De Nieuwskruier
Doarpskrante fan Marsum

TWAENFJIRTICHSTE JIERGONG

OKTOBER 2015

• 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 NOVEMBER INLEVEREN
VÓÓR DONDERDAG 29 OKTOBER

COLOFON

NIEUWSKRUIER OKTOBER 2015

Rienk Julianus

Jaargang 42 | #2

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

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp
0517-234595
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marsum 058-2541526
PCOB Menaldumadeel
dhr. D. v/d Schaaf 		
mevr. R. Runia-Wiersma

Bitgummole
		
Berltsum 		

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

058-2531264
0518-461888
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.		
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 7-10-2015, 4-11-2015, 2-12-2015		
4



0518-452346
058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

0900-2100215
18.30u 06-43365003
Nieuwskruier Oktober 2015

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.

www.middelsee.nl

OPENBARE BASISCHOOL DE PÔLLE
Skoallestrjitte 28 9034 GL 			
depolle@owgfier.nl – www.obsdepolle.nl
GASTOUDERBURO
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

058-2541681

0517-391450

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
RABOBANK MENAAM
Gesloten. Alleen pinnen totdat nieuwe locatie wordt geopend.

058 2445566

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) MIDDELSEE
www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda
03 okt
05 okt
06 okt
		
07 okt
16 okt
23 okt
6
nov

Rommelmarkt Ons Genoegen
09.00u NF
Bijeenkomst voortbestaan K.V. Foarut
20.00u GP
openbare oprichtingsvergadering
Marsumer Energzy Kooperaasje
20.00u NF
Start Volksdansgroep de Poptadounsers
09.15u NF
Oars: Bingo in de soos
19.00u NF
Oars: Trollenmarkt in St. Annaparochie			
Oars: Knutselactiviteit in de soos		
NF

>

>
>
>
>

Jeften
H. K € 30.00
Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand deden zich weer verschillende dorpse zaken vor die de moeite van
het noemen meer dan waard zijn. In vogelvlucht treft u de belangrijkste hieronder aan.
Bijzonder mooi nieuws. Onze dorpsgenoot Marit Talens heeft samen met Nigel Passage
het Friese “songfestival” LIET gewonnen. Marit en Nigel zijn hiermee verzekerd van een
plaats op het festival voor minderheidstalen Suns Europe dit najaar in Italië. We wensen
Marit en Nigel alvast heel veel succes toe! Aan hun kwaliteiten zal het niet liggen. Deze
keer was er een sterk deelnemersveld. Het is dan een bijzondere prestatie om als eerste te
eindigen. Voor de tv beelden op de Marsum.info. Vanuit dorpsbelang brachten we haar
onze gelukswensen.
De schoolkinderen van de Pôlle waren op Omrop Fryslan en GPTV. Ze hielpen mee
bij de startbijeenkomst met de vertaling van het Fries. Doel is om het in google
vertaalprogramma opgenomen te krijgen. Niet toevallig dat de Marsumer school door
de provincie benaderd was. Gedeputeerde Poepjes bracht onlangs een werkbezoek
aan de school en was dus goed op de hoogte van het drietalige lesprogramma
van de school. Zoals bekend is de Pôlle de enige Friese school die meedoet aan het
internationaliseringsproject voor basisscholen.
Het rooien van de bomen aan de Bokmasingel is volop bezig. Nodig geacht omdat de
bomen aan het einde van hun levensduur zitten. De gemeente wil voorkomen dat een
boom tijdens het komende stormseizoen omvalt. De kap is mogelijk net afgerond als
deze dorpskrant uitkomt. Het zou al eerder maar door broedende vogels mocht dit
niet. Het zal de komende jaren een kaal aanzicht zijn. We zullen de gemeente vragen
z.s.m. de herplant ter hand te nemen. Maar eerst zal de herinrichting van het gebied
ten zuiden hiervan afgerond moeten worden. Dit staat voor het komende voorjaar en
zomer op de planning.
Dank aan al diegenen die zich ingezet hebben om de Merke dit jaar weer tot een
succes te maken. Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het niet. Er zijn honderden uren
vrijwilligerswerk voor nodig die elk jaar maar weer opgebracht worden. Mooi voor de
Kaatsclub en het café dat de zondag zo goed bezocht werd. Hier was al rekening mee
gehouden i.v.m. het reünieconcert van Lays. De tent was groter dan eerder. Met moeite
paste iedereen erin. Dit jaar maakte het dorpshuis Nij Franjum sinds decennia niet meer
deel uit van de organisatie.
De Merke doet je nog eens extra realiseren hoe belangrijk (het café en) de kaatsclub is
voor ons dorp. De drie bestuursleden van KV Foarút zijn dringend op zoek naar meer
bestuursleden. De belasting is voor hen teveel. Alle hulde overigens dat Coby, Ida en
6
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Bouke het zo redden. Op maandag 5 oktober wordt er een speciale avond gehouden in
café het Grauwe paard waar gesproken zal worden over mogelijkheden om de club te
laten voortbestaan. We hopen op een vruchtbare avond.
Op zaterdag 26 september werd de Burendag weer gehouden. Vooral later op de middag
een mooie opkomst. In het begin hadden het er wel meer mogen zijn. Verschillende
Marsumer clubs presenteerden zich aan de bezoekers. En na de tijd een gezamenlijke
barbecue. We hebben de aanwezige Marsumer clubs gevraagd om 1 keer per jaar een
eigen activiteit op het dorpsplein te organiseren.
Eind september hebben we bij de provincie een subsidieverzoek ingediend voor het
realiseren van een jachthaven en klein recreatieterrein ten zuiden van de Bokmasingel.
We hopen komende maand meer duidelijkheid te krijgen van de (toekomstige)
grondeigenaar of die met onze plannen na instemmen.
De twee informatieavonden over de JSF werden goed bezocht. Onderwerpen waren:
Op welke wijze kunnen de belevingsvluchten het beste gehouden worden door
de JSF die volgend jaar de vliegbasis Leeuwarden aandoet. En hoe staat het met de
voorbereidingen van de mogelijke aanleg van een permanent geluidsmeetnet. Voor
meer informatie verijzen we naar de verslagen op Marsum.info.
Jammer dat tijdens de leegloop van de Merketent in de nacht van zaterdag op zondag
vernielingen zijn gepleegd. Zo werd de beplanting uit een groenperk aan de Bitgumerdyk
getrokken. Een vervelend incident dat de gemeenschap weer geld kost. In jaren heeft
dit zich gelukkig niet voorgedaan.
Burgemeester Gerrit Krol van gemeente het Bildt bracht een werkbezoek aan Marsum.
Dit gebeurde in het kader van de burgemeesterwisseling om eens bij elkaar in de
keuken te kijken. Wij hebben hem geïnformeerd over onze lopende projecten en de
(goede)samenwerking met de gemeente Menameradiel daarin. De korte lijnen die we
nu hebben met bestuurders en ambtenaren zijn voor ons van essentieel belang om
goed te kunnen functioneren.
De groene aanwijspalen zullen hersteld worden. Eerder had Jan Venema zich al bereid
verklaard om twee ontbrekende aanwijzers te vervangen. Jacob Helbig wil meehelpen
met het herplaatsen en opknappen. We zoeken nog een enkele vrijwilliger die met hand
en spandiensten mee kan helpen.
Heeft u ook gestemd op onze nieuwe gemeentenaam? Zo niet er komt nog een 2e
ronde waarin gestemd gaat worden tussen de twee meest kansrijke namen. Maak
gebruik van uw stemrecht.
Doarpskrante fan Marsum
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Heeft u nog een mooi idee voor Marsum dat binnen een jaar uitgevoerd kan worden?
Laat het ons weten. We kunnen tot eind oktober ideeën indienen bij de KNRM. We
maken dan kans op 1000 Euro?
Oproep aan vooral de nieuwe inwoners. Heeft u zin om eens een klus te doen in het
dorp of anderszins vrijwilligerswerk te doen? Genoeg te doen. Meldt u zich gerust aan
bij ons (tel 2541802). We komen dan graag bij u langs.
Op 6 oktober vindt de oprichtingsvergadering van de Marsumer Enerzjy Kooperaasje
(MEK) plaats. Elders in deze dorpskrant meer informatie daarover. Zie ook op http://
www.mek.frl. Op deze avond zal de officiële oprichting plaatsvinden. Op de website de
concept statuten. Op de avond zelf informatie over de MEK plannen. Ondermeer om
met een warmtecamera te gaan onderzoeken hoe het gesteld is met de isolatie van de
woningen in Marsum. Het blijkt namelijk dat ondanks onze uitstekende geluidsisolatie
er toch de nodige warmte ontsnapt.
De Middelzeesluis gaat voorlopig nog niet open. Helaas zijn er vernielingen aangericht.
Jammer, jammer. Ter voorkoming hiervan moeten er nog de nodige maatregelen
getroffen worden.
Het bestuur van Dorpsbelang

OARS ACTITVITEITEN 2015
16 OKTOBER		

Bingo in de Soos (voor alle leeftijden)Vanaf 19:00u

23 OKTOBER		

Trollenmarkt in St.Annaparochie (info volgt)

6 NOVEMBER		

Knutsel activiteit in de Soos

21 NOVEMBER		

Sinterklaasfeest (info over opgave volgt )

11/12 DECEMBER

Kerstgebeuren (info en reclame volgt nog)

We hopen jullie allemaal te zien in de SOOS

8



	
  

Nieuwskruier Oktober 2015

Beheer consistorie
Aan het begin van het nieuwe seizoen 2014-2015 gaf Nel te kennen dat zij na
afloop van het seizoen ging stoppen met haar werk in de consistorie. Het beheer en
onderhoud werd haar teveel, het ging niet meer zo soepel zoals in de beginjaren.
Al 14 jaar heeft Nel dit werk gedaan met veel humor en kracht, zij deed dit tot grote
tevredenheid van eerst de Nederlands Hervormde Gemeente en de laatste jaren voor
de Stichting ‘de Krobbe der út’.
Nel, we willen jou heel hartelijk bedanken voor al die jaren trouwe zorg. Ook jouw
man Arend bedankt voor alle hulp en steun die hij je gaf. Jullie waren een uitstekend
team, hartelijk dank namens het bestuur van de Stichting ‘de Krobbe der út’.
Vanaf 1 september heeft Sonja de Haan het beheer van de agenda en de zorg
overgenomen van Nel, wij wensen haar veel succes bij haar werk voor de consistorie.
Sonja de Haan.
Bitgumerdyk 15, 9034 GH Marsum.
Tel.: 058-2542903
Mail: sonjasaakje@hotmail.com

Uw Groenteman
Douwe Offringa

Tijdens mijn periode van ziek-zijn
mochten Klaas en ik ondervinden
dat veel dorpsgenoten met ons
meeleefden. Heel hartelijk dank
voor al die lieve reacties!
Sjoukje de Jong
Tialling van Eysingawei 2
Doarpskrante fan Marsum

Voor al uw aardappelen
groente en fruit, kunt u
elke woensdagochtend
van 9.00u tot 11.30u
bij ons terecht op de
standplaats tegenover
slagerij Stornebrink.

Tot Ziens!
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Het belang van GERED GEREEDSCHAP voor kansarmen.
De werkwijze van Gered Gereedschap is in het kort: gebruikt gereedschap en
naaimachines hier in Nederland inzamelen en reviseren. Op aanvraag van Organisaties
in derde wereldlanden, verschepen we kisten met complete sets gereedschap en
naaimachines naar opleidingsinstellingen ,waar vooral kansarme jongeren –en
vrouwen kunnen leren voor b.v. coupeuse, timmerman, automonteur. Als de
opleiding met goed gevolg is afgerond, krijgt de student soms een set gereedschap of
een naaimachine mee om een eigen bedrijf te kunnen starten.
In deze tijd van grote asielproblematiek blijkt het belang van onze werkwijze: wie een
opleiding en faciliteiten in eigen land kan krijgen, zal minder snel overwegen om een
lange en gevaarlijke tocht naar Europa te ondernemen.
De werkplaats Franeker heeft altijd behoefte aan gebruikt gereedschap en
naaimachines. Als u gereedschap wilt doneren, dan kunt u het op de navolgende
adressen inleveren:
De Wereldwinkel, Lanen 41 Harlingen
De Wereldwinkel, Voorstreek 10 Leeuwarden.
Praxis, de Centrale 33 Leeuwarden
Praxis, Avondsterweg 2 a Leeuwarden
Werkplaats Franeker, Godsakker 42 (maandag t/m woensdag)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Piet Pels –0517 232154

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.
10
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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
Doarpskrante fan Marsum
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DE VOLGENDE STAP….
Het is schijnbaar rustig geweest rond de
MEK i.o.
Na de positieve informatieve avond van 16 mei zijn we enthousiast aan de slag
gegaan om een goede basis te leggen voor de MEK.
Dus tijd om de volgende stap te zetten en dat is de officiële oprichting.
De concept statuten liggen momenteel nog bij de notaris, maar staan al wel op
onze website http://www.mek.frl. Tijdens de oprichtingsvergadering vragen
wij u om deze statuten goed te keuren. Er is gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Het voorlopige bestuur van de Marsumer Enerzjy Kooperaasje
nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar oprichtingsvergadering op

dinsdag 6 okt.
Plaats: Dorpshuis Nij Franjum,

Aanvang 20.00 uur

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring Statuten
3. Bestuursverkiezing,
het bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen:
Oene Hiemstra, Jorg Stolzenburg, Wim de Vries, Hans Wassenaar.
Tegenkandidaten en belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot
aanvang van de vergadering melden bij bovengenoemde personen . Aanmelding per
email kan tot en met 5 oktober. Mail adres: info@mek.frl

4. Lidmaatschap van de MEK
5. Stand van zaken, eerste acties, ideeën voor de toekomst, zonneweide
6. Informatie over aansluiting bij Us Kooperaasje en NLD
7. Organisatie collectieve inkoop zonnepanelen.
8. Opsporen warmteverlies door isolatielekken.
9. Rondvraag
10.Sluiting.
12
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MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
hlrilllrilgll wllr
llvlld
ll zll
lpCD,
CD, DVD
Blu-Ray
en zet
zezlop
DVDllof
Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10 Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll DlcullllNieuw:
digilalillrll valal € 0,30
LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
SUPER8
smalfilm
naar
breedbeeld
Full
HD.
(S-)VHS(-C),
Mili-dvoverzetten
ll HI8 laldll
digilalillrll
vllr
€ 8,50
Alll llrlalll 8ll ﬁll lp dvd vllr € 0,85 plr liluul
Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur
KijkKijk
vllr
alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
lllllllllllllll0518-452185
of bel met ons 0518-842326

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
Doarpskrante fan Marsum

*Deskundig advies
*Geen voorrijkosten
*12 Maanden garantie


13

14



Nieuwskruier Oktober 2015

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		
058-2890054
De Harke 3, 9033XX Deinum
Voor heerlijke huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen.

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, zie
website) voor € 39,-Verras uw partner/familie/vriendin met
een mooie kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen,
aanbiedingen en prijzen op:
www.huidverzorgingbrigitta.nl

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

NIEUW BIJ:

PURE WHITE SYSTEM:
Deze lijn is een combinatie van fruitzuren en een oplichtend werkstoffencomplex. Een unieke combinatie om
pigmentstoringen te verhelpen.
September-Oktober aanbieding:
Bij aanschaf van tenminste 3 producten uit
deze serie, krijgt u de
handcrème t.w.v. € 20,30 cadeau!
De Pure White behandeling kost € 64,95
(incl. epileren en uitgebreide massage)
Tineke Reitsma-Foekema
VAN
It Harspit
8 HARTE WELKOM!
Deinum
Tineke Reitsma-Foekema
Tel. 254 22 22
oog voor schoonheid
It Harspit
8, Deinum Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl

www.schoonheidssalonkallos.nl

Doarpskrante fan Marsum
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TE KOOP
HOUTPALLETS – in 15 kg bags / 6 mm – DIN+ gekeurd
HOUT BRIKETTEN – in pak van 12 stuks / 10 kg
- goedkoper dan openhaardhout
- lange brandduur
- schoon hout
- makkelijk te stapelen
- geproduceerd volgens DIN+ norm
Williams, A
Marssumerdyk 11
Ritsumasyl
058 – 254 28 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AANHANGWAGEN (OPEN BAK)
(L X B / 220 X 130)

€ 20 per dag						
Williams, A
Marssumerdyk 11
Ritsumasyl
058 254 28 58

18
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Puzzel: Cijfercode

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
Doarpskrante fan Marsum
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Oplossing puzzel Juni- nummer:

Winnaar:

Helga de Ruiter
Uniastrjitte

	
  
	
  

Verkoop	
  FRL	
  postzegels	
  	
  

	
  
FRL,	
  al	
  ruim	
  20	
  jaar	
  actief	
  op	
  het	
  gebied	
  van	
  postbezorging,	
  
huis-‐aan-‐huis	
  verspreiding	
  en	
  pakketdistributie.	
  	
  Wekelijks	
  
worden	
  miljoenen	
  poststukken,	
  pakketten,	
  maar	
  ook	
  folders	
  
en	
  kranten	
  door	
  onze	
  enthousiaste	
  bezorgers	
  bij	
  u	
  thuis	
  
bezorgd.	
  	
  	
  
	
  
Verkoop	
  en	
  inleverpunt	
  Marsum:	
  
FRL	
  postzegels	
  zijn	
  vanaf	
  heden	
  verkrijgbaar	
  bij	
  onze	
  post-‐
bezorger	
  in	
  Marsum:	
  De	
  Familie	
  van	
  Heumen.	
  
	
  
Adres:	
  
J.A.	
  van	
  Heumen	
  
Andringastraat	
  19	
  
9034	
  HD	
  Marsum	
  
	
  
Aanlevering	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bezorging	
  Fryslân:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Landelijk:	
  	
  
Maandag	
  voor	
  12:00	
  
Donderdag/	
  Vrijdag	
  
Vrijdag	
  
Dinsdag	
  
Donderdag/Vrijdag	
  
Dinsdag	
  
Woensdag	
  voor	
  12:00	
   Donderdag/vrijdag	
  
Dinsdag	
  	
  
Donderdag	
  voor	
  12:00	
   Dinsdag	
  
Vrijdag	
  	
  
Vrijdag	
  
Donderdag/vrijdag	
  
Vrijdag	
  	
  
	
  

FRL	
  Leeuwarden	
  	
  -‐	
  	
  Zwettestraat	
  29c/d/	
  31	
  	
  -‐	
  	
  8912	
  AV	
  Leeuwarden	
  	
  
-‐	
  	
  (058)	
  21	
  54	
  157	
  	
  -‐	
  	
  info@frlpost.nl	
  

	
  	
  
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
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Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:

Sport
voor alle leeftijden
Fitness
150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en
verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty,
streetdance, bodypump.
Gezondheid
fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel
fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl

rij

rv
ike
Su

Flexibele
opvang

jke
eli mer
s
i
Hu onka
wo

Vaste
leidster

Max. 2 kinderen
per slaapkamer

f

Open vana
7 uur

Natuurlijk
speelgoed

Gr
buit ote
entu
in

Spoorstrjitte 5
Bree

24
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Tel: 06-18748094 info@kindercentrumdeinum.nl
www.kindercentrumdeinum.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

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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Uitnodiging

Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen
Graag nodigen wij u uit voor de Inspiratiebijeenkomst op woensdagavond 14 oktober 2015 in de
Laurentiuskerk te Raerd (Buorren 9, 9012 DK). Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle gemeenschappen die aan
de slag gaan/zijn met bijvoorbeeld: lokale duurzame energie, lokale zorg en activiteiten op het gebied van
voedselproductie.
In deze prachtige bijeenkomst wordt er gestart met een inspirerende voorbeeld over de EnerzjyKoöperaasje
Om (de) Noorderpolder U.A (afgekort EKON).
De energiecoöperatie EKON gaat begin 2016 zonnepanelen plaatsen op het dak van de aardappelloodsen van
Fokkema in Slappeterp. Het betreft een project met een omvang van 350 kWp, hetgeen jaarlijks een
stroomopbrengst kan leveren voor 100 aansluitingen. EKON heeft hiervoor een SDE+ subsidie (exploitatie
subsidie) ontvangen. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van dit initiatief?
Na dit mooie verhaal gaan we allen uiteen om in kleinere groepjes naar verschillende workshops te gaan
betreffend: SDE+, voedsel, afval en energiecoöperaties & sportverenigingen.
Programma
19:15 Inloop
19:30 Opening
19:35 Lokale duurzame energie opwek is mogelijk!
19:45 Break out (in kleine groepen) workshops
20:00 Aanvang Workshops:
Workshop 1: Lokale duurzame energie opwek
Workshop 2: Lokale voedselproductie en de samenwerking met Súdwest-Fryslân
Workshop 3: Workshop Afval, Dorpen campagne “Ho! Net yn’e kliko”
Workshop 4: Energiecoöperaties en sportverenigingen
21:00 Netwerkborrel
21:30 Einde
De informatieavond is gratis toegankelijk.
Echter, in verband met de organisatie, verzoeken wij u zich vóór 7 oktober aan te melden.
Aanmelden kan via de site van Doarpswurk klik hier.

Doarpskrante fan Marsum
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KERKNIEUWS
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.

Meditaasje

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

Zondag 18 oktober staat bekend als de Micha zondag. Op de Micha Zondag staan er
wereldwijd duizenden kerken stil bij goed en recht doen.
Centraal staat de tekst uit Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet
wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig
de weg te gaan van je God.”
Als je deze tekst leest en tot je neemt dan zie je de drieluik van recht doen, trouw zijn
en nederig wandelen
Recht doen: De ander of het andere tot zijn recht laten komen, gerechtigheid nastreven,
rechtvaardig zijn.
Trouw zijn: integer en geduldig zijn in relaties, kunnen vergeven, kunnen volhouden.
Nederig wandelen: De weg van God gaan, de weg met God gaan, wijs wandelen, als
verantwoordelijke naasten voor elkaar en rentmeesters van zijn schepping.
Wij christenen weten eigenlijk wel wat God van ons vraagt. We weten dat we recht
moeten doen en geen onrecht, dat we trouw moeten blijven en leven met God. Biddend
“Uw wil geschiede, wat kan ik daar aan bijdragen?”in plaats van “Dit wil ik, God doe
daar iets aan”.
Waarom hebben we het dan vaak zo moeilijk om goede keuzes te maken. Er is zoveel
onrecht waar we niets aan kunnen doen (of wel?), zoveel moeilijke mensen waar we
echt niets mee kunnen (of zouden we er toch bij moeten blijven?).
Durven wij mensen nog aan te moedigen om als de mens Jezus te leven en doen we
dat zelf wel? Of wordt dat te wettisch? Zijn we bang dat iemand tegen ons zegt: “Kijk
naar jezelf !” Ben jij wel zo’n goed voorbeeld. Verwachten we een gedragsverandering
na een preek?
En wat hoop ik, wat hoop jij, wat hoopt u dat mensen gaan doen of denken?
Gedachten die dan opkomen zijn: In onze maatschappij vragen we bij alles: Wat levert
het me op? Christen zijn levert ook wat op. Je vindt rust, weet je geliefd, je mag van
genade leven. We willen geen wettisch geloof. Zoals in alle relaties moet het ‘goed
voelen’.
Maar gaan in de voetstappen van Jezus, of nederig wandelen, kan ook betekenen dat je
in lastige situaties terecht kunt komen.
Veel mensen, ook in de kerk, voelen zich opgejaagd en schuldig. Doe ik het wel goed?
28
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Jezus liet zich niet opjagen. Hij was ook niet iemand die geen nee kon zeggen. Want
dat deed hij wel. Hij deed wat God van hem vroeg. Waarom zijn wij zo druk? Om geld
te verdienen? Om te doen wat anderen van ons verwachten? Of hebben we steeds het
idee dat dat is wat God van ons vraagt?
Jezus trekt drie jaar van zijn leven met twaalf mannen rond en een hele kring daarom
heen. De discipelen en alle mensen die hem volgen. Steeds opnieuw gaat hij in gesprek
en stelt mensen kritische vragen. Hij geeft als het ware aan dat we het niet alleen
hoeven te doen. Dat we niet in ons eentje hoeven uit te vinden wat God van ons vraagt.
Met wie in de kerk of daarbuiten durven wij het gesprek aan te gaan?
Wie mag ons bij de les houden als we de gemakkelijke weg kiezen of juist de moeilijke
als geld of ijdelheid ons de baas worden? En wie houden wij bij de les?
Kijk eens in de spiegel. Bedenk een eerste stap als je verder wilt. In geld uitgedrukt kun
je zeggen dat vijf euro voor de een meer is dan duizend voor de andere. Je kunt die
vraag ook stellen als het gaat over tijd en aandacht. Laten we ons eens concentreren
op het laatste.
Hoeveel tijd en aandacht heb jij voor je naaste in of buiten de kerk?
Hoeveel tijd maak jij vrij om recht te doen? Hoeveel geduld heb jij om trouw te zijn?
En bovenal hoe wandel jij nederig met God?
Er zijn twee uitspraken die ik hier nog wil noemen:
“Er is genoeg voor ieders noden. Er is niet genoeg voor ieders hebzucht.”(Ghandi)*
“Het ligt niet altijd op onze weg om grote dingen te doen. Maar ieder moment kunnen
we kleine dingen geweldig goed doen, dat wil zeggen, met veel liefde.” (Fransiscus van
Sales)*
* Mohandas Karamchand Gandhi, vaak Mahatma Gandhi genoemd, was een Indiaas politicus, jurist.
Zijn bijnaam ‘mahatma’ is
Sanskriet voor “grote ziel”. Geboren: 2 oktober 1869, Porbandar, India /
Vermoord: 30 januari 1948, New Delhi, India
* Franciscus van Sales (Kasteel Sales bij Thorens, 21 augustus 1567 – Lyon, 28 december 1622)
was bisschop van Genève en Annecy, ordestichter en mysticus

Pastor Hessel Hansma
UIT DE GEMEENTE
Start catechese en gespreksgroepen
Rond begin oktober starten de catechese en gespreksgroepen. Wie graag mee wil doen
aan een groep, maar zich nog niet heeft aangemeld, kan contact opnemen met mij. Dat
kan via de mail of telefonisch of gewoon op de ouderwetse manier: door even langs te
komen bij mij thuis aan de J.H. van Aismawei 9 te Bitgummole.
Musical Jona
In april 2016 hopen we een musical over Jona voor het voetlicht te brengen. U kent
vast het verhaal over de dwarse profeet Jona wel: via een grote vis wordt hij gered
uit de woeste golven van de zee om toch zijn opdracht te vervullen. Op woensdag
14 oktober zal er in de Molewjuk te Bitgummole van 19-20 uur een info-uurtje zijn
Doarpskrante fan Marsum
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over deze musical. Iedereen, jong of oud, kerkelijk of niet-kerkelijk, musici, zangers,
kostuummakers, decorbouwers, figuranten, enz. kan aan de musical meedoen. Welkom
dus allemaal in de Molewjuk!
Herfstvakantie
Binnenkort vieren de scholen herfstvakantie. Ook ik neem dan een aantal vrije dagen
op, namelijk van zaterdag 17 tot en met zondag 25 oktober. Onze nieuwe kerkelijk
werker, pastor Hessel Hansma, neemt dan voor mij waar. U kunt hem bereiken via de
mail of telefoon:
Mail: hessel.hansma@gmail.com / Tel.: 0511-463326 / Mobiel: 06-31936624
Tenslotte
Een hartelijke groet aan alle lezers,
vanuit de pastorie te Bitgummole,
van ds. Fokje Haverschmidt
Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
4 okt.
Bitgummole
11 okt. Marsum
18 okt. Bitgummole
25 okt. Bitgum
1 nov.
Bitgummole
4 nov.
Ingelum
8 nov.
Bitgum
15 nov. Bitgummole
22 nov. Marsum

Ds.F.Haverschmidt.
mevr.J.de Schiffart-Spoelstra, Drachten.
Ds.E.P.Muilwijk-Huis, St.AnnaParochie.
Ds.K.Visbeek, De Westerein Fryskt.
Ds.F.Haverschmidt.
Ds.J.Kamerling Frjentsjer Tankdei
19.30 oere.
Ds.P.Dijkstra, Grou. Fryskt.
Ds.F.Haverschmidt Hillich Nachtmiel.
Ds.F.Haverschmidt Leste snein tsjerklik jier,wij betinke dan
de ferstoane gemeenteleden fan it ofrune jier.

Bloemengroet
13 sept. 2015
Tineke en Harm v.d.Ploeg
K.N.Kuperusstrjitte 5
Jannie Dijkstra
Uniastrjitte 19
Nanda en Sjoerd Giesing
It Aldlan 4
En onze nieuwe Pastor Hessel kreeg een boeket als welkomstgroet in de gemeente.
Foar mear tsjerke nijs, sjoch ek us weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl
LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 27 oktober bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
30
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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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