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REDACTIE
Fetsje Huibers
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Rienk Julianus
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058-254 1818

Geertje Sikkema penningen

058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging

058-254 1384

WWW.MARSUM.INFO

HUISARTSENPRAKTIJK MARSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00
Afspraak spreekuur en visites 		
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
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl
Dietist Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marsum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl 		
VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam		
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542255

058-2542975

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
Menaam
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
Berltsum
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 Marsum 		

Doarpskrante fan Marsum

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

Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541241

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

0517-234595
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaam		

058-2531494

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 			

058-2346700
0800-0226033

Zorgsteunpunt Drenningahof Dronryp
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
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			

0900-2100215

18.30u

06-43365003

Snoeihout ophalen; week 48 (klaarleggen maandag 26 november)
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.		
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Kinderdagverblijf Ringeling
It Heech 9 Dronryp (kinderen 0-4 jr)			

0517-232328

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

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein			

058-2541241

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

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)		

058-2541313

Lytse Bieb Marsum
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
13

okt

Opening Dorpsplein & Multifunctioneel centrum

14.30u NF

>

21

okt

Oldehove Kapel

15.00u NF

>

3

nov

Bazar vrouwenvereninging

10.00u CS

>

14

nov

Spelmiddag

14.00u NF

Tige tank foar de waamte dy’t ús
temjitte kaam yn alle meilibjen yn‘e
tiid fan syn sykte en nei it ferstjerren
fan myn leave man, ús heit en pake,
Eelke Toonstra.
Sijke Toonstra-Postma, bern en bernsbern
Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
Wat in gedoch sa’n merke, eltsenien yn it spier. Dagen wrotte,
toanielspylje, sjonge, de merke del, de optocht ride, keatse,
feeste en wer oprêde en bykomme. Ien kear yn’ e fiif jier
de lju fierderop yn’ e strjitte op’ e nij kinnen leare, it docht
eltsenien wer goed. Suver âlde tiden doe’ t net elts yn’ e stêd
wurke en de minsken faker in slach troch it doarp makken.
Dochs yn ús hektyske tiid ek wer bliid dat it foarby is.
Mar hoe âlder hoe gekker. Sa wienen de 50-plussers yn’ e Buorren net langer
ree om mei de hân 50 gaten yn’ e grûn te boarjen. Dus in swiere motorisearre
grûnboar hiert en oan’ e slach. Twa fan dy âldsjes mei in reade harsens drok
dwaande gatten te boarjen. Yn no time wienen ja klear. Sukses fersekere
tochten hja. De oare jûns wienen der noch mear lju op’ e dyk. Ja wat moatte
je oars dwaan as de televyzje it net docht. In pear dagen letter strúnden der in
pear UPC mannen yn’ e Buorren en hjir en der mar wat grave grave en noch ris
grave. Sy koenen net fine wêr’ t it mis gongen wie. En dat wie logysk; op trije
plakken wie de kabel dwers troch boarre.
No’t Dr. Popta yn it toanielstik as in bulderbast op de kaart setten is, alteast
in look a like mar dan op in oare manier, kin je je ôffreegje wat foar man dy
Popta no einliks wie. It wie in tiid wêr’ t sa’n yntellektueel as Henricus Popta
net samar sizze koe wat er fielde. En dat ropt in protte fragen op. In advokaat
dy’t seker goed yn de merke lei by de froulju. Soe Dr. Popta der wol each foar
hân ha. Wy ha ús twifels mar dat er Marsum op syn wize op’ e kaart setten hat
dat is seker al ieuwen lang it gefal.
Mar we hobbelje gewoanwei fierder yn de tiid. Fia de BB-keatspartij, de
Rommelmerke fan it korps, en noch wat oare argewaasjes is it samar wer 13
oktober. En it sil der om spanne as it doarpsplein yn it grien of oars yn it brún
stiet. De beamen sille ús prachtige romme doarpsplein de smûkte jaan wat no
noch mist. It hiele konsept is tige slagge, de bern boartsje oates en toates op’
e boartersplakken. De memmen (en heiten) dy’ t de bern nei skoalle brocht
6
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Kruierkes
ha kin efkes it lêste neis troch nimme op de houten banken.
En der leit in Jeu de Boule baan wer’ t in prot Frânsen mei
ôfgeunst nei sjogge. Noch wat ljocht der by en it is klear.
Sneon 13 oktober om 14.30 oere is der net in plein te sjen
want dan is it swart fan de minsken. Wy binne der, jimme
ek??? En dan wer fierder yn’ e tiid op 3 novimber yn’ e Buorren
nei de Bazar fan de frouljusferiening yn de konsistoarje en wer neitinke wa’ t
de Marsumer fan it jier wurde moat (in tip, skilje mei Geart Verf) en foar’t jim
it witte sitte der wer storings yn’ e UPC-kabel of soe it dan al glês wêze wat
der yn de grûn leit?
Bytiden ferslaan wy as redaksje yn’ e digitale mails, dêrom in FREONLIK MAR
TIGE WICHTIG FERSYK, as jimme kopij oanleverje dan graach in passend
trefwurd by ûnderwerp neame. Bygelyks: collecte MS, keatsen, doarpshus,
adfertinsje Venema en dus net sa as in protte bart “berichtje dorpskrant”
ensfh.
Yn’ t fjild rûn ús doarpke slaan oeral wurklju om, lânmjitters en grûnwurkers
dy’t leidingen omlizze. Fan Marsum oant Deinum en noch fierder. Sels de
bunkers oan it Griene dykje wurde ôfbrutsen, wa fan de âld Marsumers ha der
net boarte. Oan’ e oare kant fan Ljouwert kinne we sjen wat der op ús of komt.
Hoe soe it mei ús Haven komme, it is ús wat te stil. Skoandere plannen lizze
der foar de oansluting fan’ e Haven op de Fryske boezem; aanst is ús kans
ferskiten. Bestjoerders witte faaks al werom; “Ja minsken we ha it besocht
mar it sit der finansjeel net mear yn mei dizze barre ekonomyske tiden”. Mar
it asfalt leit der yntusken wol. Bestjoerders lit sjen wat jim wurdich binne en
lit ús it betrouwen yn jim net fierder ferlieze. Hakje de knoop troch en herstel
de fouten die jim foargongers makke ha en kompensearje it grutte ferlies oan
griene romten rûnom ús doarpke. Net allinne asfalt om hjir te kommen mar ek
in wetterwei nei de “parel” tusken it asfalt. Trochpakke.

Doarpskrante fan Marsum
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Samen bereik je meer
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee
het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen
aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf
uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.
Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van
hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

r
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t
r
e
-pa an d e
N
V r v ati
Jaa öper
Co

Rabobank: partner
van de Verenigde Naties
Rabobank. Een bank met ideeën.

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
VERENIGING VOOR DORPSBELANG
De afgelopen maand vroegen verschillende dorpse zaken weer onze aandacht.
Een aantal treft u hieronder aan:
Opening sociaal dorpsplein en Multi functioneel centrum
Zaterdag 13 oktober bruist Marsum van activiteiten. Het sociaal dorpsplein zal
na jarenlange voorbereiding geopend worden. Een kroon op het werk, maar
ook een spannend moment voor iedereen die hier zo hard aan gewerkt heeft.
De opening is tegelijkertijd de start van iets nieuws. Want het dorpsplein is
niet alleen een stuk bestrating en (fraaie) aankleding, maar ook een plek
waar activiteiten op plaats gaan vinden. Een werkgroep zal hier samen met
de verenigingen en andere deelnemers een jaarprogramma voor opzetten.
Daarnaast staan er ook diverse speelobjecten in en bij het plein. En zo zal het
veel meer zijn dan alleen een plein. Zie verder het programma elders in deze
dorpskrant. We hopen u allen te mogen ontmoeten op deze bijzondere dag
voor ons dorp.
Aandacht voor jongeren en nieuw contactpersoon
Vorige maand melden we dat de nieuwe aandacht voor de jongeren in Marsum
goed resultaat lijkt te hebben. Eén van de speerpunten is dat we willen weten
als er overlast wordt ervaren. We bespreken dit dan direct met de betrokken
ouders, die het thuis verder oppikken en ons ook weer terugrapporteren. Prima.
Verder willen we ook zelf direct met de jeugd communiceren. En niet alleen
bij melding van incidenten. Samen in gesprek levert vaak het meeste begrip
en resultaat op. Deze maand ontvingen we twee meldingen van overlast. We
hebben de jongeren direct bezocht en een aantal afspraken gemaakt. Zoals
eerder gemeld hebben we ook een aantal ouders bereid gevonden om met
ons mee te denken hoe we (jeugd, ouders, dorpsbelang) dit nog beter kunnen
doen. De komende maand willen we opnieuw met hen om tafel. Eén van de
ouders zal een speciale rol vervullen. Margaret de Jong (Andringastrjitte 20
tel 2541849) zal een coördinerende rol vervullen. Zij zal naast en namens
het bestuur van dorpsbelang ook fungeren als contactadres. Opmerkingen,
meldingen, suggesties e.d. kunt u, behalve bij ons, ook bij haar kwijt. Dat
geldt zeker ook voor de jongeren zelf. Margaret zit ook namens dorpsbelang
in het bestuur van jeugdclub Oars en kan het daar zo nodig ook bespreken. Zo
kan er een mooie samenwerking ontstaan.

10
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Schors speeltuin drijft weg op
Heftige regenval zorgde ervoor dat de speeltuin veranderde in een zwembad.
Het schors begon te drijven en belandde op de Kuperusstrjitte. Een omwonende
meldde het ons. Drie jongeren, hebben de straat weer schoongeveegd en de
schors weer teruggebracht. Jesse, Robin en Hilbrand bedankt. We hebben de
gemeente gevraagd om de afvoerput leeg te zuigen, zodat herhaling voorkomen
wordt.
Marsum aan het water
In de vorige dorpskrant schreven we wat er allemaal wel niet op stapel staat.
De afgelopen maand en de komende maanden zijn we samen met de gemeente
actief om dit unieke project van de grond te krijgen. Eind dit jaar zal het voorstel
in de gemeenteraad behandeld worden. Dat moet omdat de herinrichting
van het gebied wordt aanbesteed. Daarvoor moeten nog vele details helder
worden. De kosten van dit project kunnen aanzienlijk verminderd worden door
“mee te liften” op de werkzaamheden die voor de Haak Noord uitgevoerd
moeten worden. De gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn heel goed
bezig om deze koppelkansen maximaal te benutten. Wij denken volop mee
om enerzijds het plan zo mooi mogelijk te maken, maar ook om de financiële
investering voor de gemeente zo laag mogelijk te houden. We krijgen maar één
keer de kans om dit project te laten slagen. Essentieel hierbij is dat het niet
alleen maar om Marsum aan het Water sec gaat, maar dat dit een onderdeel
is van een groter geheel, dat o.a. ook Ritsumasyl behelst. Een project dat wel
tot generaties na ons effect zal hebben en daarom de inspanningen meer dan
waard is. Deze boodschap willen we graag meegeven aan diegenen die hierover
moeten besluiten. Daarom bezoeken we deze en de komende tijd, samen met
Ritsumasyl, ook alle gemeenteraadsfracties. We hopen op hun steun.
Aanmeldingen voor nieuwe woningen in Marsum
We hopen dat volgend jaar begonnen kan worden met de bouw van de eerste
nieuwe woning in Marsum. Eerst moet formeel het zgn. luchthavenbesluit
genomen worden. In het bestemmingsplan zijn op 18 plekken nieuwe woningen
geprojecteerd. Niet alle plekken kunnen direct gerealiseerd worden, maar een
aantal wel. We hebben al een lijst van geïnteresseerden. Mocht u hier ook op
willen, dan kunt u zich aanmelden bij ons (contactgegevens op pagina 2 van de
dorpskrant). We houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen. Goed voor
ons dorp is ook dat een aantal leegstaande woningen verkocht zijn, zowel van
particulieren als van Wonen NW Friesland.
Doarpskrante fan Marsum
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Werving nieuwe leden:
Penningmeester Koos van der Meulen heeft geïnventariseerd wie geen lid is
van Dorpsbelang. Gelukkig heeft Jan Posseth geregeld wel nieuwe inwoners
lid gemaakt, maar er ontbreken ook nog een (flink) aantal. We streven naar
een zo groot mogelijk draagvlak. We willen de (collectieve) belangen van alle
inwoners behartigen. Daarom elders in deze dorpskrant een oproep aan de niet
leden om lid te worden. Bestuursleden zullen hen bezoeken om zo nodig uit te
leggen wat dorpsbelang doet. We hopen op een goed resultaat.
En verder……
• Zullen de open gaten in het plantsoen achter de bushalte aan de Bitgumerdyk
weer opgevuld worden met nieuwe aanplant .
• Hebben we genoten van het dorpfeest en de kermis. Het mooie weer
hielp eraan mee, maar natuurlijk vooral de prima organisatie en al die
vrijwilligers die meehielpen er een geslaagd feest van te maken.
• Bezochten we de prachtige uitvoering van toneelverenging OKK in de
tuin van het Poptaslot. Ook waren we aanwezig op het symposium in de
Marsumer kerk ter ere van het 300 jarig bestaan van de Poptastichting. We
brachten onze gelukwensen aan hen over. Dankzij de solide nalatenschap
van Dr H. Popta is zijn erfgoed nu al drie eeuwen lang in perfecte staat
gebleven. Als het in particuliere handen was gebleven, dan was de kans
groot geweest dat het, zoals vele andere staten, in de 19e eeuw gesloopt
zou zijn.
• Willen we u nog even wijzen op de website Marsum.info. Het belangrijkste
van een goede website is dat er geregeld nieuwe en relevante berichten
op geplaatst worden. Telt u voor de aardigheid het aantal berichten van de
maand september. Geregeld op kijken is dus aan te bevelen. We hebben
vanwege de vele bestanden het abonnement bij de provider vergroot.
Tot de volgende maand
Bestuur van Dorpsbelang Marsum

VERENIGING VOOR DORPSBELANG MARSSUM

Wordt lid en doe mee!
Waarom?
Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak in het dorp.

12
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Wat doen we voor u?
Een greep uit het brede aandachtsveld: planologie van zowel Rijk,Provincie als
gemeente
leefbaarheid en leefmilieu
openbare orde
het behoud van voorzieningen;
jeugdwerk;
groenonderhoud
nieuwbouw
project Marsum aan het water
beperking geluidshinder
etc. etc.
Hoe kunt u meedoen?
Adviserend of met kritische opmerkingen op de ledenvergadering helpt u al enorm.
Alle overige hulp is welkom, eenmalig of structureel.
Wie zijn dan dat bestuur?
Een enthousiaste groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Marsum en
haar inwoners zonder onderscheid te maken in ras, geaardheid, afkomst, geloof
of politieke kleur.
Onze activiteiten worden maandelijks gepubliceerd in de dorpskrant en op de
website.
Meer weten?
Neem contact op met: Geert Verf, voorzitter: g.verf@chello.nl; 058-2541802
			Shira Tigchelaar, secretaris: tigchelaar@dierenarts.nl;
058-2542321
of vraag het een bestuurslid, die binnenkort bij u langs komt om u als nieuw
lid te noteren. Voor het innen van de €7,50 aan het lidmaatschap verbonden
jaarcontributie komt Jan Posseth bij u langs.
Wij kijken ernaar uit u te mogen begroeten.
Geert Verf		
voorzitter
ArendJan Talens
vice voorzitter
Koos van der Meulen
penningmeester
Shira Tigchelaar secretaris
Tjitske Sijbesma
lid
AnkeJetske de Boer
lid
Sjoukje Jorritsma
adviserend lid
Doarpskrante fan Marsum
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Oldehovekapel
Zondagmiddag 21 oktober 2012
Concert van blaasorkest de Oldehovekapel met Egerländer polka’s en walsen
Dorpshuis Nij Franjum in Marssum
Aanvang 15.00 uur. Entree: € 7,50 p.p.
Zondagmiddag 21-10-2012 vanaf 15.00 uur geeft het blaasorkest de
Oldehovekapel een concert in Dorpshuis Nij Franjum te Marssum.
De muzikanten van de Oldehovekapel voeren met hun Egerländer en Böhmische
blaasmuziek het publiek mee naar een wereld van bergen, groene wouden,
lieflijke beekjes en riviertjes, wijn, liefde en vriendschap; een wereld waar
eeuwenoude tradities nog altijd in ere worden gehouden. Aanstekelijke polka’s
en meeslepende walsen vol dynamiek en verrassende samenklanken aangevuld
met romantische zang maken een concert van de Oldehovekapel tot een
sfeervolle muzikale ervaring.

De muzikanten en het zangerspaar brengen deze Tsjechische volksmuziek onder
leiding van kapelmeester Sjaak van der Reijden (bekend van o.a. Di Gojim)
met veel gevoel ten gehore om u als publiek te amuseren en te ontroeren.
Juist dan is Egerländer muziek voor de Oldehovemuzikanten mooi om te
spelen, maar vooral voor u als publiek een muzikaal feest om met volle teugen
van te genieten. Voor de liefhebbers van blaaskapellenmuziek een prachtige
gelegenheid om 21 oktober a.s. een feestelijke sfeervolle middag te beleven
in Dorpshuis Nij Franjum te Marssum. U bent van harte welkom!
www.oldehovekapel.nl
14
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Huisartsenpraktijk NIJ FRANJUM
************************************************
MEDEDELINGEN
************************************************
De Praktijk én Apotheek is GESLOTEN van:
27 Oktober t/m 4 November
Voor dringende zaken bereikbaar:
Huisartsenpraktijk Berlikum
Hofsleane 52
tel: 0518-461251

Denkt u aan de herhalingsmedicijnen?
*******************

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds
De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds gehouden
van 9 t/m 15 September jongstleden heeft opgebracht een
bedrag van vijfhonderdzevenenvijftig euro en vijftig euro
cent: €557,50.
Collectanten en gulle gevers hartelijk dank hiervoor
namens het prinses Beatrix Spierfonds.
J de Jong.
Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: QUIZZOEKER
Los de quizvragen op en streep ze door in het diagram. De overgebleven letters vormen
bij juiste invulling de oplossing. Het thema van deze quizzoeker is: Recepten

•

vleesafval + bloed + boekweitmeel
+ krenten + rozijnen

•

granen + appels + noten + rozijnen,
gegeten met yoghurt of melk

•

slagroom + gelatine + vruchten

•

gebakken rijst + groenten + kruiden

•

bouillon + vis + tomaten + kruiden

•

•

bruine bonen + vlees + cayennepeper

deegbodem + tomatensaus + kaas +
hartige ingrediënten

•

pruimen + vet + specerijen + rum

•

vruchtenmoes + suiker, gestoofd in
wijn

•

rijst + melk + boter + suiker +
kaneel

•

kalfsvlees + ham + kaas + ei + paneermeel

•

shoarmavlees + paprika + kruiden

•

•

gemengde groenten + eieren +
warme pindasaus

vlees + ui + tomaat aan een pin
geregen, wordt gegrild

•

ijs + limonade + vruchten

•

stijfgeklopt eiwit + bessensap

•

•

stamppot aardappelen + appels +
vlees

lange vingers + eieren + koffie +
amaretto + mascarpone + cacao

•

omelet + aardappels + olijfolie

•

stamppot wortelen + uien +
aardappelen + klapstuk

•

gedroogde vruchten + suiker gestoofd in wijn

•

brij van gekookte melk + meel

•

yoghurt + vla + limonade

•

pastadeeg + gehakt + tomatensaus
+ bechamelsaus + kaas

•

gort + rozijnen + bessensap +
suiker

•

gefrituurd opgerold pannenkoekje
gevuld met kruiden en groente

•

gebakken witbrood + melk + eieren
+ kaneel + suiker

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
16
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Oplossing september-nummer

Winnaar:

Doarpskrante fan Marsum

H. Visser-Oostra
Buorren 12



17

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

18



Nieuwskruier Oktober 2012

Ons Genoegen
Na het opstarten van de activiteiten van de vereniging eind augustus, zijn er
al weer de nodige optredens verzorgd. Begin september tijdens de optochten
door Marsum en bij het kaatsen, daarnaast heeft nog een groep muzikanten
als dweilorkest gespeeld op vrijdagavond in de feesttent. Vervolgens werd
er gerepeteerd voor het spelen in de Dominicuskerk in Leeuwarden op 23
september tijdens de feestelijke viering in het kader van het 75 jarig bestaan
van deze kerk. Een andere activiteit was de rommelmarkt eind september.

Ook de komende maanden zit het korps niet stil. In oktober zal er gemusiceerd
worden bij de opening van het dorpsplein en van het verbouwde dorpshuis,
daarna een concert in Makkum met de plaatselijke harmonie aldaar. Vervolgens
in november een concert in St. Annaparochie en dan gaan we naar de meer
vertrouwde activiteiten in december, te weten de kerstzangdienst en het
oliebollen bakken.

Voor het oliebollen bakken zoeken wij een nieuw onderkomen in Marsum.
Vele jaren hebben wij gebruik kunnen maken van een vaste stek voor deze
bakactiviteiten. In verband met een ander gebruik van die locatie zijn wij
naarstig op zoek naar een nieuw hok om te kunnen bakken.

Is er iemand in Marsum die de vereniging op dit gebied behulpzaam kan zijn?
(hylkefaber@hetnet.nl)

De voorzitter

Doarpskrante fan Marsum
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Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose,
een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd
dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens
is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer?
Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke
collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt
gecollecteerd. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op
straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 mensen met Multiple Sclerose
verdienen net zoveel collectanten.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van
duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk
onderzoek Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan
huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!

Doarpskrante fan Marsum
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PoptaMerke 2012
De “grutte” Merke is weer voorbij. Alle straten waren geweldig versierd.
En erg veel opgave voor de optocht: 30 opgave! Voor de jury dus ook een
moeilijke taak om te beoordelen welke straat en versierde wagen/lopers/
motors/fietsers in de prijzen vielen. De 2e prijs voor de straatversiering ging
naar de Tramstrjitte met als thema camping. De winnende straat was het
Franjumboursterpead met Wicked, Zelfs het dorpshuis was versierd met een
grote spin. Voor de versierde wagens waren 3 prijzen. 3e prijs Rypsterdyk met
Poptabaginaal, 2e prijs Uniastrjitte met Wild West en de 1e prijs was voor de
haven met :”Nog steeds gevolg, nauw gezet, 300 jaar Popta’s wil en wet.
Dit jaar begon de merke op woendag met het toneelstuk de Goed Hertige
Bulderbarst. Op de uniek locatie bij het Poptaslot. Speciaal voor het toneelstuk
waren hier tribunes gebouwd, en een brug over de slotgracht gemaakt. Het
toneelstuk was fris wit en blauw in stijl van popta, Ook donderdag werd er weer
prachtig gespeeld. En hebben we twee mooie droge openlucht voorstellingen
gehad. Voogden bedankt!
Vrijdagmorgen kwamen de basisschoolkinderen spelletjes doen bij de tent. Er
werden wedstrijdjes gespeeld met verschillende attributen. Veel plezier en
natuurlijk ook met een lekkere versnapering.
Vrijdag: Teake van der Meer met de show “MOAT IT NO SA?” samen met Griet
Wiersma en Minze Dijkstra was een behoorlijk druk bezochte show. Teake werd
even de mond gesnoerd door het echte Marsumer geluid… de F16 vlogen over.
Verder een gelaagde show.
Vrijdag na de succesvolle optocht, de Marsumer Music Match (MMM). Deze werd
gepresenteerd door Robbie van Wieren. De bands hebben het echt fantastisch
22
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gedaan. Nogmaals bedankt voor jullie inzet!!!!!!!!! Er zijn filmpjes te vinden
op Youtube zoeken onder MarsumerMerke 2012 Music Match.
Zaterdag de Popta Paardenrace. Deze race was met sulky’s en onder de man.
Het weer speelde ook hier weer een belangrijke rol. Veel publiek een geweldige
speaker al met al een mooi spektakel!
Maandagmorgen: Na de lunch voor de kinderen van o.b.s. de Pôlle kon een
ieder genieten van en heerlijke Bourgondische poptalunch. Na de lunch was het
bordje gooien. Dit onderleiding van de zeer getalenteerde Coby en Wietske. De
bordjes vlogen ons letterlijk om de oren.
Er is natuurlijk weer volop gekaatst deze Merke. Zaterdag dameshoofdklasse
en zondag heren hoofdklasse. Maar maandag de absolute topper de A van
der Kooi partij. Prachtig verkleed waren de meeste spelers. Vooral de wollen
onderbroeken waren hot..
Het geluid bij de MMM en de Paardenrace en verschillende bands was weer
verzorgd door Henk Vellinga. Bedankt hiervoor.
Dit jaar was Marijke Julianus voor het laatst actief in de merke commissie. We
hebben een opvolgster Pietrick. Marijke bedankt voor al je creativiteit en de
gezellige vergaderingen. Pietrick veel succes.
Dus volgens ons weer een geslaagde Merke! Ideeën en tips voor de volgende
Merke zijn altijd welkom
De merkecommissie.
Doarpskrante fan Marsum
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Doarpskrante fan Marsum
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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

Foar in
Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet
nei

Nieuwe kleuren bij

Stripes Wet & Dry Eyeshadow
Eye stylist Blue Shiver
Jewels nagellak Blue Shiver

€ 14,95
€ 11,90
€ 10,90

Najaarsbehandeling Marrakesh € 59,50
(peeling, Q10 Vital Serum, Bilberry Facial
Masker, Krachtige massage met verwarmde

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

Doarpshûs Marsum
26



Argan Olie, incl. epileren wenkbrauwen en evt.
make-up)
Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
oog voor schoonheid

www.schoonheidssalonkallos.nl
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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
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen
naar
peuterspeelzaal.
Pikepôlle
onder
donderdagmorgen naar
dede
peuterspeelzaal.
U De
kunt
uw kind valt
vanaf
1 jaar
Welzijn
Middelsee. 058-2542179.
opgeven bij LoesStichting
van Doorn,
telefoonnummer:
U kunt
uw extra
kind vanaf
1 jaarover
opgeven
Voor
informatie
de via
hun
site
www.welzijnmiddelsee.nl
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Op deze Ilona:
site is 06-22552380.
ook de nodige nuttige
informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de
Upeuterspeelzaal
kunt met haar ook
een afspraak
maken
eventueel
ook contact
omopnemen
eens eenmet
kijkje
de peuterspeelzaal
jufop
Cornelia
v.d. Hoek.
te nemen.
Dit kan op maandag of donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur
via telefoonnummer: 06-22540012

Doarpskrante fan Marsum
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Beste dorpsgenoten,
Op zaterdag 3 november a.s. houden wij weer onze jaarlijkse BAZAR.
Om 10.00 uur staat voor U weer de koffie klaar. Komt U ook eens langs?
Het is erg gezellig bij ons. Waar? In de consistorie.
Heeft U nog spulletjes voor ons en wilt u deze kwijt?
Dan graag brengen in de consistorie op donderdag 1 november van 10.00 tot
12.00 uur en s’ middags van 14.00 -16.00 uur. Ook op vrijdag 2 november kunt U
goederen brengen, maar dan van 9.00 – 11.00 uur.
De opbrengst blijft in eigen dorp!
Ja mensen, kom eens langs, blijf niet thuis zitten, er is voor elk wat wils.
Een hartelijke groet,
De Bazarcommissie.
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Doarpskrante fan Marsum
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“Ik ga elke week naar
het dagcentrum van Palet”
En wie verzorgt de huishouding? Ook dát doet Palet.
Je blijft jezelf met Palet.
Bel (0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
Wij zijn altijd in de buurt. Maak eens kennis met Palet.
Bezoek ons woonzorgcentrum Nij Statelân, Nijlân 25 in
Menaam, het zorgsteunpunt Berltsum, Hofsleane 30a,
of het zorgsteunpunt Dronryp aan de Hearewei 83.

Palet, altijd in de buurt
www.paletgroep.nl
Doarpskrante fan Marsum

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening



31

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
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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
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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.

Doarpskrante fan Marsum
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MANTELZORG, HET OVERKOMT ONS ALLEMAAL.
Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar de ervaringen van mantelzorgers!
Zorgt u voor een ouder, kind, familielid, buurman of iemand uit uw
vriendenkring die chronisch ziek is, verslaafd is of een andere beperking
heeft? Dan bent u mantelzorger.. Ongeveer driekwart van alle zorg wordt op
deze vanzelfsprekende, wederkerige basis gegeven. Mantelzorg is daarmee het
fundament onder ons zorgstelsel.
Mantelzorg kan iedereen overkomen! Een mantelzorger is dan ook geen
vrijwilliger, mantelzorg vloeit voort uit een familierelatie of vriendschap.
Dikwijls bent u mantelzorger zonder dat u het beseft. U doet het gewoon. U
bent al mantelzorger als u een aantal uren per dag voor langere tijd voor uw
gehandicapte ouder of uw partner met alzheimer zorgt.
Het leven verandert door zorg. Het is van belang op tijd uw grenzen aan te
geven, om hulp te vragen en tijd voor uzelf te nemen.
Bent u mantelzorger? Neem dan contact met ons op! Wij horen graag waar u
behoefte aan heeft. Daarom gaan raadsleden en andere vrijwilligers van 5 t.m
10 november, de week voorafgaand aan de dag van de mantelzorg, op bezoek
bij mantelzorgers en krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen te delen. Waar
loopt u tegen aan? Waar wordt u door geholpen? Waar heeft u behoefte aan?
U kunt natuurlijk zelf aangeven wanneer het bezoekje u het beste uitkomt.
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Stichting Welzijn Middelsee, gaat
vervolgens aan de slag met de resultaten van deze bezoeken.
Wij hebben uw informatie hard nodig, en nodigen u van harte uit om mee te
doen aan deze week.
U kunt ons bereiken op
Telefoonnummer: 0518-460805
Emailadres: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl en mantelzorg@welzijnmiddelsee.nl
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KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K.

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

bank:
giro:
bank:
bank:

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

Een klokhuis
Een tijdje geleden kreeg iemand bij de Nieuwstad in Leeuwarden een boete. Niet
omdat hij zonder licht fietste of zijn autogordel niet om had. Maar omdat hij het
klokhuis van een appel weggooide. Zomaar op straat. Dat mag officieel niet.
Maar de dader tekende protest aan tegen die bekeuring. Hij vond het veel te ver
gaan dat hij voor zoiets onschuldigs een bekeuring kreeg. Uiteindelijk is er wel
een bepaalde straf gekomen, zo hoorde ik, maar tegelijk hadden velen begrip
voor het protest van die klokhuisgooier.
Toen ik hier later nog eens over na dacht, vroeg ik me af wat voor argumenten
allemaal in zo’n zaak meespelen. Gaat het hier ook om eerbied voor de overheid?
Dat je altijd alles moet doen, wat de overheid voorschrijft? Maar hoeveel respect
heb ik zelf eigenlijk voor de overheid? En hoe is dat voor anderen? Houdt u zich
altijd aan alle voorschriften en regels?
In de praktijk zal dat niet altijd meevallen! Er wordt geregeld op een soepele
manier met de boekhouding omgegaan, als men daar belastingvoordeel voor
zichzelf uit kan halen. Maar daarmee dupeer je de overheid. Ook verkeersregels
worden vaak overtreden, denk bijvoorbeeld maar aan de maximumsnelheid. En
komt het in onze dorpen ook voor dat u wel eens een voorbeeld ziet van zwart
werken of zelfs van vandalisme?
Nu spelen deze zaken niet alleen maar in 2012. Ook in de bijbel kwamen mensen
soms in aanraking met het grijze gebied tussen legaal en illegaal. Ook zij merkten dat er soms een ruimte zit tussen wat moet van de overheid en wat jou beter
uitkomt. Petrus had daar wel een mening over. Hij zegt eigenlijk: christenen
leven niet op een eiland, maar middenin de wereld. Vaak met buren die niet
naar de kerk gaan. Familieleden, collega’s en kennissen die van het geloof maar
weinig begrijpen. Maar intussen letten ze wel op je! Hoe je bent, hoe je doet,
wat je zegt. Als je daarbij door de mand valt, is dat extra pijnlijk, niet alleen
voor jezelf, maar ook voor de Heer.
Doarpskrante fan Marsum
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Daarom zegt Petrus tegen de gemeenteleden: probeer in het gewone leven een
goede burger te zijn. Heb respect voor de regels van de overheid. Zeker, het zijn
lang niet altijd aangename regels. Bij voorbaat heb je de neiging om erop af te
dingen in je eigen voordeel. Dat doet toch iedereen?
Maar Petrus roept op tot bezinning, zuiverheid en kalmte.
Zeker, er kunnen situaties zijn, dat je ongehoorzaam moet worden. Het is eerst
en vooral: vreest God. En pas daarna: eert de keizer (I Petrus 2:17). Maar als
dat botst, is de situatie al behoorlijk extreem. En wat dan het beste is, kun je
nooit in je eentje vaststellen. Nee, daar heb je anderen bij nodig. Dan pas kun je
eventueel bekijken of je tegen de overheid in gaat. Maar voor het overige geldt:
houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en
erken het gezag van de overheid. Zelf als het gaat over een onschuldig klokhuis!
Ds.J.F. Kroon

Kerkdiensten
30 september

Marsum

dhr.J. Helfferich.

7 oktober

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon.

14 oktober

Bitgum

Ds.J.F.Kroon.

21 oktober

Bitgummole

s.J.v.d.Boogaard-Bongers.

28 oktober

Marsum

Ds.K.Visbeek.
Frysk

4 november

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon.

7 november

Ingelum

Ds.J.F.Kroon.
Tankdei, 19.30uur.

Bloemengroet
2 september 2012.
Leny en Lieuwe Miedema
Wielingastrjitte 13		

Yde en Lineke Giesing
Franjumbuorsterpaad 13

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 23 oktober bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
OF
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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