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

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

• 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 OKTOBER INLEVEREN

COLOFON

VÓÓR DONDERDAG 26 SEPT

NIEUWSKRUIER SEPTEMBER 2013

Rienk Julianus

Jaargang 40 | #1

Rypsterdyk 2

Bankrekeningnummer 31.32.00.076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

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 		
Predikant
Vacant
		
Contactadres
Mevr. G. Sijbesma-Travaille
		
Skoallestrjitte 4 Marsum		
Doarpskrante fan Marsum

058-2541408

058-2541408


3

Consistorie
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541241

Stichting De Krobbe der Út
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum		

058-2133968

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp
0517-234595
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marsum 058-2541526
PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaam		

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

058-2531494
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 25-9-2013, 30-10-2013, 27-11-2013

18.30u

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

0900-2100215
06-43365003

Snoeihout
Vereniging Dorpsbelang Marsum
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum 		
Voorz. G. Verf
Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum
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058-2542321
058-2541802
Nieuwskruier Septimber 2013

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		
Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.
Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)

0517-380680
www.middelsee.nl
0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
Xandrijn de Jager				
058-8795816
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
www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda
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sept

Start MarsumMerke

14

sept

Nationale monumentendag Schatzenburg			

>

18

sept

Start Kaartsoos Grauwe Paard

>

24

sept

Stratentennistoernooi (t/m 29 sept)			

>

2

okt

Start volksdansgroep Poptadounsers

9.15u

NF

>

8

nov

Theater “Sterk Staaltsje”

18.00u NF

>

20.00u GP

Beste mensen,
Wat hebben jullie goed aan mij gedacht in het ziekenhuis en in Parkhoven.
Elke dag kaarten, bloemen ,fruit en bezoeken.
Na 3 maanden ben ik weer thuis gekomen.
Allemaal heel erg bedankt.
G.Keegstra-Wijma
Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
Wat in feest dizze simmer; de skoalfakânsjes begjinne en de
sinne baarnt der gelyk yn. Foar elts in feest, fan Spanje oant’e
mei Noarwegen machtich waar. En dêr wienen we oan ta nei
sa’n sútrige maaitiid. En foar de minsken dy’t yn’t Heitelân
bleaun binne, de kans om ús prachtige rêstige Fryslân op ‘en
nij te ûntdekken. Wy wenje echt yn it bêste lân fan ierde.
De bosken fan súdeast en súdwest Fryslân. De marren yn’e
midden. De stilte fan it waad en de seedyk. De drokte en de geselligens fan de
eilannen. De griene greiden yn’e greidhoeke en it kûlisselânskip yn’e wâlden.
En al dit skoandere lardearre mei ús prachtige âlve stêden en hûnderten
doarpen elts mei syn eigen karakter. Hooplik hat elkenien it paad werom fûn.
Dochs blykt dizze skoandere simmer in oanslach te dwaan op ús yntellektuele
kwaliteiten. Dat blykt om’t der amper ynstjoerings mei goede puzzeloplossings
binnen kommen binne. De lokkige winner komt fan Bitgum mar is fansels wol
in âld Marsumer. Dizze moanne in nije kâns. We binne no benijd at de Merke ek
ynfloed hat op’e tinkkracht fan’e puzelders.
As redaksje ha we wolris tocht dat reklame te folle de oerhân krige. Foaral
om’t der hyltiten mear advertinsjes fan bûten Marsum komme. Dy pleatse we
trouwens allinne at se net konkurrearjend binne foar bedriuwen yn ús eigen
doarp. De tariven binne ek wat heger sadat we der yn elts gefal wat oan
oerhâlde. Sa komt it ús as Marsumers yn’e mjitte. Mar ek de ekonomyske krises
rekket ús dat wisten jim al. It gefal is dat foaral bedriuwen bûten Marsum
ôfheakje en dat muoit ús omdat der altiten in ferhaal efter ferskûle giet. Oan’e
oare kant komt sa alle troch jim ynstjoerde kopy wer better ta syn rjocht.
Wat fine jim der no fan. Tsjinwurdich is it oars thúskommen. Nei it wurk
thús komme, in kopke kofje en de fuotten gestrekt en dan wie dêr de
Ljouwerter krante. Guon misse dit deistige ritueel. Dyjingen dy’t de
krante mei in oar lêze binne de lokkigen, foar harren is it better wurden.
Jimme doarpskrante, we sizze oprjocht jimme want sûnder jim wie der gjin
doarpskrante, bestiet dit jier 40 jier. En hieltiten reitsje wy in petear oer it
momint dat wy de stekker der útlûke sille. Want lit we earlik wêze de Marsumer
website sjocht der prachtich út. En dat praat om’e nocht yn’e Kruierkes, wêr
giet it oer. Bliuwt oer de ferienings dy’t noch altiten kopij oanleverje. Soe it
wol lêzen wurde of surft jûns elts op’e bank foar de 102 cm Flats screen of
op syn tablet nei de Marsumer side en soe de doarpskrante dan ek op de tafel
lizze. Hat de ynformaasje side noch sin, witte de minsken ús eigen bedriuwen
middels de advertinsjes te finen. Wy witte it antwurd net. Wol witte we dat
6
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Kruierkes
der praten wurdt oer de doarpskrante yn positive en krityske
sin. In sinjaal foar ús dat de Nieuwskruier libbet al wie it
allinne mar omdat it yn it Frysk is.
Wy hienen der noch nea fan heart. Mar Jetske Dobma har auto
is krekt sa lang bewurke mei yn gatsjeboar oant de boarders
de besine tank fûn hienen. Fansels ha dy boarders doe de
tankynhâld oerhevele nei harren eigen wein. Dus as jim de kommende tiden
wat ûnsjogge figueren rûn in auto strunen sjoggen strún dan dy kant ris wat op
om dúdlikens te krijen. As jim it net fertrouwe dan de polysje mar efkes skilje.
In pankleare oplossing ha we net mar ien fan ús lokale garaazjebedriuwen
hat ûnderfining mei it ymportearjen fan Amerikaanske auto’s. Miskien kinne
jim der in “bullet proof” Hummer keapje. De Irakese ferzje fansels dan is dy
keaper der klear foar.
Jeften:
Neikommen jeften: G. de W. € 7.50, G. de J. € 15.- en S.M. € 10.-.
Foar dit jubileum jier ha we de earste jeft ek al binnen: G.K. € 15.-. Tige
tank allegearre.
De macht fan sommige lju giet fierder as dy fan oare. Sa rikt de macht fan
dr. Popta, âld bewenner fan it Slot, fier oer syn grêf. Mar ek hy kin oan no
ta net sûnder hânlangers. Om’t de foogden de âlde yn it testamint fêstleine
ferplichting fan it jierliks slachtsjen fan in ko en it fleis ferpatsje ûnder de
bewenners fan it Hofke fersloere lieten. Mar doe’t sy Bert Prins beneamden as
behearder fan it Slot ha se efkes net tocht oan it opstutsen fingerke fan dizze
man. En dêr koenen sy net om hinne. Sadwaande sil it kommende winterskoft
alle bewenners fan it gasthûs wer harren partsje fleis tabedielt krije sa as dr.
Popta dat besletten en beskreun hie.
Wy meitsje ús earnstich soargen oer de oanryd tiden fan de brânwacht. Dy
kin yn bepaalde gefallen wol útrinne nei trije dagen. En fansels is der dan al
hiel wat leed passearre. Dat docht bliken by in bewenner út ús doarp dy’t syn
kat kwyt wie. Nei in swier emosjonele noed troch al dat geskriem fan’e kat
skille hy de brânwacht. Mar die woe pas nei trije dagen komme. Ien fan de
omsteanders sei noch mei droege stim: “ik ha noch nea in deade kat ûnder
in beam sjoen”. Mar dizze Marsumer yn noed seach noch mar ien oplossing
en dat wie kraanbedriuw Kielstra ynhiere. Sadwaande hat de kat it rêden en
is de betreffende Marsumer ôffiert nei de EHBO om de útwindige bliedings te
stjelpen troch de wyld om him hinne klauwende kat.
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.
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Co

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

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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PEDICUREPRAKTIJK

Sonja de Haan
Lid ProVoet

Bij problemen of verzorging van
uw voeten
DIPLOMA’S

Diabetische en Reumatische voet
BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK
TEL.
B.G.G.
E-MAIL

058 - 254 29 03
06 - 12 86 10 42
info@pedicuremarsum.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

www.pedicuremarsum.nl
PRAKTIJKADRES
Bitgumerdyk 15
Marsum

Behandeling bij u thuis mogelijk

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
Na een zomervakantie met prachtig weer gaan we onze handen weer uit de
mouwen steken. Het nieuwe verenigingenseizoen staat weer voor de deur.
Ook voor het komend jaar hebben we weer de nodige plannen. Activiteiten
in ons dorp volop. Het komend jaar zal waarschijnlijk het besluit vallen of de
JSF wel of niet komt. De werkzaamheden voor de aanleg van de Haak-Noord
zullen volop aanvangen. Marsum aan het water komt daardoor weer een flinke
stap dichterbij. De herinrichting van Nij Andringastate tot Deinum zal komend
jaar meer aandacht krijgen. De nieuwbouw van een aantal woningen zal in
de markt gezet worden. Het speelveldje in Marsum Oost zal verder opgepakt
worden. En de zaken die u bij ons onder de aandacht brengt. Wij gaan er graag
voor, als het maar even kan.
OBS de Pôlle van Marsum eerste 3 talige-PLUS school
De drietalige basisschool De Pôlle van Marsum ontving op 27 juni uit handen van
onderwijsadviseur Eelke Goodijk, als eerste school in Fryslân het certificaat
3TS-PLUS. De school onderscheidt zich van andere drietalige scholen, door de
extra inzet voor Engelse taal.
Steeds meer scholen kiezen voor een meertalig aanbod en beginnen daarbij
ook al met Engels in groep 1. Deze vorm van vroeg vreemde talen onderwijs
(vvto-Engels) zit ingebakken in het traject van de Trijetalige Skoalle. De
school werd de afgelopen weken stevig doorgelicht door een onafhankelijke
visitatiecommissie en daarnaast volgde ook nog een speciale vvto- audit door
het Europees Platform. Met de positieve uitslag op zak, voldoet de Pôlle
landelijk als een van de eerste basisscholen officieel aan de standaardnormen
voor vvto-E. De school oriënteert zich momenteel op scholen voor voortgezet
onderwijs die goed aansluiten op de meertalige ontwikkeling van deze
leerlingen. Het team van de Pôlle verwacht de komende jaren nog meer
te zullen inzetten op Engels als tweede of derde taal en zich daarmee ook
landelijk positief te onderscheiden.
Directeur Corina Hilbers nam na het laatste schoolseizoen afscheid van de
Pôlle. We danken haar voor haar inzet. In haar periode is de stijgende lijn
ingezet. We verwelkomen de nieuwe directeur Lucas Wolda. We hopen op een
goede samenwerking en dat hij mee mag zorgen voor een goede toekomst van
onze basisschool. Op zaterdag 17/8 stak hij de handen letterlijk uit de mouwen
bij het schoonmaken van het schoolplein. De plastic panelen zijn weggehaald
voor de ramen. Een deel van de balken waren verrot en het was de vraag of
het nog geluidswerende werking had tegen het vliegtuiglawaai. De rest van het
10
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front is in een mooi modern “Fier kleurtje” geverfd. De tuin ligt er nog slecht
bij, maar zal dit najaar aangeplant worden.
Nieuwe bestuursleden gezocht
Lijkt u het leuk om ook de handen uit de mouwen te steken? Wilt u ook wat
betekenen voor het dorp? Dat kan heel goed. Als bestuur van Dorpsbelang zijn
we op zoek naar inwoners die mee willen helpen om de leefbaarheid van ons
dorp verder te vergroten. Het is leuker dan u denkt. En het is ook minder
werk dan u denkt. We hebben de taken goed verdeelt, zodat de belasting te
overzien valt. We vergaderen slechts 8 keer per jaar. We werken veel met de
email, zodat u thuis kan bij lezen op een moment dat het u uitkomt. We komen
graag eens bij u langs om het er even over te hebben. Bel gerust naar Shira
Tigchelaar (tel 2542321) of naar Geert Verf (tel 2541802).
JSF: Het uur der waarheid nadert
Dit najaar valt het besluit of de JSF de opvolger van de F-16 wordt. De PvdA
fractie heeft in feite de sleutel in handen. We hebben de laatste tijd daarom
veel contact gehad met Tweede Kamerleden. We hebben alle fractieleden
informatie gegeven over het geluid en gevraagd of ze dat mee willen nemen in
hun afwegingen. Niet overbodig, want een deel van de fractieleden is nieuw
en kent niet onze argumenten die we sinds december 2008 ingebracht hebben.
Zwitserland heeft zo goed als zeker als 5e Europees land besloten de andere
kandidaat de Saab Gripen NG aan te schaffen. Een toestel die ons qua geluid
beter in het gehoor ligt. Op 4 juli zijn we naar Volkel geweest. We hebben
daar een presentatie gegeven over de door ons vergaarde geluidsinfo. Ook
de omwonenden van Volkel hebben zich bezorgd uitgesproken over het geluid
van de JSF. In een gezamenlijke verklaring is Den Haag gevraagd hier rekening
mee te houden. Op 19 augustus bezochten we minister Frans Timmermans die
in Noord Holland sprak over de JSF. Op maandag 24 juni waren we aanwezig
bij een presentatie door Clingendael over de krijgsmacht in de toekomst.
Slecht in 1 van de 4 varianten zou de JSF een goede keuze zijn. Die variant
scoorde het laagst. Maar toch verwachten we dat minister Hennis van Defensie
binnenkort komt met een nota over de toekomstige inzet van Defensie. En dat
hieruit zal blijken dat de JSF onmisbaar is in dat nieuwe plaatje. Tijdens de
Clingendael presentatie waren wij als 2e spreker uitgenodigd om onze visie op
de vervanging van de F-16 te geven. We kregen veel bijval, maar of het wat
uithaalt…..?

Doarpskrante fan Marsum
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Arriva
Enkele maanden geleden protesteerden we tegen de nieuwe route van de
buslijnen. We kregen het volgende antwoord: U geeft aan dat er bij uw
organisatie veel klachten binnen komen over de routewijziging van de buslijnen
70, 71 en 97 in Leeuwarden, die bij de start van de nieuwe concessie van Arriva
in december 2012 is ingevoerd. Deze klachten hebben vooral betrekking op de
grotere loopafstand naar de binnenstad van Leeuwarden die het gevolg is van
deze routewijziging. Ik kan bevestigen dat de routewijziging is doorgevoerd op
verzoek van de gemeente Leeuwarden en is bedoeld om het aantal bussen in
de Prins Hendrikstraat en het Ruiterskwartier te verminderen. Het gaat daarbij
nadrukkelijk om het aantal bussen, de verplaatsing van de instaphalte van het
Zaailand naar het Mata Hariplein maakt daarbij geen verschil. Een bijkomend
voordeel van deze routewijziging is dat WTC Expo en omgeving nu door
streeklijnen worden ontsloten, waardoor de weinig gebruikte stadslijn 5 kon
vervallen. Wij zien op dit moment onvoldoende aanleiding om de route door de
binnenstad opnieuw ter discussie te stellen. Wel hebben wij samen met Arriva
geconstateerd dat de voordelen van de busroute over het WTC terrein niet
opwegen tegen de nadelen (onduidelijkheid omdat deze route niet gebruikt
kan worden bij grote evenementen en de matige staat van de ondergrond
waardoor steeds verzakkingen optreden). Daarom hebben wij met de gemeente
Leeuwarden afgesproken dat lijn 71 met ingang van de nieuwe dienstregeling
op 8 december aanstaande niet meer over het terrein van het WTC Expo zal
rijden. Arriva bekijkt momenteel of het mogelijk is om lijn 71 dan ook via de
Harlingersingel te laten rijden. De route van lijn 71 in Leeuwarden zou dan
worden: Busstation – Westersingel – Harlingersingel – Harlingerstraatweg en vice
versa. Een definitief besluit over de route zal na de zomer worden genomen
op basis van een nadere analyse van de gevolgen van deze routeaanpassing
voor rijtijden en aansluitingen. Het vervallen van de busroute over het WTC
terrein heeft tot gevolg dat ook de bushaltes op het Fryslânplein nabij de
Slauerhoffweg niet meer bediend worden. Deze haltes worden gebruikt door
leerlingen van de vestiging van de Friese Poort aan de Anne Wadmanwei. Om
deze leerlingen een alternatief te kunnen bieden zal lijn 70 vanaf 8 december
via de Slauerhoffweg en de Marshallweg gaan rijden met nieuwe bushaltes
aan de Slauerhoffweg. Lijn 97 houdt de huidige route en bedient het WTC
Expo en omgeving. Voor reizigers die minder goed ter been zijn en naar de
binnenstad van Leeuwarden willen reizen bestaat ook de mogelijkheid om bij
het busstation over te stappen op stadslijn 31. Deze stadslijn rijdt niet alleen
door de Prins Hendrikstraat en over het Ruiterskwartier, maar ook over de
Nieuwstad en de Voorstreek en biedt daarmee de mogelijkheid om dicht bij
12
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vele bestemmingen in- en uit te stappen.
Op onze bestuursvergadering zullen we hier nader standpunt over innemen.
Openbaar Groen mooi succes
In 7 straten zijn de plantenvakken opnieuw ingepland door de bewoners. De
aanwonenden hebben zich bereid verklaard om het onderhoud zelf ter hand
te nemen. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Geen klachten meer
over het slechte onderhoud, maar zelf de handen uit de mouwen steken.
Tuincentrum de Leeuw heeft ons gigantisch goed geholpen. Een dikke pluim. De
gemeente heeft dit eveneens gedaan. Niets was hen teveel als het de kwaliteit
ten goede kwam. Mooie samenwerking! We hebben nog een beetje budget over.
Er liggen nog enkele perkjes slecht bij. Als de omwonenden het onderhoud
voor hun rekening nemen dan zijn wij bereid om naar financiering te kijken
van de nieuwe aanplant. Binnenkort zullen we het project met de gemeente
afronden. Op 12 september gaan we de dorpen van het Bildt vertellen hoe we
het aangepakt hebben. Wie weet rolt het zo mooi door.
Vrachtverkeer Buorren
We kregen klachten over het vrachtverkeer in de Buorren. Ze rijden (te)
dicht langs de woningen van het Gasthuis. Dat geloven we direct. De straat is
smal. Met Teun Wever van de gemeente hebben we hier kontakt over gehad.
Vroeger was er een inrijverbod. Maar In 2001 heeft er een herinrichting van
de Ljouwerterdyk en Bitgumerdyk plaatsgehad en is het kruispunt voor het
cafe heringericht. Samen mat deze aanpak is het dorp als 30km/uur zone
aangewezen. In dit kader is er toen ook gezien naar de bestaande verkeerborden
omdat in principe binnen 30km/uur zones geen aanvullende verkeersregels
zouden moeten gelden. Met het oog op het toenmalige programma ‘sanering
verkeersborden’ zijn een aantal verkeersbesluiten ingetrokken (4 september
2001) en bijbehorende borden verwijderd. Zo ook het inrij-verbod voor
vrachtverkeer in westelijke richting. De gedachte was dat de toegang tot
de Buorren vanaf het cafe zodanig lastig zou zijn dat het voor vrachtverkeer
onaantrekkelijk zou zijn de Buorren in te rijden. Dit zouden we realiseren
o.a met de betonelementen op het plein. De vraag is nu of het voldoende
geholpen heeft. Oftewel wat is de frequentie van dit vrachtverkeer. Er is geen
adres daar wat vrachtverkeer aantrekt, althans niet op regelmatige basis. We
hebben enkele bewoners gevraagd ons aan te geven welke vrachtwagens dat
zijn. We benaderen hun dan met het verzoek voortaan een andere route te
nemen. De gemeente wil nog kijken naar de toegankelijkheid. Misschien moet
daar nog wat verbeterd worden. Aan de andere kant moet de toegang voor o.a
Doarpskrante fan Marsum
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Omrin, de kar van Piet Inia, maar ook de brandweer gegarandeerd zijn. Wordt
vervolgd.
En verder:
• zullen we op 19 september Friesland mee vertegenwoordigen in Den Haag.
We zullen vertellen hoe we destijds zelf de bakkerswinkel de Bôlekoer
hebben opgezet in strijd tegen de krimp en aantasting leefbaarheid.
• zijn Renee Fokkema en Ria Postma tot nader order de eerst aanspreekbare
contactpersonen bij overlast door Marsumer jongeren. De groep ouders
komt nog geregeld bijelkaar.
• Wensen we u allen een hele plezierige kermis toe. Wij hebben er zin aan.
Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang

Collecte Longfonds
De collecte voor het longfonds (13 t/m 18 mei 2013) heeft in Marsum e.o.

€ 949, = opgebracht

De collectanten worden nogmaals heel hartelijk bedankt en alle gevers voor
hun bijdrage.
Namens het Longfonds,
Jikke Faber.

Volksdansgroep “De Poptadounsers”
Woensdag 2 oktober starten we weer met onze gezellige volksdansochtend.
Van 9.15 uur tot 10.45 uur zijn we weer bezig in

Dorpshuis Nij Franjum
Al 37 jaar weet onze leidster Anneke van der Schaaf ons te vermaken met
dansen uit diverse landen op hedendaagse muziek.
Onze groep bestaat uit ongeveer 20 personen, doch nieuwe leden vanaf
ongeveer 50 jaar zijn van harte welkom.
Stap gerust eens op een woensdagmorgen vrijblijvend binnen.
Kom kijken, of doe mee.
Graag tot ziens.
namens het bestuur
Tineke Muller ( secr) tel. 2542107
14
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Nieuws van vrouwenkoor "Nocht en Wille"
Als U dit leest zijn wij al weer begonnen aan ons nieuwe zangseizoen. Het
afgelopen jaar stond in het teken van ons tienjarig jubileum,dat werd gevierd
met een jubileumconcert in maart van dit jaar.Medewerking werd verleend
door amusementsorkest Andante uit Bolsward.We hebben er veel plezier aan
beleefd!
We hebben ook nog meegedaan aan het korenfestival in Joure en aan de
Stipelrûnte in Nieuwehorne en Jubbega. De Stipelrûnte is een tweejaarlijks
zangevenement,dat wordt georganiseerd door Keunstwurk in samenwerking
met de plaatselijke zangvereniging(en).
Om de gezelligheid van het koor te vieren,doen wij sinds enkele jaren ook iets
wat niet zozeer met zingen te maken heeft.Dit jaar maakten we een boottocht
met de "Middelsee" langs verschillende dorpen uit de buurt en onder het genot
van een hapje en een drankje voeren we over het water en konden we het niet
nalaten toch af en toe even te zingen!
Aan het eind van het seizoen wachtte ons dan nog samen met het korps de
Anjercollecte voor het Prins Bernard Cultuurfonds. De opbrengst was deze keer
366,55 euro Alle gulle gevers hartelijk bedankt!
Mocht U,na dit gelezen te hebben, zin hebben om zich ook bij ons koor aan te
sluiten? U bent van harte welkom op onze repetitieavond:maandagavond van
19.30 tot 21.30 uur in basischool de Pôlle.
Namens het bestuur,
Jenny Boomsma(secr.)

50 jaar getrouwd.
Op dinsdag 16 juli 2013 waren Corry en Mels Bresser 50 jaar getrouwd en 50
jaar woonachtig op het Franjumbuorsterpaed.
Voor de bloemen en de vele kaarten die wij hebben ontvangen willen wij
een ieder hartelijk dank zeggen, het waren er teveel om een ieder
persoonlijk te bedanken.
Vriendelijke groet
Corry en Mels Bresser

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Groeiwoorden

In onderstaande puzzel staan 8 driehoeken. In elke driehoek is het in te vullen woord opgebouwd uit
de letters van het voorgaande woord plus of min één letter.

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

A. 1 Tuinman, 2 Verslavend middel, 3Sport, 4 Godin, 5 Ierland, 6 Europeaan,
7 Kiem
B. 1 Instinct, 2 Eenheid, 3 Tot een punt maken, 4 Gezichtskleur, 5 Telwoord,
6 Takje, 7 Deel van de bijbel
C. 1 Schuifbak, 2 Laagte, 3 Hoge tand, 4 Herkauwer, 5 Handelen, 6 Warme drank,
7 Tijdwijzer
D. 1 Strandmeubel, 2 Gewis, 3 Geheim agent, 4 Sterk hellend, 5 Lichaamsstreek,
6 Vordering, 7 Noot
E. 1 Deel van de mast, 2 Tijdperk, 3 Bevlieging, 4 Speelruimte, 5 Tovenaar,
6 Muzieksoort, 7 Bloem
F. 1 Voorvoegsel, 2 Religieuze, 3 Edelgas, 4 Niet behoorlijk, 5 Meelokken,
6 Duitse natuurkundige, 7 Vermelding
G. 1 Woning van een geestelijke, 2 Gebouw in Amsterdam, 3 Affiche,
4 Deel van een ladder, 5 Wijnsoort, 6 Zet, 7 Public relations
H. 1 Senior, 2 Reeks, 3 Trip, 4 Rij, 5 Hete springbron, 6 Stellage, 7 Inhoudsopgave
16
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Oplossing Juni-nummer:

Winnaar:

Rinse Visser
Bitgum

Doarpsgenoten,
Hjirby wolle wij jimme tige tank sizze foar jim omtinken foar, tidens en nei
myn operaasje yn Grins. It wie geweldich hoe’t jimme oan ús tocht hawwe, yn
wat foar foarm dan ek.Dit hat ús tige goed dien.
Tige, tige tank, ek út namme fan myn man.
Elly Algra

Je tennismaat woont in de straat!
Tennisvereniging Marssum organiseert dit jaar van dinsdag 24 september tot en
met zondag 29 september een stratentennistoernooi. Opgave kan met een team
van 4 personen, welke bestaat uit twee mannen en twee vrouwen. Er worden
uitsluitend dubbels gespeeld. Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen.
Iedereen kan tennissen!
Er zal worden gespeeld in poules op de avonden van dinsdag tot en met vrijdag.
De halve finales en finale zullen op zaterdag/zondag worden gespeeld, met
een feestelijke afsluiting.
Opgave kan tot en met 19 september via het emailadres info@tvmarssum.nl.
Graag hierbij vermelden of je ervaring hebt met tennis.
Lukt het niet om een team samen te stellen, maar wil je wel graag mee doen..
Laat het ons weten, dan kunnen wij misschien nog extra teamleden vinden.
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
18
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Doarpskrante fan Marsum
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In hite simmer en dan fuortendaliks Merke dan ferwachtsje we net fuortendaliks
in ynstjoert stikje foar ús rubryk “Op Strjitte”. Dêrom foar dizze kear nochris
it Merke programma.

20
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Extra handen nodig in Marsum!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een
spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar
moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het
Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte met zo’n 4 collectanten in Marsum
georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere
voordeur aan te bellen, zijn er zeker 10 collectanten nodig”, zegt Pamela
Zaat, coördinator bij het MS Fonds.
Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Marsum. Het zou mooi zijn als we
daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl
of via 010-5919839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18-23 november.
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

Ervaar een heerlijke nazomerbehandeling met de
sensationele geur van vitamine C en droom weg
tijdens een ontspannende massage met Arganolie.
De ogen krijgen een boost met het nieuwe
Hyaluronic Eye Serum. Het Vitamine C Hydromasker
laat de huid sprankelen…. € 59,50
Roll On Eye Serum met Hyaluronzuur
(intensief verstevigend, verkoelend, egaliserend,
maakt donkere kringen lichter, vermindert wallen)
Aanbieding van
€ 40,15 voor
€ 33,00

oog voor schoonheid

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

22
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag
hij of zij op maandag- en donderdagmorgen
naar de peuterspeelzaal.
De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site www.welzijnmiddelsee.nl
Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.

Doarpskrante fan Marsum
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Marssum, 3 juni 2013
Vandaag staat bijgaande foto op www.liwwadders.
nl, gewijd aan het bezoek van de historische
vereniging Aed Levwerd dat afgelopen zaterdag
aan Marsum werd gebracht. Daaronder vindt u
het verslag.
Als deelnemer aan deze dag wil ik namens alle
anderen onze hartelijke dank overbrengen aan
allen die deze bijzondere dag mogelijk gemaakt
hebben.
We waren erg onder de indruk van de inleidingen
en rondleidingen die we mochten ontvangen over zowel het prachtige culturele
erfgoed dat Marsum rijk is (Poptaslot e.o., dorpskerk en -kern) als de activiteiten
die in en rond het dorpshuis plaatsvinden. Ook Geert Verf betoonde zich een
voortreffelijk en onderhoudend ambassadeur. De inwoners mogen trots zijn op
dit dorp en het organisatievermogen dat hier zo royaal voorhanden is.
In de wandelgangen kwam ook eventuele herindeling in de toekomst aan de
orde. Gelukkig waren de Marsumers die we spraken vol lof over het dorpenbeleid
dat juist door de gemeente Leeuwarden wordt gevoerd met korte duidelijke
lijnen, een eigen budget etc. Dat is echter toekomstmuziek. Dat er muziek en
toekomst zit in Marsum is ons allen in elk geval meer dan duidelijk geworden....
Hartelijke groet, nogmaals dank, namens de deelnemers, Peter de Haan
Nei in drege tiid mei my selfs en mei it ferlies fan myn dochter Wardina, wol
ik, ek út namme fan myn dochter Ulgina, elkenien betankje yn wat foar foarm
jimme om ús tocht ha.
It hat ús goed dien.
De kofje stiet klear op myn nije wenplak: Nijlan 63 – 9036 BM Menaam.
Hjirby wol ik alle lidmaatschappen en donatie's fan alle ferienigingen beëindigje.
Geeske de Jong - Bergsma
24
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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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“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
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Zaterdag 14 september 2013: tuinen van buitenplaats Schatzenburg
opengesteld
Op de Nationale Monumentendag, zaterdag14 september, zijn de tuinen van
de historische buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp opengesteld van 11.00 –
17.00 uur.
De totale oppervlakte is circa 3,5 hectare. Er is een wandelroute uitgezet.
De toegang is vrij. Het huis met directe omgeving is niet toegankelijk.
Na afloop van de wandeling bieden wij u graag een kopje koffie of thee aan.
De buitenplaats Schatzenburg ligt schuin tegenover het gelijknamige
recreatiepark, nabij het viaduct op de weg van Dronrijp naar Menaldum. Adres:
Eastryp 1 te Dronrijp.
De buitenplaats Schatzenburg is in 1698 gebouwd in opdracht van dr. Hermanus
Huber, zijn vrouw Elisabeth de Hertoghe en zijn inwonende ongetrouwde
zwager Christiaan de Hertoghe. Hermanus Huber was burgemeester van Sneek
en lid van gedeputeerde staten van Friesland. Christiaan de Hertoghe was
secretaris van prins Johan Willem Friso en later van diens weduwe prinses
Maria Louisa van Hessen-Kassel.
In 1725 is het huis fors verbouwd en uitgebreid.
Het huidige park in landschapstijl dateert uit circa 1840. Het ontwerp
wordt toegeschreven aan Lucas Pieters Roodbaard. U vindt er slingerpaden,
boomgaarden, vijvers, grachten, een moestuin en een romantisch parkbos.
In 1999-2000 is het park met 0,9 hectare uitgebreid naar een ontwerp van
tuinarchitect Els van der Laan.
Huis én historische tuinaanleg zijn geplaatst op de Rijksmonumentenlijst.
Eigenaresse is Stichting Gasthuis Vredenhof. Een van de doelstellingen van
deze stichting is het behoud van Schatzenburg als historische buitenplaats.
28
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Een mens zit vol verhalen; zelf meegemaakt of bewaard gebleven door
overlevering.
Waar gebeurde verhalen, die door de vertellers meestal nog wat mooier
worden gemaakt: sterke verhalen of sterke staaltjes.
Jan Arendz en Marijke Geertsma hebben van veel mensen uit heel Fryslân
bijzondere verhalen gehoord en aangeleverd gekregen en van dit mooie
materiaal hebben zij samen "Sterk Staaltsje" geschreven.
Zij vertellen deze verhalen, anekdotes en grappen aan de bar van het
dorpshuis.
Sterke staaltjes om je over te verwonderen, om bij stil te staan, maar
vooral ook om te lachen.
Zoveel mensen, zoveel verhalen.
Verhalen om te koesteren.
Verteld met woorden, klanken en
zo nu en dan stilte, zodat je
de warmte voelt,
de kleuren ziet,
de geuren ruikt
en de muziek hoort.
Komt u dit samen met ons beleven? De voorstelling begint om 20.00 uur.
Voorafgaand daaraan kunt om 18.00 uur genieten van een theaterbuffet.
Dorpshuis Nij Franjum 8 november 2013
Kaarten te bestellen bij
G. Julianus 058 – 254 1252
Doarpskrante fan Marsum
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Cursus Bijtanken en Oppoetsen.
Onderhoudsbeurt en APK-keuring voor uw rijvaardigheid.
Eens in de zoveel tijd brengt u uw auto naar de garage voor een grondige
onderhoudsbeurt en een APK-keuring. Uw auto wordt dan weer tip top in
orde gemaakt voor de vele kilometers. Maar hoe is het met de chauffeur
of chauffeuse zelf gesteld ? Hebt u het gevoel dat enig onderhoud van uw
theoretische verkeerskennis en uw rijvaardigheid geen kwaad kan? Dan is
de cursus Bijtanken en Oppoetsen net iets voor u. De cursus Bijtanken en
Oppoetsen is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld voor
senioren.
Elk jaar worden er nieuwe verkeersregels en tekens ingevoerd in Nederland.
Deze regels zijn beter toegesneden op de huidige maatschappij en het verkeer
van alledag. Maar weet u wat er allemaal veranderd is?
Daarom organiseren wij als Stichting Welzijn Middelsee i.s.m. Stichting
Bevordering Verkeerseducatie ( SBV ) en gemeente Menameradiel dit najaar de
cursus “ Bijtanken en Oppoetsen “ , deze wordt verzorgd door een bevoegde
rijinstructeur.
Naast de behandeling van borden, regels en voorschriften wordt ruimschoots
aandacht besteed aan de specifieke verkeersproblematiek in de gemeente
Menameradiel. Er is geen examen aan deze cursus verbonden, wel ontvangt u
een certificaat van deelname als u alle vijf bijeenkomsten bijgewoond heeft.
Voor de cursus is een minimale deelname van 20 personen vereist.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk twee uur.
Deze bijeenkomsten vinden in vijf achtereenvolgende weken plaats.
De kosten bedragen € 30,00 .( incl. koffie /thee ) per cursist, inclusief
naslagwerk.
De bijeenkomsten zullen plaats vinden in het MFC Ny Franjum te Marsum.
Met als start datum : Donderdag 26 september 2013 van 14.00 – 16.00 uur
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Sieta
Kuipers,
Sociaal Cultureel Werker Stichting Welzijn Middelsee tel: 0518 – 460805 of
via e-mail: s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Wij horen graag van u.
Stichting Welzijn Middelsee
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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
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KAARTSOOS ”HET GRAUWE PAARD”
Het kaartavondje is weer gekomen. Komt allen een kaartje leggen.
Wij starten op 18 september weer in café Het Grauwe Paard om 20.00 uur.
Het bestuur van de kaartsoos “Het Grauwe Paard”
U kunt zich aanmelden bij; E.Velsma, J. van Wieren en G.Donga

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

Doarpskrante fan Marsum
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- Coniferen
- Heesters
- Vaste planten
- Kruiden
- Tuingrond
- Tuinturf
- Compost
- Gedroogde koemest
- Groentezaden
- Bloemzaden
- Bielzen
TUINCENTRUM

DE LEEUW
Bitgumerdyk
Marssum
tel. 058 254 13 13

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING
- VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE
- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK
- BESTRATING

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE
VAN WATERONTHARDERS
EEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN
*G
DOUCHESCHERMEN
ANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN
* LHUISHOUDELIJKE
APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER
* 50%
MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN
* BESPARING
OP DE ENERGIEREKENING
* 10 JAAR VOLLEDIGE
GARANTIE!
*
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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

(H)erkenning.
Kleinzoon Joachim woonde de warme (letterlijk en figuurlijk) doopdienst van
21 juli j.l. gedeeltelijk bij. Hij zwaaide driftig naar elke bekende. En die
zwaaiden meestal terug. Na afloop “onderhield”hij ds. Kroon. “Do hast net
nei my swaaid”! Dan durf je als nog geen 4 jarig jochie wel voor jezelf op te
komen. Onze vroegere herder kan daar gelukkig wel mee omgaan. Maar het
typeert dat jong en oud (h)erkenning fijn vinden, niet kunnen missen. Het
deed me denken aan mijn eigen jeugd. Vader meestal in de kerkenraad en dan
komt er wel eens een dominee op bezoek. Ik kon toen nog niet lezen, maar
kende wel versjes. Het was toen gebruikelijk dat er psalmen of teksten uit het
hoofd geleerd werden. Op de vraag van de latere prof. dr J.T. Bakker of ik het
leuk in de kerk vond, moet ik ,volgens de verhalen in (Bildtse) bewoordingen
gezegd hebben “dat er niks an war”. Want er werden geen versjes gezongen
die ik kende. Prompt werden de door mij opgegeven liederen de volgende
zondag gezongen! Ps. 75 (U alleen U loven wij ) en ps. 116 : 1. Volgens de
overlevering moet ik toen luid en met een stralend gezicht erg hard gezongen
hebben. Deze voorbeelden geven intens weer dat we graag erkend en gekend
worden. Want een mens is een sociaal wezen. Zelfs (of misschien wel juist) in
deze individualistische wereld. Spreken (preken) is moeilijk, want kom je wel
in de buurt van de beleving van alle mensen? Nee, ik denk dat dat meestal niet
mogelijk is. Zoveel verschillen tussen de mensen onderling. Je houdt het niet
voor mogelijk. De werkelijkheid van de één, is meestal niet de werkelijkheid
van de ander. Er zijn vaker meer verschillen dan overeenkomsten. Vroeger
hadden de dogmatische leerstellingen de overhand en leken die de onderlinge
samenhang te verbinden. Tegenwoordig doen we het anders. Het welbevinden,
de emotie van je leven raakt dieper. Een combinatie van beide richtingen ,denk
ik, met samenhang van traditie bindt de kerkelijke gemeente. Maar duidelijk
is wel: ieder mens wil “gezien”worden,” gehoord “worden. Misschien bereik
je dat wel niet door te “preken”, maar meer door te luisteren. Een bekend
Doarpskrante fan Marsum
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gezegde is: wie niet kan luisteren, heeft geen recht van spreken!. Het raakt
aan de wijsheid, moet er wel bij in de buurt komen. Misschien moet je meer
dingen laten, in plaats van doen. Of juist het omgekeerde. Het hangt helemaal
van je omstandigheden af. De Talmoed heeft wel een wijze spreuk: “Wie is
wijs? Hij/zij die van ieder mens leren wil”. Nu ben ik toch echt wel even stil..
… Sjoerd D. Schaaf

Kerkdiensten
Kerkdiensten. aanvang 9.30 uur.
1 sept.

Marsum

drs.mevr.E.S. ten
Heuw,

Zwolle.

8 sept.

Bitgum

Ds.J.Goorhuis

Smalle Ee. Hillich Nachtmiel.

15 sept. Bitgummole mevr.L Brandwijk
de Vries

Dronryp Startsnein. Na
afloop van de dienst gez.
koffiedrinken,spelletjes en als
afsluiting een broodmaaltijd in
de Molewjuk.

22 sept. Bitgummole mevr.C.AkkerboomHondema.

Harns.

29 sept. Marsum

Ferwerd.

Ds.Korteweg

6 okt.

Bitgummole mevr. S.Aardema

Menaam.

13 okt.

Bitgum

Harns.

mevr.C.AkkerboomHondema

Bloemengroet.
9 juni Hiltje en Frits Hovenga v. Essen
Haven 9.
7 Juli. Gretha en Mient v.d.Molen.
Andringastrjitte 17
1 sept. Klaaske en Jan Venema-Laffra. 		
Skoallestrjitte 10
Jappie v. Houten			
Zorgboerderij Blessum
Alie en Jaap Faber.			
Buorren 4
Marijke en Auke Jaspers			
Rypsterdyk 58
Sije en Klaske Giesing			
Buorren 24
Sietse Bekius				Uniastrjitte 27

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 september bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
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er kan er maar
1 de beste zijn!
• De beste kwaliteit
• De beste keus
• De beste prijs
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Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

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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