Ongeveer een half jaar geleden hebben wij bedacht dat we iets wouden doen voor
dit goede doel. Na veel nadenken kwamen we op het idee om een benefietconcert te
geven, met een aantal bekende bandjes en artiesten.
Inmiddels zijn we zover gekomen dat we 'nu al' een beetje aan het stressen om alles
goed op een rijtje te krijgen. Tot nu toe hebben we 9 zangeressen en bandjes, zoals:
Marit Talens, One AM en JC & the Gang.
Datum: 29-01-2016
Tijd: Inloop:

vanaf

19:15 ( deuren sluiten om 22:00)

Start/Opening:

19:45

Start optredens:

20:00

Nazitten: 		

00:00

Einde: 		

02:00

Plaats: Dorpshuis Ny Franjum in Marsum.
Adres: Franjumbuosterpaed 12, 9034GZ Marsum.

22
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Bedankt
Langs deze weg wil ik vele mensen bedanken die de leerlingen van o.b.s. De Pôlle een
onvergetelijk Sinterklaasfeest hebben bezorgd. Het feest begon al met de intocht op
zaterdag 21 november. Het duurde voort tot afgelopen vrijdag. Twee weken lang in de
ban van die ongelukkig gevallen Zwarte Piet. Gelukkig is alles op tijd goed gekomen.
Tijdens de festiviteiten ben ik bij de leerlingen en heb dus onvoldoende tijd om al die
medewerkers tussendoor te bedanken. Het feest én de leerlingen gaan immers voor!
Wat doen er wat mensen mee zeg: ouders, ouderraad, jeugdclub Oars, de huisarts, Ons
Genoegen, de brandweer, collega’s, Sint en Pieten, Bert Prins, de koster die de klokken
laat luiden enz, enz. Zij die ik niet genoemd heb mijn excuses, maar ook jullie bedankt!
Het zijn er gewoonweg teveel om op te noemen. Te veel ook om persoonlijk te
benaderen.
Daarom vraag ik jullie aan elkaar door te geven dat ik, als niet inwonende van Marsum,
dit soort activiteiten ten zeerste waardeer. Koester het ook. Het is niet gewoon, maar
het is zeer bijzonder wat hier door jullie wordt gedaan.
Nogmaals: geweldig bedankt en tot het volgende evenement!
Met vriendelijke groet,
Lucas Wolda – directeur o.b.s. De Pôlle Marsum

Uitnodiging---------------------------------Uitnodiging---------------------------------Uitnodiging.
Koffiemorgen Marsum.
In Marsum is , op donderdag 11 februari 2016 een gezellige ochtend voor
ouderen in de consistorie.We gaan met elkaar koffie drinken met iets lekkers en we
kunnen kennis maken met onze pastor dhr.Hessel Hansma.Hoe we de ochtend verder
gaan invullen is nog een verrassing.
Ook zingen we en luisteren naar elkaar en naar mooie verhalen.Het belooft een fijne
morgen te worden. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. De toegang is gratis en voor
vervoer kan worden gezorgd. Hartelijk welkom aan alle 55 plussers.
Tel. 0582541265 Marijke Posseth.
Tel. 0582541408 Grietje Sijbesma.

Doarpskrante fan Marsum
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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

Klus- en onderhoudsbedrijf
• Klein onderhoudswerk in- en rond uw
woning
•- Metsel-,
voeg- en tegelwerk
KLEIN ONDERHOUDSWERK
IN EN
• Bestrating
ROND UW WONING
=====================
- VOOR UW BADKAMER EN
Ook
voor
het definitief maken van het
KEUKEN RENOVATIE
energielabel van uw huis kunt u mij
- METSEL-, VOEG
- EN TEGELWERK
vinden op
- BESTRATING
www.energielabelvoorwoningen.nl

Buorren 14, 9034 HK, Marssum
T 06-51799677
w.vanwieren@live.nl
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Na een verblijf in het MCL en daarna een wekenlange revalidatie in Beetsterzwaag ben
ik 9 december j.l weer thuis gekomen.
Langs deze weg wil ik graag al degenen waarvan ik een kaart , bloemen of andere
attenties heb ontvangen hartelijk dank zeggen het was hartverwarmend, het geeft je
moed en steun om te knokken weer terug te komen.
Ook namens Tjeerd heel veel dank hiervoor
Rie de Boer
Tevens wensen wij een ieder een Gelukkig maar vooral een een Gezond 2016 toe.

Een herinnering vol liefde, is een herinnering voor altijd.
Tijdens de ziekte en na het overlijden fan us leave Mem en Beppe, Etje, hebben wij veel
steun gehad aan jullie medeleven in welke vorm dan ook. Wij zijn daar zeer dankbaar
voor.
Familie Effendi, partners en kleinkinderen
(voor eventueel contact: tinasihkeeven@msn.com)

Inloopkoffieochtend.
Op donderdag 28 januari, 25 februari en 31 maart zijn er inloopkoffieochtenden vanaf
10 uur tot 11.30 uur in Nij Franjum. Hier zullen diverse sprekers aanwezig zijn met als
onderwerp: Humanitas en Ouderenbond / Gebiedsteam.
De onkosten voor de koffie en thee zijn voor de deelnemer zelf.

Wij willen iedereen een goed en gezond 2016 toewensen.
Paul en Frieda van der Veer
Caravanstalling en Vogelopvang
28
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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!

Hardlooptraining
voor beginners en gevorderden

Voorkom blessures en
doe mee!
Begeleiding van onze
loopinstructeur
Willem Postma
Maan- en woensdagavond
20.00 uur
Vertrek Dyksterbuorren 3
Menaam Tel. 0518-452215
rij

rv
ike
Su

Flexibele
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Spoorstrjitte 5
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KERKNIEUWS
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.

MARSSUM
NL57RABO 0313200777
NL53RABO 0341704008
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
Pastor Hessel Hansma, 0511-463326 - 06-31936624
hessel.hansma@gmail.com

MEDITATIE
Gods zegen aan het begin van het nieuwe jaar!

De Heer zegene en behoede jou;
de Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig;
de Heer verheffe zijn aangezicht over je en geve je vrede.
(Numeri 6 vers 24-26, Vertaling NBG ‘51)

Aan het slot van een kerkdienst, maar ook op veel andere momenten, zoals bij
een huwelijksinzegening of aan een sterfbed, geven predikanten en priesters Gods
zegen aan mensen. Vaak gebeurt dat met de woorden van de zegen uit het boek
Numeri. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk?
‘De Heer zegene en behoede jou’:
In het Hebreeuws, de taal waarin deze woorden zijn opgeschreven, wordt in deze
zegen telkens de Naam van God gebruikt: de naam ‘Jahwe’. Deze Naam betekent: ‘Ik
ben erbij, Ik ga met je mee.’ God, die erbij is, zegent en behoedt je.
Zegen is in de eerste plaats: voorspoed, welvaart en bescherming.
Zegen wordt altijd met een bepaalde bedoeling gegeven. Wij zijn naar het beeld
van God geschapen. En wij krijgen de opdracht om goed voor de schepping te
zorgen. In de zegenbede wordt ons de kracht en bekwaamheid toegewenst die wij
nodig hebben om de wil van de Schepper te vervullen. Want hierom gaat het in de
zegen. Daarvoor krijgen we dan ook telkens Gods hulp en bijstand, zijn behoeden
en bewaren.
‘De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig’:
Deze woorden van de zegen betekenen, dat de Eeuwige, die met jou meegaat, je
liefdevol en genadevol aankijkt bij je werk in de schepping. Hij wijst je de weg bij
30
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het licht van Zijn liefde.
‘De Heer verheffe zijn aangezicht over jou en geve je vrede’:
Wanneer God zijn aangezicht over jou verheft, dan wordt daarmee bedoeld, dat hij
je belangrijk vindt. Hij zoekt contact met jou. Hij verliest je niet uit het oog. Deze blik
van de Eeuwige legt vrede, sjaloom, op jou. ‘Sjaloom’ dat is: dat alles goed is met je,
dat er harmonie, rust, afwezigheid van kwaad is.
Al deze goede dingen worden ons toegezegd, wanneer we gezegend worden.
Voorspoed, bewaring voor of in het kwaad, de liefdevolle en genadevolle blik van
God, aandacht van Hem bij ons gaan en staan, en sjaloom voor elke dag.
Aan het begin van een nieuw jaar wens ik al deze goede dingen graag toe aan alle
lezers van de Nieuwskruier!
Ds. Fokje Haverschmidt
Terugblik: Mooi Kerstfeest!
Op zaterdag 19 december van 14.30 tot 18.45 uur was het goed toeven in de
consistorie in Marsum. De diakenen hadden een mooi Kerstfeest voorbereid voor
alle 50plussers. We zongen samen bekende kerstliederen, waarbij Ella Maillé met
haar accordeon voor de begeleiding zorgde. We luisterden naar het Kerstevangelie.
Els Brunia verzorgde twee Kerstvertellingen en dr. Jan Willem Langendijk vertelde
met Powerpointbeelden over zijn werk voor Artsen zonder Grenzen. We waren
allemaal diep onder de indruk van het werk dat deze organisatie voor mensen in
nood doet. Het Kerstfeest werd afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd, waarbij
de diakenen ons bedienden.
Namens alle gasten: een woord van dank aan de diakenen!
Groothuisbezoekronde over ‘Zegenen’
Eind januari en begin februari zal in onze gemeente de jaarlijkse ‘Groothuisbezoekronde’
gehouden worden. We komen in kleine groepen in huiskamers bijeen om een avond
lang met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Dit jaar zullen we
ons verdiepen in de betekenis van de zegen.
Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 kunnen andere
levensverbintenissen dan die van het huwelijk tussen een man en een vrouw
gezegend worden. Onze gemeente heeft zich nog niet hierover uitgesproken.
Doarpskrante fan Marsum



31

Daarom willen wij deze winter met elkaar praten over de vraag: ‘Hebben zij uw
zegen?’
Wij zullen inzetten bij de betekenis van de zegen in ons eigen leven: Wat betekent
de zegen van God voor ons zelf? Wie worden er in de Bijbel allemaal gezegend?
En waarom worden wij opgeroepen om ook God te zegenen? Zegenen we onze
kinderen ook? En wanneer en hoe dan? Wat betekent de zegen over onze eigen
levensverbintenis voor ons zelf?
En meer van deze vragen.
De groothuisbezoeken zullen deze winter geleid worden door de beide pastores,
door pastor Hessel Hansma en mij. Wij nemen ieder de helft van de leiding van
de bijeenkomsten voor onze rekening. Bij de enquête van oktober kon u zich
aanmelden voor deze groothuisbezoekronde. Mocht u dat niet gedaan hebben, en
wilt u alsnog graag meepraten, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling
of wijkbezoeker.
Donderdag 21 januari, Molewjuk 19.45 uur: Thema-avond over ‘Zegenen’
Ter voorbereiding op de groothuisbezoekronde zal er een thema-avond zijn over
‘Zegenen’. Spreker zal zijn ds. Ulbe Tjallingii uit Deinum. Hij is de secretaris van de
Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland. Alle belangstellenden zijn van
harte welkom bij deze avond!
Meeleven
Inmiddels zijn we begonnen aan een nieuw jaar, het jaar 2016. Voor veel mensen
een jaar met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Maar wanneer je ernstig
ziek bent, en bijvoorbeeld zware kuren moet ondergaan, kan het zijn dat je het
nieuwe jaar met een bezorgd hart bent ingegaan. Vanaf deze plaats wil ik alle
mensen, die –om wat voor reden dan ook- rond deze tijd een moeilijke periode
doormaken, heel veel sterkte toewensen. Mogen zij aandacht en liefde ontvangen
van goede mensen om hen heen.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie in Bitgummole!
Ds. Fokje Haverschmidt

32
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Pastoraat 70+
Een nieuw jaar is een nieuwe kans om een nieuw en beter leven te beginnen. Maak
er wat van!
Met deze wens wil ik u alle goeds wensen voor 2016.
Deze bovenstaande wens heeft ook vraag in zich, want kun je met ziekte en
ouderdom een nieuw en beter leven beginnen?
Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om daar een positief antwoord op te geven. En
toch blijft het een uitdaging.
Probeer aan het begin van iedere nieuwe dag iets te vinden waar je dankbaar voor
kunt zijn.
Ook in 2016 gaan we door met de kofjemoarn op de eerste donderdag van de maand
in de Molewjuk in Beetgumermolen. U bent welkom. We beginnen om 09.30 uur.
De eerst volgende is op donderdag 7 januari 2016.
Nogmaals doe ik een oproep aan u. Stelt u een bezoek op prijs laat het weten. Hetzij
via de mail: hessel.hansma@gmail.com
De telefoon: 06-31936624
Of via wijkouderling of wijkbezoeker.
En wordt u opgenomen in het ziekenhuis vraag uw familie om het door te geven.
Zonder namen te noemen denken we aan de mensen die ziek zijn of wachten op
uitslagen.
Dat het licht en de warmte van familie en gemeenschap hen tot steun en sterkte
mag zijn.
Pastor Hessel Hansma
Reis Avilla
In een eerdere Nieuwskruier heeft al een oproep gestaan voor de avonden rond
Teresa van Avilla die worden gehouden in Burgum. De tweede avond staat gepland
voor 14 janauri 2016 om 19.30 uur in de Blijenhofkapel, Prinses Margrietstraat 63.
Deze avond staat in het teken van de mysticus Johannes van ‘t Kruis. Voor meer
informatie zie de website: www.kerkplein-burgum.nl
Bij voldoende belangstelling zal ere en reis worden georganiseerd naar Avilla en
Doarpskrante fan Marsum
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omgeving om de verschillende plaatsen te bezoeken van Teresa en Johannes.
Deze reis staat gepland van 12 tot en met 19 september 2016.
De kosten van de reis, incl vliegreis, excursies en halfpension zijn € 853,--.
Mocht u belangstelling hebben neem dan met mij contact op voor een
inschrijfformulier en een volledig programmaoverzicht.
Mail: hessel.hansma@gmail.com / tel: 0631936624
Hessel Hansma

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
3 jan.
Bitgummole
Ds.F.Haverschmidt
Molewluk.
Om 9.30 oere ynrin mei kofje/thee undertusken kinne nijjierswinsken utwiksele wurde.
De tsjinst begjint om 10 oere.
10 jan.

Bitgummole

Ds.E.P.Muilwijk-Huis, Sint
Anneparochie.

17 jan.

Marsum

Ds.F.Haverschmidt

24 jan.

Bitgummole

Pastor H.G.Koops-Brals.,
Skettens.

31 jan.

Bitgum

Dhr.J.L.Talma, Hurdegaryp.

7 febr.

Bitgummole

Ds.F.Haverschmidt

14 febr.

Marsum

Pastor Hessel Hansma., Burgum.

Hillig Nachtmiel.

ZWO tsjinst.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een groet van de gemeente, naar
20 december
Piebe en Jeanette Hovinga
Franjumbuorsterpaed 3
Mevr.A.v.Loon-Hogenberg
W.Camstrastrjitte 3
Afke Meekma			
Rypsterdyk 22.

Foar mear tsjerke nijs, sjoch ek us weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl
LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 26 januari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
34
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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

MAAR OOK:

VERHUUR VAN LIMOUSINES EN
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE
WWW.AALIMO.NL

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

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 •
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