De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

achtentritichste jiergong

april 2012

KOPIJ MEI INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 26 APR

COLOFON
NIEUWSKRUIER APRIL 2012

Rienk Julianus

Jaargang 38 | #8

Rypsterdyk 2

Bankrekeningnummer 31.32.00.076
Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

9034 HN Marssum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

REDACTIE
Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818
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HUISARTSENPRAKTIJK MARSSUM 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 Marssum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl 		
VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam		
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

06-50449520
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
Menaldum
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
Berlikum
Sportlaan 7
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00

0517-397484
0518-451547
0518-461741

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

058-2348434

N.H. KERK EN
Koster
Dominee
Contactadres

CONSISTORIE
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
d.s. J.F. Kroon
		
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marssum 		

Doarpskrante fan Marsum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
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Consistorie
Mevr. N. Castelein

Binnenbuorren 25, 9034 GN Marssum

058-2541241

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp 		
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marssum

0517-234595
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaldum 		

058-2531494

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag 		
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

0900-8864

Stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
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 Berlikum			
0518-460805
Omtinkers Menaldumadeel
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.		

0518-452346

Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden 		
Gratis nummer Den Haag 			

058-2346700
0800-0226033

Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp 			
www.paletgroep.nl 			

0517-233053
06-10015514

Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 			
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 25-4-2012, 30-05-2012, 27-06-2012

0900-2100215

18.30u

06-43365003

Vereniging Dorpsbelang Marssum
Secr. S. Tigchelaar
Rypsterdyk 45 9034 XA Marssum
Voorz. G. Verf 		
Binnenbuorren 4 9034 GN Marssum

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Ilona Middelkoop		

06-22552380
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Kinderdagverblijf Ringeling
(kinderen 0-4 jr) It Heech 9 Dronrijp		

0517-232328

Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar) 		

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castlein				

058-2541241

Rabobank Menaldum
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marssum (Bij tuincentrum de Leeuw)		

058-2541313

Lytse Bieb Marssum
OBS de Pôlle dinsdag
vrijdag

09.00u - 10.00u
17.00u - 18.00u Collectie voor jeugd en volwassenen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Middelsee
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen www.cjgmiddelsee.nl

Agenda
7

apr

Jeugdhonk Oars as Oars		

15

apr

Muurkaatsen

21

apr

Bloemenactie Floralia

21

apr

Jeugdhonk Oars as Oars		

29

apr

Kaatspartij

13

mei

SLOT Oars: Speelpark Rijs vanaf groep 3

19

mei

20
2

NF

13.00u		

>

NF

12.00u TS

>

Federatie kaatspartij

13.00u TS

>

mei

Kaatspartij i.s.m. Sla Raak Engelum

12.00u TS

>

jun

Jeugdhonk Oars as Oars

9-10 jun

Gerlofsmatoernooi SSS ‘68

10

juni

Concert Ons Genoegen (op binnenterein Poptaslot) 15.30u PS

16

jun

Jeugdhonk Oars as Oars (Laatste keer dit seizoen)

23

jun

Stratenvolleybaltoernooi SSS’68 / DSVS

Bedankt
Wy wolle jimme betankje foar de belangstelling. Yn wat foar foarm dan ek,
mei syn siik wêzen en nei it ferstjerren fan ús freon en buorman Rintsje P.
Huizinga.
Alie en Henk Giesing, Geziena en Roelof Terpstra en bern.
Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
Ús ôffalkontainers wurde chipt. Net dat wy der op sitte te
wachtsjen mar Omrin, op’ e klant ôfstimd as ja binne en yn
Harns witte sy der alles fan, tinkt foar ús. It is bedoelt om mear
ynsicht te krijen yn hoefolle ôffal wy der yn kiperje, mar EK
foar it gefal wy ús kontainer kwyt reitsje. Dan giet de plysje
mei in kontainerskenner yn de hân sykjend nei ús kontainer, je
sjogge him al rinnen. Wêr we echt op ta gean is fansels de kilo
betelje en is dit in opstapke. De fersmoarger betellet, en terjochte. Dat dogge
dy minsken dy mei de KLM op reis gean ek. Dochs?
Minister Hillen fan definsje hat it folste fertouwen yn de JSF, en earlik sein wy
krije ek hyltiten mear betrouwen yn de lêste positive ûntwikkelingen. As de
priis jierliks sa as no mei 25 % omheech giet, dan kin Hillen of syn opfolgers
noch mar in pear JSF’s keapje. It ûnderhald kostet slompen jild dus fleane ho
mar. Wy ha der betrouwen yn dat de JSF hjir net komt, no foarút ien dan as
monumint, in symboal fan de miskeap fan de ieu.
It doarpshûs is prachtich wurden. It nije doarpsplein sil it gehiel kompleet
meitsje. Yn de ûntwerpfaze twa jier lyn binne de Marsumers útnoege om nei
te tinken oer in opfallende ferljochting fan it plein. Soenen der wol reaksjes
op kommen wêze. Wy ha neat heart mar dat seit net sa folle. Wol binne wy
nijsgjirrich nei it kreatyf talint yn ús doarp. Dus set de grize sellen tusken de
earen oan it wurk en stjoer jim wylde ideeën en fantasijen nei de doarpskrante.
De skoanderste ideeën sille we dan yn de doarpskrante sette en fansels gean
alle reaksjes nei de pleinkommisje.
It is krises, alteast dat prate we mekoar oan. De ekonomy hapert omdat it
fertrouwen ûnder druk stiet. Mar de Marsumer doarpskrante sjocht mei
betrouwen de takomst temjitte. Fansels komme der wat minder jeften
binnen. mar oer it gehiel teare we mar in bytsje op ús reserves yn. Wol krije
wy eltse moanne de rekken fan ús drukker. As elts op’e tiid de rekken fan ús
ponghâldster betellet dan komt alles goed. Jeften dizze moanne: J.W. € 15.--,
Frouljusferiening € 100.--. Tige tank.
6
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Kruierkes
Elts dreamt der fan, ûnôfhinklik wêze fan de hege enerzjy
prizen. In krises yn it midden easten (Syrië) en fuortendaliks
fljocht de oalje priis omheech. Aanst sil de wrâld ekonomy
grif wer oanlûke en wer hegere benzine prizen. Miskien
is de oplossing wol sinne-enerzjy. Sljocht wei hinne is in
ynvestearing yn sinnepanielen in 8 à 9 jier werom fertsjinne.
As wy om ús hinne sjogge soenen der op ús doarpshûs in hiel
stik sinnepanielen delsetten wurde kinne. Ús húsdokters ha al in earste stap
setten. Eksploitaasje technysk kin it dus maklik. It liket ús wol in ûndersyk
wurdich, duorsume enerzjy “ek in Marsum”. En mei in libbenstiid fan 25 à
35 jier en amper ûnderhâld (net oars as ien kear yn ‘t jier himmelje) mear
wissichheid foar it fuortbestean fan ús doarpshûs.
In ûntwikkeling wêr ‘t net allinne wy mar mear minsken yn ús doarp har soargen
oer meitsje. Yn syn algemienens hawwe minsken it drok, wurke manlju en
froulju, bern studearje, nijmoaderige sosjale netwurken, soargen oangeande
de krises en gean sa mar troch. De nije tiid docht in grut berop op ús en sa
komt de âlde tiid ûnder druk te stean. Yn sa ‘n doarpke as Marsum is dat
foaral merkber oan it ôfnimmend animo foar bestjoersfunksjes. Der is neffens
ús mar ien oplossing, mei-inoar stean en net al it wurk oerlitte oan inkelde
bestjoersleden sa as it hiel lang gien is. Net mear inkelde leden in protte
ferantwurdlikheid mar mear minsken nimme in partsje foar harren rekken.
Miskien kin op dizze wize in diel fan it ferieningslibben oerbliuwe. Marsumers
tink nei op hokker wize jim in partsje ferantwurdlikheid tille kinne. Stean
ris stil wêr jim goed yn binne en wat jim besjutte kinne foar ús doarp. De
kommende moannen giet it grif as fanâlds, wy hawwe ús 5-jierliks skoallefeest
ommers wer yn septimber.

Doarpskrante fan Marsum
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Een bank met ideeën.
Duurzaam beleggen.
Coöperatiefonds.
Groenfinanciering.
Rabo Groenobligaties.

Duurzaam investeren in de toekomst.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/lnwf

8



Nieuwskruier April 2012

Doarpskrante fan Marsum



9

Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
Op 29 maart hielden we onze jaarvergadering. De opkomst was prima.
Dorpsbelang is op heel veel fronten actief. Deze keer bleek ook weer dat het
niet mogelijk is om op één avond alle punten goed aan bod te kunnen laten
komen. Verzoek van een aantal leden was om de volgende keer minder tijd te
besteden aan minder direct dorpse zaken. Hieronder een greep uit de meest
belangrijke punten:
Rondleiding nieuwe burgemeester
De nieuwe waarnemend burgemeester, Tom van Mourik, hebben we op zaterdag
24 maart ontvangen. Naast het bestuur waren op ons verzoek Gerrit Julianus
en Dennis Dooren aanwezig. Na een algemene inleiding over ons dorp liet
Gerrit hem het verbouwde Nij Franjum zien en het nieuwe tenniscomplex.
Dennis Dooren leidde hem rond in het nieuwe gezondheidscentrum. Tijdens
een wandeling door het dorp informeerden we hem over het aan te leggen
dorpsplein en lieten we hem het beschermd dorpsgezicht zien. Aan de
hand van foto’s kon hij het grote verschil bekijken van de woningen voor
de periode van geluidsisolatie/woningverbetering en nu. Hij was blij te
merken dat we een prima samenwerking met de gemeente hebben en onze
verantwoordelijkheid nemen voor allerhande dorpse zaken. Voor ons is het een
plezierige bijkomstigheid dat van Mourik eerder als ambtenaar in de gemeente
Tytsjerksteradiel gewerkt heeft en daar ook geluidshinder van de vliegbasis in
de portefeuille had. Hij kent de regelgeving. We zien samenwerking met hem
wel zitten.
Bestuurswisseling
We namen afscheid van Sonja de Haan als bestuurslid en Henk Muller als
penningmeester. Sonja heeft een kleine drie jaar in ons bestuur gezeten en had
als aandachtspunt het jeugdwerk. Ze is ook actief in het vluchtelingenwerk en
kiest er nu voor daar haar energie in te steken. Jammer, maar het is voor een
goede zaak. Het afscheid van onze penningmeester Henk Muller valt ons zwaar.
Hij heeft maar liefst 16 jaar ons bestuur versterkt. Zijn kennis en zijn 100%
inzet zullen we missen. Hij toonde zich snel bereid zaken op te pakken, was
zeer betrouwbaar in het nakomen van afspraken en bleek een echte dorpsman.
Zijn vertrek uit ons dorp is niet alleen een gemis voor ons als dorpsbelang,
10
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maar ook voor het dorpshuis waar hij een gewaardeerd vrijwilliger was. Ook
was Henk één van de trekkers op de Haven. Henk is een type bestuurslid die
je voor altijd wil vasthouden, maar zijn verhuizing naar Berlikum maakt dat
helaas onmogelijk.
Nieuw bestuurslid is geworden Anke de Boer uit de Binnenbuorren. Zij draait
al een tijdje mee met ons en kan daardoor heel gemotiveerd ja zeggen.
Haar positieve benadering van zaken past goed bij ons. Tjitske Sybesma was
aftredend en is herkozen. We hebben nu nog een vacature. Geïnteresseerden
kunnen altijd even bij ons aankloppen. We zullen zelf de komende maand ook
een aantal mensen benaderen.
Stand van zaken dorpsplein
De rioleringswerkzaamheden zijn bijna voltooid en dus kan een begin worden
gemaakt met de aanleg van het sociaal dorpsplein. Omdat er een vermoeden
is van vervuilde grond voor Nij Franjum wordt er onderzoek gedaan. Dit kan,
wanneer blijkt dat de grond verontreinigd is, enigszins vertraging geven bij de
oplevering van het plein. Toch is er hoop dat het dorpsplein voor de bouwvak
kan worden opgeleverd. De werkgroep dorpsplein komt geregeld bij elkaar om
alles zo precies mogelijk af te stemmen. Petje af voor hun inzet.
Activiteitencommissie
Zoals bekend zal het dorpsplein een sociale functie dienen te krijgen. De
bedoeling is dat er geregeld activiteiten op zullen plaatsvinden. Daarvoor zal
een activiteitencommissie in het leven geroepen worden. Hier is al eerder
contact over geweest met veel verenigingen in het dorp. Binnenkort zullen we
alle verenigingen aanschrijven met het verzoek een vertegenwoordiger aan te
stellen die kan aansluiten bij de nieuwe activiteitencommissie. Zo ontstaat
een commissie met uit alle geledingen een vertegenwoordiger, zoals indertijd
ook het dorpshuis is opgezet. Doel is om een jaarlijkse activiteitenkalender
samen te stellen en om samen een jaarplanning te maken. Op deze manier
kunnen we gebruik maken van alle faciliteiten die het plein ons straks biedt.
We verwachten dan ook een enthousiaste groep mensen die dit samen zullen
dragen. En ook hier geldt: Vele handen, maken licht werk.
Vernielingen in het dorp
De laatste tijd krijgen we veel klachten over vernielingen in het dorp. Dit is
Doarpskrante fan Marsum
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geen kattenkwaad meer, maar vernielzucht. Doodzonde, want er wordt juist
hard gewerkt door heel veel mensen vanuit het dorp en door mensen van
buiten. Het met opzet vernielen van deze inzet is onacceptabel. We betreuren
het dan ook ten zeerste dat de aannemer aangifte heeft moeten doen, nadat
meerdere malen schade aan zijn eigendommen is toegebracht. Er is hierover
door ons uitvoerig contact met de wijkagent geweest. De politie is vaker in
het dorp aanwezig en spreekt waar nodig kinderen en jongeren aan op hun
gedrag. Maar dat is niet voldoende. We willen hierbij een beroep doen op alle
dorpsgenoten om te helpen deze overlast in te perken. Concreet houdt dit
in dat we u vragen oren en ogen open te houden en zo mogelijk kinderen of
jongeren aan te spreken op hun gedrag of melding te doen van zaken bij de
politie. Ook kunt u ervoor kiezen om dingen die niet door de beugel kunnen te
melden bij het bestuur van dorpsbelang. Wij onderhouden nauw contact met de
wijkagent en kunnen zo, na een melding, snel handelen en in actie komen. Ook
willen we graag de ouders hierin betrekken, die lang niet altijd weet hebben
van wat er plaatsvindt. We zijn van plan hun uit te nodigen voor overleg,
samen met de wijkagent. We moeten dit met z’n allen in gezamenlijkheid
oplossen, daarom het dringende verzoek ook daadwerkelijk te melden. Vaak
is de gedachtegang dat melden toch niet helpt en dan haken we al snel af. Er
wordt echter wel degelijk actie ondernomen ook al is die actie en het effect
niet direct zichtbaar. Ook hierbij geldt de aanhouder wint. Dus meldt u zich,
het wordt gewaardeerd!
Verzoek om de waarheid in het midden te houden
Tijdens de ledenvergadering hebben we in grote lijnen verteld dat we bezig zijn
om de vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen. We proberen te doen wat
in ons vermogen ligt. We vinden het jammer vervolgens via “straatgeluiden”
te horen dat Dorpsbelang er niets aan doet. Dat doet geen recht aan de inzet
van een aantal bestuursleden. Ook niet aan de inzet van bv jeugdclub Oars die
probeert de jongeren in ons dorp activiteiten aan te bieden. We willen diegene
die deze opmerkingen maken, vragen om met ons in gesprek te gaan. Als zij
betere ideeën hebben of zelf wat willen doen, dan horen we dat heel graag.
Haak, NW Tangent en Nieuw Stroomland
Wieger Feddema van de gemeente informeerde ons over de voortgang van de
12
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Haak, NW tangent en Nieuw Stroomland. Voor ons is een belangrijke wens:
Marsum aan het water. Zowel de Haven bereikbaar voor kleine bootjes als een
jachthaven in de buurt van Nij Andringastate. Er zijn geen directe financiële
middelen voor, maar geprobeerd wordt om via slimme constructies het geld
bijeen te krijgen. Door het koppelen van de 45 deelprojecten kan financieel
voordeel gehaald worden. Ook kan ergens grond nodig zijn, dat verkregen kan
worden door het uitgraven van een haven. We hebben er alle vertrouwen in
dat Wieger Feddema de kansen pakt die zich voordoen. Bauke Lettinga vroeg
om een hogere geluidswal met beplanting om het geluid van de Haak straks
zoveel mogelijk te weren voor ons dorp. Dat zullen we meenemen in de
bijeenkomsten die binnenkort voor de Dorpsbelangen gehouden worden. Ook
werd weer aandacht gevraagd het sluipverkeer t.g.v. de aanleg van het NW
tangent te weren op de Bitgumerdyk. We zullen goed in de gaten houden of de
afwaardering van de Bitgumerdyk voldoende resultaat oplevert.
Walkant Ljouwterdyk-Tsiene wordt aangepakt
De walbeschoeiing van de Ljouwterdyk tegenover het café staat op instorten.
Een nieuwe beschoeiing is te duur. De gemeente zal de wal daarom schuiner
afgraven, zodat er een meer natuurlijke walkant ontstaat en de druk op de
walbeschoeiing afneemt. Het zal geen consequenties hebben voor de walkant
van de Tsiene. Wel moeten helaas de bestaande bomen verwijderd worden.
Er zal echter herplant gebeuren. Het werk zal binnenkort uitgevoerd worden.
Netjes dat de gemeente pas begint nadat bewoners zijn geïnformeerd.
Nieuwe

Marsumer

stichting

onderhoud

kerkelijke

gebouwen

voorbeeldproject
Jan Kuppens informeerde de ledenvergadering over de vorderingen om de
kerkelijke gebouwen van Marsum onder te brengen in een beheersstichting,
waarin verschillende inwoners zitting hebben. Het was een moeizaam en
tijdrovend proces, zeker op het financiële vlak, maar het afgelopen jaar zijn er
grote vorderingen gemaakt. Jan hoopt dat het op 1 januari 2013 allemaal rond
is. Het opzetten van deze stichting wordt met grote belangstelling gevolgd.
Het kan een model zijn dat overal in het land kan gaan werken, nu de kleiner
wordende kerkgemeenschap voor steeds grotere problemen gesteld wordt bij
het onderhoud van hun gebouwen. Onze complimenten voor Jan en de andere
Doarpskrante fan Marsum
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medewerkers. Alweer een “Marsumer-idee” dat mogelijk landelijke navolging
vindt. Klasse deze vernieuwende en creatieve oplossing! Marsum heeft eerder
laten zien met de stichting “De krobbe derut” dat het plan ook realistisch is.
Nieuwe website
Jeroen Tjemmes presenteerde de nieuwe Marsumer website. Een redactie,
gevormd door Dorpsbelang, is de afgelopen maanden in de weer geweest om
een nieuw ontwerp te maken. Er wordt nog volop gewerkt aan de vulling van
verschillende onderwerpen. Dorpsbelang heeft onlangs haar informatiebrochure
herzien. Deze dient als basis voor de redactie van de website om de info voor
bedrijven en verenigingen te plaatsen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Dorpsbelang draagt de kosten voor het beheer van de site. Echte adverteerders
zullen om een kleine jaarvergoeding gevraagd worden. Deze ligt lager dan
de bijdrage die gemiddeld door de dorpen in NW Friesland gevraagd wordt.
We zijn blij met de nieuwe webredactie en wensen hun veel succes toe.
Voorwaarde voor een actieve site is wel dat het nieuws zoveel mogelijk aan
hen doorgegeven wordt. Op www.Marssum.info treft u het mailadres aan. Nog
een verzoek is om data van activiteiten bij de redactie neer te leggen zodat
strijdige ‘dubbelingen’ in agendavoering zoveel mogelijk voorkomen kunnen
worden.
Herindeling
De provincie heeft de gemeenten van NW Friesland gevraagd om voor 1
april hun standpunt te laten weten over een fusie van deze gemeenten. De
provincie dringt aan op een fusie en niet op herindeling. Als Dorpsbelang zijn
we het niet met deze inperking op voorhand eens. We willen zoveel mogelijk
opties openhouden. We willen zolang mogelijk kunnen blijven kiezen op
basis van concrete afwegingen, liefst met kennis van de voor en nadelen van
de verschillende opties. We willen dus ook niet op voorhand uitsluiten dat
Marsum bij Leeuwarden komt. De provincie stelt wel dat na fusie nog een
grenscorrectie kan plaatsvinden, maar dit mag slechts tot maximaal 10% van
de oorspronkelijke gemeente. Dat betekent voor Menameradiel dat, als de
dorpen aan de oostkant van de gemeente zouden kiezen voor Leeuwarden dit
dus niet kan. Het kan bv gaan om Boksum, Blessum, Deinum, R-‘syl, Marsum,
Ingelum, Bitgummole en mogelijk Bitgum. We kunnen ons onder voorwaarde
14
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vinden in het voorlopige standpunt van de gemeente om een kijkoriëntatie aan
te gaan voor NW Friesland. Ze zal in samenwerking met de dorpsbelangen 4 of
5 hoorzittingen organiseren om het standpunt van de inwoners zoveel mogelijk
mee te kunnen nemen. De ledenvergadering kon zich vinden in het standpunt
van het bestuur. Wordt vervolgd.
Nieuwbouw in Marsum
Er is goede hoop dat dit jaar duidelijk wordt waar gebouwd mag worden.
Gemeente Uden heeft in een bestuurlijk overleg met de minister van Defensie
afspraken gemaakt voor de situatie in Volkel. Gemeente Menameradiel en
Leeuwarderdeel zullen binnenkort in bestuurlijk overleg gaan met de minister.
Wij verwachten rond de zomer meer te weten. Burgemeester van Mourik
gaat de schouders er mee onder zetten. Hij kwam zelf met het voorstel tot
bestuurlijk overleg. Prima dat initiatief.
En verder
Hebben we onze vorige burgemeester Gerrie van Delft van harte beterschap
gewenst. Gelukkig is ze nu weer thuis na een periode van ziekenhuisopname.
Zaterdag 31 maart hebben we onze jaarlijkse Himmeldei gehouden in prima
samenwerking met jeugdclub Oars. Er waren veel kinderen en ook begeleiding
aanwezig. Omrin had voor hesjes, petjes en prikstokken gezorgd.
De financiën werden in orde bevonden door de kascontrole van Bennie
Stornebrink en Tinus Odinga. Ons saldo is voor het eerst sinds jaren toegenomen.
Zullen we ons bezinnen om de contributie in de toekomst deels via automatische
incasso te doen. Jan Posseth helpt ons gigantisch met het langs de deur gaan,
soms wel tot 4 of 5 keer bij afwezigheid van bewoners. Het directe contact
met de leden is belangrijk, zoals Jancko Hiemstra terecht opmerkte, maar het
kent zijn grenzen in een veranderende dorpsgemeenschap.
Marijke Julianus deed verslag vanuit de Merkecommisje. De financiën zijn
door dorpsbelang gecontroleerd en in orde bevonden. Ze gaf uitleg over het
naderende dorpsfeest.
Volgende keer meer nieuws.
Het bestuur van Dorpsbelang

Doarpskrante fan Marsum
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Nieuws van de Merkecommissie
De voorbereidingen voor de merke van 2012 zijn alweer in volle gang. Dit jaar
is het ook weer tijd voor het schoolfeest. Dus versierde straten en een optocht
van versierde wagens.
De merkecommissie heeft besloten aan deze merke geen thema te verbinden,
zodat iedereen is vrij om een eigen thema te kiezen. Punt van aandacht is de
start van de merke direct het eerste weekend na de schoolvakantie. Het is dus
zaak om de straatversiering en versierde wagen op tijd klaar te hebben. De
optocht zal plaatsvinden op vrijdagavond en zaterdagochtend.
Wel staan de eigen activiteiten in het kader van 300 jaar voogden van Popta.
Zo zal toneelvereniging OKK een voorstelling opvoeren voor de serre van het
Poptaslot. Meer informatie hierover zal toneelvereniging OKK bekend maken.
Op zaterdagmiddag zal er een traditionele harddraverij met Friese paarden
worden gehouden.
Op de vrijdagavond na de optocht willen we graag een Marsumer muziekavond
organiseren. Wij vragen zangtalent en mensen welke een instrument bespelen
of gehele bands zich aan te melden bij de merkecommissie (marsummerke@
hotmail.com). In overleg zullen we dan een programma samenstellen.
Verder valt er nog te melden dat Dorpsbelang weer kascontrole heeft uitgevoerd
bij de Merkecommissie en alles was in en op orde.
Volgende dorpskrant meer nieuws van de merkecommissie

Doarpskrante fan Marsum
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Bedankt!
Bij deze wil ik iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar spulletjes heeft
gebracht om naar Roemenie te brengen.
Ik heb inmiddels al 3 keer een trailer (waarvoor ik Jan de Leeuw van het
Tuincentrum hartelijk dank dat ik zijn trailer mocht gebruiken) met goederen
naar Hendrik Ido Ambacht gebracht bij Truus die alles sorteert en inpakt.
Het is de bedoeling dat we eind september weer naar Roemenie gaan met 2
vrachtauto’s. Dus als U nog iets heeft wil ik dat wel graag hebben.
Omdat ik het niet droog op kan slaan wil ik U vragen om het in dichte
vuilniszakken te doen zodat het niet verschimmelt.
Truus schrijft ieder jaar een reisverslag en dat kunt U nalezen op www.dirruk.
nl Daar staan ook foto’s van de laatste reizen.
Heeft U goederen en U kunt het niet brengen kunt U mij wel mailen of bellen
dan haal ik het wel op.
Mailen naar dirk@dirruk.nl of bellen naar 0648466617.
Alvast bedankt
Dirk Wiersma
18
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Puzzel: 4+6=10

Vul in volgens onderstaande beschrijvingen. De eerste twee in te vullen woorden vormen een
anagram van het laatste woord. Bij een juiste invulling leest u in de balk tussen de pijltjes de
oplossing.

1. vuile vlek – profeet – winnen
2. leegte – scherp blazend geluid
maken – plaats in Utrecht
3. snel – geur verspreiden – exact
4. dierenkost – plaats in de Verenigde
Staten – buitensporig
5. sluiting – sportterm – beperking
6. Engels graafschap – rechtschapen
– tot dank geneigd
7. flink – maalstroom – telg
8. vereniging – gruwen – nog nooit
gebruikt
9. muziekfilmpje – vriendschap –
verwikkeling in een zaak
10. authentiek – baggermachine –
ambitieus

11. tuinafscheiding – element –
snelheidsmeter
12. tijdelijk gebruik – lingerie –
fonkelen
13. vers – gevoel – onbaatzuchtig
14. verbond – verkoelend instrument
– tumultueus
15. manier van lopen – niet deelbaar
door twee – niet voldaan
16. gevierde zangeres – ineengedraaid
garen – goed bedacht
17. munt – niveau – levensgezel
18. prookjesfiguur – wijze van doen –
volgens de regel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
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Oplossing Maart-nummer
Winnaar: Jikke Faber
R. Veemanstrj. 18

Bedankt
Hartelijk dank voor alle belangstelling, bloemen, kaarten en bezoek tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.
Jan (en Jelly) Wouters.

Beste dorpsgenoten,
Wij, de Vrouwenvereniging, willen u even vertellen wat de laatste Bazar heeft
opgebracht. Enige weken geleden hebben wij besloten om op de volgende
manier de opbrengst te verdelen: Kerk € 300.--, Dorpskrant € 100.--, Sneinskoalle
€ 150.-, eigen vereniging € 300.en wat er overbleef was voor de
onkosten van de Bazar. De opbrengst
was totaal € 900.-.
In 2010 hebben wij € 200.- op zij
gezet voor als er in Nij Franjum
een Defibrillator aangeschaft zou
worden. Inmiddels hangt daar één
en wij vonden dat we nu het geld
konden schenken.
Wij willen u allen bedanken voor dat
u weer bij ons kwam op de Bazar,
mede dank zij u hadden wij weer
zo’n mooie opbrengst gehaalt.
Wilt u weer aan ons denken als u op
gaat ruimen? De volgende Bazar is op
de eerste zaterdag in November a.s.
Een
hartelijke
groet
Vrouwenvereniging Marssum.
Doarpskrante fan Marsum

van


21

Nieuws van het kaatsfront
Dorpsgenoten en Kaatsvrienden,
Het seizoen gaat weer beginnen.
We gaan het seizoen van start met 5 man bestuur en diverse commissies.
Er wordt vanaf dinsdagavond weer volop gekaatst op de Tsiene .
Dan gaat de heren en dames competitie weer van start.
Op maandagavond en woensdagavond wordt er getraind door de jeugd.
En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de Tsiene.
Hier volgen de wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen
Zondag 15 april

LET OP!!!!!!
Zondag 29 april

Muurkaatstoernooi op tenniscomplex
voor leden en niet leden.
Aanvang 13.00 uur.
Opgave t/m 15 april 12.00 uur, opgave via info@kv-foarut.nl
Openingspartij voor leden dames, heren vanaf 14 jaar met
verliezersronde en jeugd.
Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m zaterdag 28 april 19.00 uur.
Jeugd opgave tot 22 april zie website.

Zaterdag 19 mei

Federatie Menaldumadeel.
Aanvang 13.00 uur.

Zondag 20 mei

Ledenpartij i.s.m. KV “Sla Raak” Engelum te Engelum
voor dames, heren en jeugd met verliezersronde.
Aanvang 12.00 uur.
Opgave t/m zaterdag 19 mei 19.00 uur zie website.
Jeugd opgave tot zondag 13 mei zie website.

Zaterdag 2 juni

KNKB jongens afdeling + d.e.l. met verliezersronde.
Aanvang 10.00 uur.

Dinsdag 5 juni

Voorrondes afdeling kampioenschappen.
Categorie schooljeugd.
Aanvang 18.00 uur.

Donderdag 7 juni O.B.S. “De Pôlle” kaatspartij voor de groepen 5, 6, 7 en 8
i.s.m. de jeugdcommissie.
Aanvang 13.30 uur.
Vrijdag 15 juni
22



Ouder/kind kaatspartij in twee categorieën.
Aanvang 18.00 uur. Opgave voor 8 juni zie website.
Nieuwskruier April 2012

Zondag 17 juni

KNKB heren 1e klas Senioren
vrije formatie partij (sponsor: “Het Grauwe Paard”).
Aanvang 10.00 uur.

Zondag 24 juni

Gezamelijke Jeugdpartij Marsum-Ingelum-Bitgum
te Marsum.
Aanvang 13.00 uur. Opgave t/m15 juni zie website.

Woensdag 27 juni Diplomakaatsen beginners, welpen en pupillen.
Aanvang trainingstijd.
Kom gerust eens een kijkje nemen op de Tsiene!
Bestuur K. V. Foarút
KV Foarút organiseert op
zondag 15 april een
MUURKAATSTOERNOOI
Voor		
Locatie		
Aanvang
Opgave		
Inleg		

:
:
:
:
:

leden en niet-leden vanaf 14 jaar
tenniscomplex Marsum
13.00 uur
uiterlijk 15 april 12.00 uur via info@kv-foarut.nl
gratis

Heb je nog nooit gekaatst maar lijkt je dit wel wat, kom dan gerust langs en
doe mee!
Graag geen schoeisel met noppen dragen.
Oant sjen op 15 april!

1952

			

16 Februari

		

2012

Langs deze weg willen wij ieder bedanken voor het sturen van (180) kaarten
en bloemen, telefoontjes en In-mails. Teveel om op te noemen.
En het korps niet te vergeten, het was de 6e keer dat ze ons een muzikale
felicitatie brachten, geweldig.
En de kinderen en kleinkinderen voor de mooie versiering en erepoort die ze
hebben gemaakt, het was een mooie verrassing.
Nogmaals allemaal bedankt, het was geweldig.
ps: het bevalt Albert beter bij Zus dan bij Grietje. Het blijft dus Albert en Zus
Scheenstra.
Doarpskrante fan Marsum
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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 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
lllllllllllllll0518-452185

Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

S. van Heringawei 16d
9034 GD Marssum
T 058-2160403.
www.rudistuve.nl

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

Foar in
Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet
nei

Tillefoan
058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
(Winke van Wieren)

Doarpshûs Marsum
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HET EFFECTIEVE ALTERNATIEF VOOR RIMPELINSPUITING: HYALURONIC3 TRIPLE EFFECT!
Deze nieuwe serie bestaat uit een dag- en nachtcrème, een serum, een quicklift roll-on eye-serum en
een eye-cream. De oogproducten maken donkere
kringen lichter en doen wallen verminderen!
Ter introductie: EYE CARE SET:
-Hyaluronic3 eye-cream (€ 58,50)
-2 Moisturizing ampullen (€ 7,20)
-Lash X-press mascara met hyaluronic (€ 20,-)

Nu deze set voor slechts € 58,50!!!
Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
oog voor schoonheid

www.schoonheidssalonkallos.nl

Nieuwskruier April 2012

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
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
donderdagmorgen naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
opgeven bij Ilona Middelkoop.
opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
Voor
Voor extra
extra informatie
informatie over
over de
de
peuterspeelzaal
kunt
u
ook
bellen
peuterspeelzaal kunt u bellen metmet
juf
juf Ilona.
Haar
telefoonnummer:
Ilona:
06-22552380.
06-22552380

U kunt met haar ook een afspraak maken
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal
te nemen.
De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
Op www.welzijnmiddelsee.nl is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

Doarpskrante fan Marsum
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NIJS fan ToanielSelskip OKK
VOORSTELLING MERKE 2012. De Popta Stichting bestaat in 2012 300 jaar
en dat zal niet ongemerkt voorbij gaan voor de Marsummers. OKK maakt in
samenwerking met de Popta Stichting een speciale voorstelling voor de merke
van 2012. Het wordt weer een vertrouwd lachspierkietelende kluchtig blijspel
van de Italiaanse toneelschrijver Carlo Goldoni, een tijdgenoot van Dr. Popta.
Het geheel zal geregisseerd worden door dorpsgenoot en theatermaker Wouter
Daane en plaatsvinden in de tuin van het Poptaslot.
In januari zijn we gestart met een spelavond voor iedereen die zich had
opgegeven om mee te willen spelen. Daarna zijn de rollen verdeeld. Helaas
hadden we niet voor iedereen een rol. Maar gelukkig zijn er naast het spel ook
heel veel dingen erom heen te doen en zo toch betrokken te blijven. De week
daarop zijn we begonnen met lezen en bespreken van het stuk:
De Goedhertige Bulderbast.
Om de verbeelding extra te prikkelen werden we voor de eerste leesrepetitie
gastvrij en sfeervol ontvangen op het Popta Slot. Om zo helemaal in de stemming
te kunnen komen en de breedte van het ‘podium’ te kunnen ervaren.
Ondertussen zijn we het hele stuk door en staat het grofweg in de grondverf.
Zo bouwen we langzaam verder naar steeds meer werken op details, de
personages en de situaties om de verschillende misverstanden groots over het
voetlicht naar het publiek toe te vertellen. Daar komen dan ook nog het decor,
de kostuums en rekwisieten bij om het allemaal nog meer tot één hilarisch
geheel te smeden.
Uitgangspunt is 300 jaar Popta Stichting. Wat is er anders geworden en wat is
er in die 300 jaar juist niet veranderd en hoe lopen heden en verleden door
elkaar en blijkt het wonderwel bij elkaar te passen.
Spel: Rienk Julianus, Rudi Stuve, Anneree Julianus, Elske Minnema, Rients
Julianus, Adri Bouma, Wietske Hoekzema en Frank Limburg.
Voorstellingen: woensdag 5 september (Marsummers) donderdag 6 september
(openbaar)
In de volgende
ontwikkelingen.
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Fietsinformatiedag voor senioren op donderdag 26 april 2012
De fietsinformatiedag voor senioren is gericht op de verbetering van de
veiligheid en bevordering van het fietsgebruik van senioren. De fiets blijft
namelijk een snel, gezond en sportief vervoermiddel. De fiets is handig om
boodschappen te doen, bezoekjes af te leggen of een lekker tochtje te maken
in de natuur.
Waar en hoe laat?
Datum:		
donderdag 26 april 2012
Locatie:
Dorpshuis It Heechhout, Sportleane 5, Berltsum
Tijd:		
9.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 8.45 uur.
Aantal deelnemers en eigen bijdrage.
Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan !
Er wordt een eigen bijdrage van € 5,- gevraagd, die op de dag zelf betaald kan
worden.
Meer informatie en aanmelden.
Informatie en aanmeldingen gaan via Sieta Kuipers.
U kunt zich tot 16 april 2012 aan melden bij Sieta Kuipers, ouderenwerker
van Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518 – 460805 of via e-mail: s.kuipers@
welzijnmiddelsee .nl
Bij de aanmelding graag aangeven op wat voor fiets u komt gewone fiets of
e-bike.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw deelname.
Deze dag wordt georganiseerd door de ouderenbonden PCOB en ANBO en
Stichting Welzijn Middelsee in samenwerking met de Fietsersbond en Gemeente
Menameradiel.
Tot ziens op donderdag 26 april 2012.
Sieta Kuipers, ouderenwerker
Stichting Welzijn Middelsee.

Doarpskrante fan Marsum
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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
32



Nieuwskruier April 2012

Uw Groenteman

Transport & Containerbedr.
K. van Wieren
Snelle levering & scherpe tarieven!

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!
Doarpskrante fan Marsum

• Diverse containers voor allerlei afval voor
bedrijven en particulieren.
• Levering van diverse soorten producten
zoals: grond, zand, grind, species, etc.
• Verhuur van opslag/zeecontainers.
• Verrichten van diverse transporten.
• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90
of ga naar www.kvanwieren.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

Doarpskrante fan Marsum
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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.
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Buter, Brea en Kulinêr mei Geartsje

Romige Kaasterrine
Ingrediënten voor ca. 20 plakken
75 g walnoten
1 bosje bieslook
100 g gedroogde tomaten in olie (pot)
800 g roomkaas
zout en peper
2 el tomatenpuree
paprikapoeder
250 g belegen kaas in
dunne plakken
kerstomaten om te gameren
vershoudfolie
1. Hak de walnoten, rooster ze in een droge pan en laat ze afkoelen.
Was de bieslook en snijd hem, op een beetje na, in rolletjes. Laat de
gedroogde tomaten uitlekken en snijd ze in blokjes.
2. Meng de helft van de roomkaas met de bieslook en de walnoten. Breng
op smaak met peper en een beetje zout. Meng de overige roomkaas met
de tomatenpuree en de gedroogde tomaten. Breng op smaak met zout,
peper en paprikapoeder.
3. Bekleed een terrinevorm of cakeblik (1 ltr inhoud) met vershoudfolie.
Leg de helft van de plakken belegen kaas licht dakpansgewijs in de vorm.
Bestrijk met de bieslookroomkaas. Bedek met wat plakken kaas en
bestrijk met de tomatenroomkaas. Beleg met de overige plakken kaas.
Zet afgedekt minimaal 4 uur in de koelkast.
4. Stort de terrine uit de vorm en verwijder het folie. Garneer met
paprikapoeder, kerstomaten en de overige bieslook. Lekker met
boerenbrood
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KERKNIEUWS
Kerkvoogdij N.H.K.

Diaconie MoW Bitgum e.o
Restauratiefonds N.H.K.

bank:
giro:
bank:
bank:

MARSSUM
31.32.04.195
955.230
34.17.31.048
31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408

Waarom maakt u foto’s?
Waarom maakt u foto’s? Op welk moment haalt u de digitale camera
tevoorschijn? Bijna altijd is dat wanneer je iets speciaals meemaakt. Diep
in je hart hoop je dat de foto je geheugen kan ondersteunen. De bijzondere
verjaardag van een kind, dat prachtige uitzicht op vakantie, dat je voor één
keer samen bent met de hele familie, dat grote feest: je wilt het vastleggen.
Maar is dat eigenlijk niet wonderlijk? Klopt het wel? Je beleeft iets onvergetelijks,
en toch ben je bang dat je het gaat vergeten! Daarom pak je snel je camera.
Het mag niet verloren gaan, je wilt het hoe dan ook onthouden. Over 30 jaar
wil je het kunnen terugzien. De foto moet het geheugen ondersteunen. Want
foto’s zijn duurzaam, terwijl mijn herinneringen kunnen haperen.
Maar soms gebeurt het omgekeerde. Dan wil je juist vergeten! Er zijn momenten
in je leven, die hoeven absoluut niet op de foto. Toen je zo boos werd op
een huisgenoot. Toen je een afgang beleefde tijdens de schoolmusical. En ook
die vriendschap met die jongen, die jou later zo heeft gekwetst. Maar het
vervelende is: juist dat soort her-inneringen blijven altijd hangen. Je kunt
alle foto’s verbranden, je kunt alle sporen proberen uit te wissen - maar juist
pijnlijke momenten hebben de nare eigenschap dat ze in je geheugen gegrift
blijven zitten. Je hebt geen foto’s nodig om ze te onthouden.
Nu bevat het Evangelie ook een donkere bladzijde. Juist deze dagen voor Pasen
staan we daarbij stil. Het is de beschamende geschiedenis van wat mensen
Jezus hebben aangedaan. Hoe ze zijn liefde verwierpen. Hem volkomen in de
steek hebben gelaten en hebben uitgelachen. En hoe ze deze onschuldige man
tenslotte zelfs hebben omgebracht.
Ik zou het kunnen begrijpen, dat Jezus de band met al die verraders, Judassen
en lafaards volkomen had verbroken. En ik moet helaas bekennen, dat ik ook
niet altijd zo;n trouwe vriend van Hem ben. Want wanneer neem ik het voor
Hem op? Wanneer kunnen anderen merken, dat ik bij Hem hoor? Wanneer doe
ik iets voor Hem, dat me moeite kost? Heb ik deze week nog iets gezegd of
gedaan, waar Hij blij mee is? Of heb ik iets nagelaten, omdat het Hem verdriet
Doarpskrante fan Marsum
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doet? Ik ben bang dat het nogal tegen-valt…
Kortom: Jezus heeft redenen genoeg om te zeggen: ``laten we het verder
maar ver-geten. Ik wil liever niet meer aan jullie denken, en jullie hoeven
ook niet meer aan mij te denken. Het is uit tussen jullie en mij’’. Alle sporen
tussen Hem en de wereld mogen worden uitgewist.
Maar zo gaat het gelukkig niet! Integendeel: Hij vergeet ons nooit, en wil dat
wij Hem en zijn liefde ook nooit vergeten! Juist in die donkere, laatste nacht,
vlak voor het ver-raad, zegt Hij daarom bij het brood en de wijn: ``neem, eet,
drink en doe dat telkens weer tot mijn gedachtenis. Vier het Avondmaal, deel
met elkaar, gedenk mijn liefde, en Ik zal bij jullie blijven’’.
Een foto kan helpen om iets moois van vroeger vast te houden. In feite doen
het brood en de wijn dat ook. Maar ze gaan er ook bovenuit. Want Jezus Zelf
is erbij, als wij zijn liefde delen met elkaar.
ds. J.F. Kroon

Kerkdiensten
8 april

Marsum

9 april
15 april

Molewjuk
Berltsum Krustsjerke

22 april
29 april
6 maaie
13 maaie

Bitgum
Bitgummole
Marsum
Bitgummole

Ds.J.F.Kroon
Peaskesnein
Earetsjinstcommisje
Ds.j.v.d.Boogaard en
Ds.Bakker
Ds.J.F.Kroon
Ds.Bakker
Ds.J.F.Kroon
Ds.Y.Hiemstra

Bij de kerkdiensten
Pasen
De Paasweek is nu net begonnen. Dat betekent dat we stil staan bij het lijden,
het sterven en de opstanding van onze Heer.
Dat begint op Witte Donderdag, wanneer we in Ingelum het Heilig Avondmaal
hopen te vieren.
Een dag later, 6 april, is het Goede Vrijdag. We hebben dan een sobere,
ingetogen dienst. Ik waardeer het zeer dat dan enkele leden van Looft den
Heer het bijzondere van deze dag met hun muziek zullen aanduiden.
Op Stille Zaterdag staan we stil bij het geheim van de Paasnacht. We volgen
de liturgie van de oude kerk en staan stil bij de doop, het moment in ons leven
40



Nieuwskruier April 2012

dat we werden verbonden met de opgestane Heer.
Dan is het werkelijk Paasfeest: ik het heel mooi dat op zondag 8 april het koor
Halleluja mee wil werken aan de dienst, en ook op tweede Paas-dag is er een
prachtig programma: dan werken de kinderen van groep 8 van Mooitaki mee
aan de dienst.

Bloemengroet (inclusief achterstallige)
18 september 2011
Mevr. Sietsema, Aldlan 10
Afke Stienstra, R.Veemanstrjitte 32

8 januari 2012
Mevr. H.Hovenga v. Essen, Haven 9
Dhr. Schokker, W.Camstrastrjitte 14

16 oktober 2011
Fam. H.Groen, Andringastrjitte 12
Mevr. Els Lequin, Wielingastrjitte 17

5 februari 2012
Mevr. J.Dijkstra, Uniastrjitte 19
Fam. G.en T. Muller, Tramstrjitte 50
Een attentie naar:
Lisa Visser, Tj.v. Eysingawei 6
Davon, Ds.Faberstrjitte 7

13 november 2011
Mevr. v.Wieren-Sinnema, Skoallestrjitte 26
Mevr. v.Wieren-Wijma, R.Veemanstrjitte 1
4 december 2011
Sytse Bekius, Uniastrjitte 27
Fam. Zoer, Tj v.Eysingawei 1

18 maart
Mevr. Miedema, Wielengastrjitte 3
Niels Bekius, Franjumbuorsterpaed 19

Van de rentmeesters.
Stichtingen
Nu er meer duidelijkheid is betreffende de overdrachtbelasting, die betaalt
moet worden voor de overdracht van o.g. naar de stichtingen kan er weer
voortgang in de zaak komen.
Het heeft 3/4 jaar geduurd om het voor elkaar te krijgen hoe de
overdrachtsbelasting beoordeeld wordt en wie dit mag (moet) doen. Het lijkt
er op dat de verschuldigde belasting niet betaald hoeft te worden. Het is
echter pas definitief, wanneer de inspecteur van belastingen de definitieve
overdracht aanvraag heeft beoordeeld.
De rentmeesters hebben hulp gehad van accountants kantoor ACERA te
Heerenveen.
De overdracht van o.g. naar de Stichtingen moet aangevraagd worden bij de
PKN kerk in Nederland -- regio Noord RCBB
Doarpskrante fan Marsum
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De officiële aanvraag behandelen:
Rentmeesters in 			maart
Kerkenraad (moet goedkeuren)
april
Gemeente 				16 april
PKN kerk – regio Noord RCBB		
10 mei
Het voorlopige stichtingsbestuur van “Tsjerken Bitgum en Ingelum” bestaat uit
(5):
Marja van der Meer, Ingelum		
voorzitter
Bettie Schaafstal,
Ingelum		
adm. onroerend goed
Jetse Reijenga		
Bitgum			
onroerend goed PKN Gemeente
Frans Dijkstra		Bitgum			gebouwen
Laurens Braaksma
Bitgum			accountant
Niet in bestuur: Jantsje van der Berg, Bitgummole, administratie kerkhoven
Het bestuur van de stichting van Marsum:
Ineke en Jelle Hoogenhuis
Hiske Miedema
Jan Posseth
Grietje Sijbesma		
voorzitter
Johannes v/d Weide		
penningmeester
Jan Kuppens			
secretaris en adm. tsjerkhof
Tot het moment, dat de stichting officieel zitten Klaas Westerhuis en Hans
Nauta in het bestuur
Fusie voorbereiding
De fusie vindt plaats, nadat de stichtingen goedgekeurd en ingesteld zijn.
Fusie aanvraag voor kerk en diaconie: naar Classis (deze vraagt advies aan
RCBB)
Er is commissie ingesteld, die de voorbereidingen gaat doen.
Deze commissie bestaat uit:
Reintsje Dijkstra-Douma, Jantsje van den Berg, Bauke Dijkstra en Uilke Haitsma
en Grietje Sijbesma.
Het is wel zo, indien er nog problemen zouden ontstaan voor het oprichten van
de stichtingen, die problemen ook gevolgen naar de fusie hebben.
INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 april bij:
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
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(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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