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Vindt u het leuk om met mensen te werken? Kennis over te
dragen? Bent u praktisch ingesteld – meer een ‘doener’ dan een ‘geïsoleerde denker’?

Wij zoeken personen die:

- positieve instelling
- openminded
- ondernemend
- bereid nieuwe dingen te leren
- beleeft er plezier aan anderen te helpen
- is parttime beschikbaar (± 15 uur p. w.)
- geen verkooprol
- bereid hard te werken

Wat bieden wij u?

- een resultaatgebaseerd inkomen, dat u door
enige maanden serieus te werken op kunt
bouwen tot een bovengemiddeld hoofdinkomen
met een blijvend karakter.
- leuke, spontane collega’s
- professionele training en begeleiding
- persoonlijke groei

Herkent u zichzelf in bovenstaande punten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Of kijk op Mconsulting.me
Miranda Draaisma & Marcus de Boer 06

- 53 14 94 15

of mail uw cv naar info@Mconsulting.me

Ben je op zoek naar een vlotte, veilige en goede
rijschool, waar je je rijbewijs snel kunt gaan
halen...
Weet dan dat:
- Vele Marssumers hun lessen bij onze rijschool
hebben gevolgd.
- Wij lessen volgens de CBR-rijprocedure met een
speciaal en doelgerich lesprogramma.
- Onze theorielessen ook praktijkgericht zijn

Info: Leeuwarden: 058 - 212 60 33
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Rienk Julianus

Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Rypsterdyk 2

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

9034 HN Marssum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

REDACTIE
Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818

Geertje Sikkema penningen

058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging

058-254 1384

WWW.MARSSUM.INFO

HUISARTSENPRAKTIJK MARSSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00
Afspraak spreekuur en visites		
058-2542255
tot 10.00
Inleveren lege flesjes en medicijnen
13.00-13.30
Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30
Medicijnen afhalen
Bij medisch spoedgeval praktijk telefonisch in gesprek? Bel dan
058-2542975
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl
Dietist Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marssum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl		

06-50449520

MAATSCHAPPELIJK WERK N.W. EN MIDDEN FRYSLAN
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker
Vijfhuizen 1
Dagelijks spreekuur 09.00-10.00
Menaldum
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
Berlikum
Sportlaan 7
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00

0517-397484
0518-451547
0518-461741

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

058-2348434

N.H. KERK EN
Koster
Dominee
Contactadres

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

Consistorie
Mevr. N. Castelein

Doarpskrante fan Marsum

Binnenbuorren 25, Marssum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241
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ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
M. Hellinga (secretaris)
De Terp 82, Dronryp		
M. Bresser 		
Franjumbuorsterpaed 11, Marssum

0517-234595
058-2541526

PCOB Menaldumadeel
Dhr. S. Zwalua (secretaris)

Menaldum 		

058-2531494

Thuiszorg Het Friese Land Telefoon 24 uur per dag 		
“overal thuis, altijd bereikbaar”
http://www.thfl.nl | info@thfl.nl

0900-8864

Stichting Welzijn Middelsee - Menaldumadeel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Ouderen / opbouwwerker Sieta Kuipers
Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7 9041 EC Berlikum			
0518-460805
Omtinkers Menaldumadeel
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.		

0518-452346

Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden 		
Gratis nummer Den Haag 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronrijp
Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp 			
www.paletgroep.nl 			

0517-233053
06-10015514

Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 			
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 30-11-2011, 28-12-2011

058-2346700
0800-0226033

0900-2100215

18.30u

06-43365003

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

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen bij Ilona Middelkoop		

06-22552380

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

0517-232328
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Gastouderburo
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar) 		

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castlein				

058-2541241

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

058 2445566

Postkantoor Marssum (Bij tuincentrum de Leeuw)		

058-2541313

Lytse Bieb Marssum
OBS de Pôlle dinsdag 09.00u - 10.00u
vrijdag 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
05
05
15
16
18
19

nov
nov
nov
nov
nov
nov

Bazar vrouwenvereniging
Jeugdhonk Oars as Oars
Ledenvergadering Iisklup Ritsuma
Tryater: De Presidentes
Oars Discoavond
Jeugdhonk Oars as Oars

10.00u CS



20.00u NF
20.00u NF
19.00u NF





20

nov

Koffieconcert Ons Genoegen + Koor

16.00u NF



21
23
23
23
25
25
03
16
17
27
13
18

nov
nov
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
jan
feb

Sutelaksje Tonielselskip OKK			
Spelmiddag
14.00u NF
Sutelactie (kerstactie) v.v. S.S.S.’68
Jaarvergadering Nij Franjum
20.00u NF
Oars Sinterklaas
19.00u NF
Oars Film
21.00u NF
Jeugdhonk Oars as Oars
Oars Discoavond
19.00u NF
Jeugdhonk Oars as Oars
Start Radio Marsumer Aljiersploech		
NF
Oars Discoavond
19.00u NF
Tryater: De Kanselier
20.00u NF



Doarpskrante fan Marsum









5

Kruierkes
Hast eltsenien is wolris oan it badmintonnen west yn de fakânsje
en folle fierder komme wy net. Mar witte jim wol dat der in
Badmintonferiening yn Schatzenburg is. Fan Anja van Houten
hearden we dat sy noch wol wat romte ha. In klup mei warbere
mar ek oprjochte leden. Dat docht bliken omdat dyselde Anja
mei de merke in frjemde flagge yn har flaggehâlder fûn. Sûnt
dy tiid stiet der by har thús yn’e hoeke fan’e keamer. De echte
eigner (miskien wol Nadine Westerhof fan de Bitgumerdyk 1c, sjoch de foarige
doarpskrante) fan de flagge en potinsjele badmintonners kinne harren melde
by Anja.
De krises grypt om har hinne, ús pensjoenen steane ûnder druk, huzen wurde
amper ferkocht, de polityk draait har yn alle bochten om de besunigings der
troch te drukken en koperdieven wurde hyltiten dryster. Lokkigernôch ride de
treinen nei Harns en Grins op diesel, mar mei it spoar nei Zwolle ta wurdt in
spannend rit. Tichtby hûs mei jim ek wol oppasse, foaral de boeren. Hawwe
jimme in bliksemôflieder op it dak wês dan op jin iepenst. Want nachts slaan de
koperdieven ta yn ús omkriten. Anske dy’t njonken de Marsumer mûne wennet
hat in stikmannich frjemd folk fuort jage. En op de spinnekop op nei Ritsumasyl
is it koper al ferdwûn. De oplossing is ienfâldich; in bewegingsschakelaar dy’t
efkes de koperlieding ûnder 220 volt set. Wat frjemde lûden besjut dat it raak
wie. Dan kinne jim wer gerêst fierder sliepe.
De Bôlekoer, it bakkerswinkeltsje tsjinoer de slachter bestiet woansdei 23
novimber al wer 5 jier. Yn dy wike hat Klaske trochrinnend ferskate oanbiedings.
Sjoch de advertinsje fierderop yn it krantsje.
De earste proefútstjoering fan Radio MAP is mei in grut sukses útstjoerd. No
noch harkers fansels. Yn’e lêste wike fan dit jier sille sy wol gauris te hearen
wêze op de middengolf FM 97,0. Hâld de frekwinsje yn’e gaten en lês foaral it
artikel fierderop fan de MAP-pers wat se allegearre fan doel binne. Miskien sit
der wat foar jim by. Spannend is it seker.
Foar de tariedings op de Koks Olympiade yn Erfurth yn 2012, fûn fan 8 oan
te mei 10 septimber yn Roemenië de ynternasjonale koks kompetysje, “de
6
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Kruierkes
Trophy Balada Nej”, foar de fyfde kear plak. It Nederlânske
jongereinteam ûnder lieding fan Waldrik Kremer, bestie út:
Simon Groeneveld (Herberg de Waard van Ternaard - mar in
echte Marsumer), Roy Eijkelkamp, Robin Hoedjes en Geoffrey
van Mellick. Nei in yntinsive tarieding, ek nachts, foelen hja
yn’e prizen (goud). Ien fan de opdrachten wie de ‘mystery
box’. Dat hold yn dat sy fan in doaze fol yngrediïnten yn 120
minuten in miel foar 4 persoanen gearstalle moasten. Op de ûndersteande foto
is Simon de twadde man fan links.

Jeften:
De kop is der wer ôf, dizze moanne M.H. € 10,00. Tige tank.
Doe’t Geziena Terpstra en Ali Giesing it hûs oprommen fan Rintje Huizinga
dy’t yn septimber ferstoarn is kamen hja in doaze fol mei doarpskranten tsjin.
Geziena hat fuortendaliks kontakt mei ús opnommen. Ta har en ús ferbjustering
sieten alle krantjes fanôf 1978 oant no ta yn’e doaze. In stikmannich jier ferlyn
hie de redaksje besluten alle doarpskranten yn te binen. It hat ús noch al wat
muoite koste om sels mei Geert Verf syn argyf alle nûmers fanôf it begjin
boppe wetter te krijen. Lokkigernôch binne der altiten minsken dy’t soks as
de doarpskrante bewarje. No ha we dus wer in swikje efter de hân. En fan al
dy ynbûne doarpskranten komt ien rige yn’t argyf en de oare komt ynkoarten
yn’t doarpshûs.
Doarpskrante fan Marsum
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Een bank met ideeën.
Duurzaam beleggen.
Coöperatiefonds.
Groenfinanciering.
Rabo Groenobligaties.

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

www.rabobank.nl/lnwf

8
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PEDICUREPRAKTIJK

Sonja de Haan
Lid ProVoet

Bij problemen of verzorging van
uw voeten
DIPLOMA’S

Diabetische en Reumatische voet
Vergoed bij aanvullende verzekering

BEHANDELING EVENTUEEL OOK BIJ U THUIS!

Bel of e-mail voor afspraak:
Bitgumerdyk 15
Tel. 058-2542903
pedicuremarssum@hotmail.com

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang
De afgelopen maand hadden diverse dorpse zaken weer onze aandacht. In
vogelvlucht treft u de belangrijkste hieronder aan.
Bakkerswinkel de Bôlekoer bestaat 5 jaar
In november 2006 opende dorpsbelang de door haar opgezette bakkerswinkel.
We hadden Klaske Giesing gevraagd om het minimaal een jaar vol te
houden. Inmiddels zijn het er al weer 5. Een prestatie waar we trots op
zijn. Het initiatief was gewaagd, het had ook kunnen floppen. Sceptici
gaven de bakkerswinkel nog geen jaar. Mede door de goede kwaliteit van de
bakkersproducten en de immer goed gehumeurde Klaske is de klantenkring
op peil, en daarmee gelukkig voldoende gebleven, om het bestaansrecht
veilig te stellen. Wat ons betreft gaan we nu voor de tweede 5 jaar. We zijn
ook trots omdat ons initiatief een provinciaal en landelijk voorbeeldproject is
om de leefbaarheid in het dorp veilig te stellen. We hopen dat u geregeld de
bakkerswinkel blijft bezoeken. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de overige
middenstand in Marsum. Wij zijn blij dat ze er zijn. Ze zijn belangrijk voor
ons dorp. We hopen dat u ook aan hen denkt.
Nieuwe redactie website
Het is zover. It gjit oan! Er is een nieuwe redactie voor de Marsumer website.
We stellen aan u voor: Jan Hendrik Verf, Wietske Boersma-Roorda, Jeroen
Tjemmes, Pieter Dijkstra, Yvonne van der Ploeg-Kamminga en Afke Meekma.
Deze redactie heeft onlangs alle benodigde informatie gekregen van Oene
Hiemstra. Vanaf nu loopt het beheer van de website via hun. De belangrijkste
redactionele taak is te zorgen dat er geregeld Marsumer nieuws op de site
komt. Dat verzorgen ze in eigen beheer, maar ze heeft ook hulp van een
aantal medewerkers. Sommigen vanuit verenigingen, sommigen voor speciale
taken. Fijn dat bijna iedereen die benaderd werd direct positief reageerde.
Dat geeft aan dat er groot draagvlak is voor de website. Zowel bij de nieuwe
redactie als bij ons is een groot vertrouwen in een goede doorstart van de
website. We wensen hen alvast veel succes toe! Mocht u de redactie willen
helpen met een specifieke taak? Dat kan. U kunt zich via de email aanmelden
op het speciale mailadres van de redactie. Zie daarvoor www.Marssum.info
Ook kunt u daar uw eventuele kopij naar toe sturen.
Oene Hiemstra bedankt
Oene Hiemstra is de grondlegger van de Marsumer website. Aan het eind
van de negentiger jaren ontwierp hij deze. Nu heel gewoon, maar toen
heel bijzonder. Er was in die tijd nog maar een enkel dorp dat een eigen
website had. Niemand in Marsum dacht er toen aan, maar Oene wel! Simmer
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2000 was in de beginjaren een mooi podium om vele bezoekers te krijgen.
Marsumers “om utens” bezochten de site vaak. Het gastenboek was een
hit. Oene bouwde de site niet alleen zelf, later geholpen door zoon Arp,
maar ging ook zelf achter het nieuws aan. Je zag hem door het dorp fietsen
dikwijls met de fotocamera in de hand. In het begin kan dat nog om alles
alleen te doen, maar om het vol te houden heb je een team nodig. Oene
merkte volop dat het steeds moeilijker werd op te brengen het nieuws
voortdurend te volgen, of om ingebracht nieuws geschikt te maken voor
plaatsing. Vooral een correcte spelling en stijl had zijn aandacht. Oene heeft
ons daarom ruim een jaar geleden laten weten te willen stoppen met de
site. Hij toonde zich bereid het beheer te blijven doen totdat wij een nieuwe
redactie gevonden hadden. En daar heeft hij zich aan gehouden. Nu, met de
nieuwe redactie, is het een mooi moment om het over te dragen. Er komt
voor Oene nu meer tijd beschikbaar voor zijn kinderen en kleinkinderen. Wij
bedanken Oene hartelijk voor zijn jarenlange inzet en de wijze waarop hij
Marsum op de digitale kaart zette!
Dorpsschouw met de woningstichting en gemeente
Op 26 september hadden we de dorpsschouw met Wonen NW Friesland en de
gemeente. Verschillende dorpse zaken werden besproken. Verrassend vonden
we te horen dat op elke te huren vrijkomende gezinswoning maar liefst circa
25 reacties binnenkwamen. De vertegenwoordigers van de woningstichting
vertelden ons dat Marsum een populair dorp is voor woningzoekenden. Dat
wisten we natuurlijk wel, maar in die mate hadden we dat niet verwacht.
Koopwoningen blijven veel langer leegstaan. De woningstichting is bezig om
een deel van hun woningvoorraad onder speciale voorwaarden te verkopen
zodat ze financiële armslag krijgt voor nieuwe projecten. Er staan voor
Marsum om die reden ook een aantal woningen op de nominatie. Die worden
dus mogelijk aan de huursector onttrokken. En dat is wat nu juist niet door
de cijfers onderbouwd wordt. We hebben de woningstichting gevraagd om
zich over deze potentiële verkoop nog eens te bezinnen. De woningstichting
neemt het mee in haar evaluatie.
Eén van de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek voor de gemeente
Menameradiel is dat de bewoners graag een extra speelplaats willen bij de S. van
Heringawei. We zullen enkele buurtbewoners hierover benaderen. Het gaat dan
om een enkel speeltoestel. De woningstichting is bereid een gedeelte hiervan te
subsidiëren.
Verder bespraken we de noodzaak dat bewoners bij aanhoudende overlast
van derden hier wel melding van moeten maken. Dat kan zowel bij de
woningstichting als bij dorpsbelang. Het verdient zeker onze aandacht hoewel we
daarmee niet aangeven de overlast ook te kunnen oplossen.
Doarpskrante fan Marsum
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Tijdens de rondwandeling bezochten we Frieda van der Veer uit de S. v.
Heringawei. Zij informeerde ons over verschillende knelpunten. Onder andere:
Bestrating, groenafval, glad voetpad, slechte verlichting, ontbrekende afvalbak
etc. We pakken dit samen met de gemeente op waar nodig. Frieda werd hartelijk
bedankt voor haar actieve inbreng. Klasse. Zo zien we het graag.

En verder:
• Zijn de leden van de werkgroep voor het dorpsplein druk in de weer om
de puntjes op de i te zetten. Binnenkort begint de aanleg. Volgende
maand zal u vast uitgebreider geïnformeerd kunnen worden.
• Waren we op 10 oktober aanwezig bij Federatievergadering van alle
dorpsbelangen in de gemeente. Hier werden de gemeenschappelijke
onderwerpen besproken.
• De aanleg van het NoordWest tangent is begonnen. Op www.Marssum.info
kunt u een foto-impressie zien. Ook treft u daar meer informatie aan.
• Feliciteren we ons collega Dorpsbestuur uit Schingen-Slappeterp met het
(compromis) resultaat dat Frisia niet meer onder hun dorp zal boren naar
zout. Zo zie je maar: Klagen helpt wel degelijk. Zeker als je het goed
ondersteunt met feiten. En dat deden ze zeker. Goed dat Frisia met een
bijgesteld voorstel kwam.
Tot de volgende keer.
Het bestuur van Dorpsbelang

Ons Genoegen
Op zondag 20 november zal muziekvereniging Ons Genoegen in samenwerking
met het koor van Marsum om 16.00 uur een koffieconcert verzorgen in Nij
Franjum.
Een mooi, afwisselend programma zal ten gehore worden gebracht. Moderne
muziek en meer klassiek getinte werken en natuurlijk een paar prachtige
concertmarsen. Eén van die concertmarsen komt uit de zogenaamde oude
doos, in verband met het honderd tien jarig bestaan van de vereniging dit jaar.
De toegang is gratis!
Graag tot ziens op dit najaarsconcert.
De voorzitter
12



Nieuwskruier Novimber 2011

Puzzel: Codewoord

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
Vul de woorden in volgens onderstaande omschrijvingen.
Elk cijfer staat voor een andere letter. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters. Bij juiste invulling leest u in de
vakjes onder pijl een gezegde.

Oplossing Oktobernummer:
Winnaar:
Hetty Zeinstra
		Buorren 9
Doarpskrante fan Marsum
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Groep 3 t/m 6 van 19.00 - 20.30 uur
Groep 7 t/m 15 jaar van 21.00 uur - 22.30 uur
Intree disco avond is 1 euro.
*Intree van een thema avond wijkt af van een disco avond.
Limonade is 1 euro.
Ranja is 50 cent.
Word ook vrienden met jeugdcluboars.hyves.nl en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes.

Doarpskrante fan Marsum
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Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678
Aan onze leden
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
op dinsdag 15 november 2011, ’s avonds acht uur in MFC “Nij Franjum”
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering d.d. 16 november 2010
4. Jaarverslag sekretaris 2010/2011
5. Jaarverslag penningmeester 2010/2011
6. Verslag kaskommissie 2010/2011
7. Benoeming kaskommissie 2011/2012
8. 100-jarig jubileum
Pauze met verloting
9. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend en herkiesbaar: L. Breuker, L. Herrema en R. Terpstra
Tegenkandidaten kunnen tot een uur vóór de vergadering schriftelijk
worden aangemeld bij het sekretariaat
10. Bestuursvoorstel tot kontributiewijziging m.i.v. seizoen 2012/2013:
van € 7,- naar € 9,(nieuwe) leden die zich ná 30 november aanmelden van € 10,- naar € 12,dagkaarten voor niet-leden van € 2,50 naar € 3,11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bestuur

Doarpskrante fan Marsum
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De voetbalvereniging verzamelt frituurvet!
Wat vragen wij van U, niets meer en niets minder dan het
oude vloeibare frituur vet bij ons in te leveren.
Als vereniging kunnen wij deze namelijk inleveren tegen
een dankbare vergoeding.
Dus heeft u frituur vet! Doe dit dan weer in de oude kannen waarin het heeft
gezeten en lever dat dan in bij de voetbal vereniging. Dit kan op alle zaterdagen
vanaf 10.00 uur wanneer er gevoetbald wordt.
Inlichtingen bij Jan van Heumen: 06-48348395
Alvast hartelijk voor uw medewerking.
Het bestuur

Bedankt Marsumers!
Onze jaarlijkse rommelmarkt was ook dit jaar weer een succes. Bedankt voor
jullie bijdrage hieraan, de gedoneerde spullen vonden weer gretig aftrek
bij de bezoekers. De overgebleven goederen zijn veelal naar goede doelen
gegaan. Meubelen, huishoudelijke artikelen etc is door de estafette opgehaald,
speelgoed gaat naar een township in Zuid Afrika en de kleding gaat op transport
naar Roemenië. Dus niet alleen Ons Genoegen is blij met de goede opbrengst.
Een extra bedankje aan alle vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet
om de markt mogelijk te maken.
Tot een volgende keer,
Rommelmarktcommissie muziekvereniging Ons Genoegen.

Collecte
De collecte voor KWF kankerbestrijding gehouden
van 4 t/m 10 september heeft € 1405,00 opgebracht.
Gulle gevers en collectanten heel hartelijk dank.
Namens KWF Margriet Boersma
18
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Stratenvolleybal Marsum

en de strijd om de felbegeerde “Stoeptegel”
Weet u het allemaal nog? Zaterdag 25 juni jongstleden!
Na jaren van afwezigheid stonden er op het voetbalveld eindelijk weer eens
een aantal volleybalvelden opgesteld, het vroeger zo drukbezochte Stratenvolleybal toernooi heeft z’n comeback gemaakt.
Maarliefst 10 teams hadden zich opgegeven, een mooie opkomst voor zo’n
eerste keer!
De competitie was verdeeld in 2 poules, waarbij het niveau vooraf natuurlijk
moeilijk was in te schatten, immers was het de eerste keer sinds begin jaren
’90. De teams waren dan ook willekeurig ingedeeld in een A- en B-poule.
Er werd leuk gevolleybald, ondanks het druilerige weer. Ook deelnemers,
die niet wekelijks volleyballen bij bijvoorbeeld de OVK (Onderlinge Volleybal
Kompetitie) bleken onvermoede volleybaltalenten te hebben. De onderlinge
rivaliteit was groot en elke straat wilde vol gaan voor die felbegeerde stoeptegel. Uiteindelijk werd de “Tramstrjitte” kampioen van het Stratenvolleybaltoernooi Marsum 2011. De kinderen werden deze middag vermaakt met
een springkussen, wat tussen de druppen door voor voldoende vertier zorgde.
De organisatie bestond uit afgevaardigden van Volleybalvereniging DSVS en
Voetbalvereniging S.S.S.’68.
Wij als organisatie hebben deze middag op een dusdanige wijze ervaren dat
dit evenement ook in 2012 weer op de kalender zal verschijnen, al hebben
wij ook zeer zeker voldoende huiswerk meegekregen ter verbetering van dit
toernooi.
Voor het volgend jaar streven wij er dus naar dat er opnieuw een Stratenvolleybaltoernooi georganiseerd kan worden en dat de stoeptegel dan naar een
andere straat gaat.
Tot volgend jaar op Sportcomplex “Unia”
De organisatie
Doarpskrante fan Marsum
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Neem nu een schotel installatie voor de beste beeld en
geluidskwaliteit. En de prijs valt reuze mee!

Ook bij ons verkrijgbaar:
Digitenne sets met of zonder abonnement
Schotelsets voor op de camping

Informeer nu naar de mogelijkheden van S.G. Buren
Digitenne en satellietontvangst bij:

S.G. Buren
De Swingel 10
9036 PG MENALDUM
Telefoon: 0518-451474
Officieel Dealer:

20
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Doarpskrante fan Marsum
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Beste dorpsgenoten,
Het is de laatste tijd weer flink raak in Marsum met de
vernielingen. Zo constateren wij als
voetbalvereniging al regelmatig dat er gebruik wordt
gemaakt van de dug-outs op het hoofdveld.
Hier vinden we dan ook met de regelmaat van de klok zaken welke daar zeker
niet thuis horen en al helemaal niet op het veld zelf. Het komt namelijk
voor dat we bierflesjes, drankflessen etc. vinden op deze plaats en ook in
de bosschages naast het veld. Onlangs moesten wij constateren dat er zelfs
zwaardere vernieling worden gepleegd rond het gebouw zelf. Wij praten
hier dan over het vernielingen van de buitenverlichting het klimmen in de
vlaggenmasten etc. Het bestuur van de v.v. S.S.S.’68 heeft hier dan ook
aangifte van gedaan bij de politie. Tevens heeft zij de volgende maatregelen
genomen in overleg met de politie.
1.
2.

Het hekwerk is/zal worden gesloten.
Er hangt een bord met daarop de volgende tekst..

Door deze beide maatregelen zal er rekening mee moeten worden gehouden
dat de politie erop toe zal zien. Bij iedere overtreding zal de politie direct
overgaan tot het bekeuren.
Uiteraard zijn wij als vereniging ons er wel terdege van bewust dat spelen in
de speeltuin zou moeten kunnen, doch gezien de huidige situatie zal er niets
anders op zitten dan dit ook te verbieden.
Wel zal het bestuur nog toestaan dat er alleen op het trainingsveld een balletje
wordt getrapt. Mocht het ook hier uit de hand gaan lopen dan zal het bestuur
de allerlaatste beslissing moeten nemen en ook dit gedeelte dicht te gooien
voor alle onbevoegden.
Wij hopen dat jullie hiervoor het nodige begrip kunnen opbrengen dat het
bestuur deze toch redelijk zware maatregel heeft moeten nemen.
Het bestuur v.v. S.S.S.’68
22
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Gezamenlijke middag PCOB en ANBO
Dinsdag 4 okt. organiseerden het PCOB en de ANBO een muzikale middag
waar het trio “The Voices” in drie optredens tal van bekende liedjes zong. We
kregen o.a. het volgende te horen: Dorus-liedjes, Het dorp, In een rijtuigie,
Que sera sera, Weet je nog…, liedjes uit De Jantjes, nummers van de Andrew
Sisters, kortom te veel om op te noemen. Veel liedjes werden meegezongen.
Al met al een geslaagde middag die door Jan Kuipers ( ANBO ) werd geopend
en afgesloten en door Rina Runia (PCOB) met een gedicht werd ingeleid en
beëindigd. De ruim 60 aanwezigen hebben genoten van een mooie, muzikale
middag.
De volgenda aktiviteiten van de ANBO:
zat. 12 november:
Mevr. Bartol geeft een lezing over haar
sledehonden-tocht door Lapland. Ze neemt één van de
honden mee.
In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.
di. 13 december:

Kerstbingo
In de Black Horse, Menaam; aanvang 14.00 uur.

Noteert u ook alvast zat. 14 jan., zat. 11 febr., zat.24 mrt., di. 24 april.
We rekenen weer op uw komst en natuurlijk zijn belangstellenden ook welkom.
(niet-leden betalen wat meer entree dan de leden)
ANBO-lid en FNV-lid

Veel mensen zijn lid van de FNV en zijn daarmee van harte welkom op onze
aktiviteiten-middagen. Wellicht dat de servicepas van de ANBO, ontvangen via
de FNV, verwarring zaait, maar als je FNV-lid bent, ben je niet automatisch lid
van de ANBO.
Het is sinds geruime tijd wel zo dat de ANBO deel uitmaakt van de FNV familie.
Dus waarom niet alleen lid worden van de ANBO, je blijft dan wel
vertegenwoordigd in de FNV ! Neem even kontakt op met:
Tiny Meulenkamp – ledenadm.		
Graldasingel 26
9036 KG Menaam
0518-451921
Doarpskrante fan Marsum
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VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

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

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

Foar in
Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet
nei

15 jaar

Speciale jubileum-behandeling in
de maanden oktober en november:
Een herstellende behandeling met o.a.
Enzyme Peeling, Energy serum, Collageen
& Aloë Vera Hydro Masker, inclusief
epileren en massage,
Normaal € 59,50
nu slechts € 49,50
Aanbieding mascara Wavelength:
Normaal € 18,50
nu slechts € 14,95

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

Doarpshûs Marsum
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oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
Nieuwskruier Novimber 2011

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. U kunt uw kind vanaf 1 jaar
opgeven bij Ilona Middelkoop.
Voor extra informatie over de
peuterspeelzaal kunt u ook bellen met
juf Ilona. Haar telefoonnummer:
06-22552380 of 06-34567646

U kunt met haar ook een afspraak maken
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal
te nemen.

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
Op www.welzijnmiddelsee.nl is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

Doarpskrante fan Marsum
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Bakkerswinkel de Bôlekoer viert lustrum
Woensdag 23 november is de Bolekoer alweer 5 jaar open. Dat vieren wij
deze week met leuke aanbiedingen en voor elke klant staat er wat lekkers
klaar. Graag willen wij onze klanten bedanken voor het vertrouwen de
afgelopen 5 jaar. We doen ons best om dat te behouden. Uw vertrouwen en
komst is ons bestaansrecht.

Hele week aanbiedingen:
Taai taai koeken

			

1,80 Euro

Pepernoten de echte 				

1,80 Euro

Gevulde koeken 				

3+ 2 gratis

Weekend reklame slagroomtaartje van

7,95 voor 5,00

Tevens verloten we een grote oranjekoek. Kom in de winkel
en maak kans op deze prijs. Voor al u brood en banket,
cadeaumanden en ontbijtservice bent u bij de Bôlekoer
aan het juiste adres. Bestellingen zijn welkom. Telefoon
0648656736.
26
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Doarpskrante fan Marsum
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Alkimon A6 liggend advertentie

12-05-2010

Richard Kienstra

16:24

Pagina 1

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

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99
Doarpskrante fan Marsum
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NIJS fan ToanielSelskip OKK
1. OPROEP. Het geweldige initiatief van de Âldjiersploech om een week live
de ether in te gaan vanuit het Dorpshuis (Aquarium) inspireert ons als
toanielselskip OKK om wat zendtijd voor onze rekening te nemen. Het
idee is een hoorspel. We zijn op zoek naar zowel leden als niet leden van
OKK om zich aan te melden en samen verder aan het idee te werken en
het ook samen uit te voeren. We denken aan een vaste korte toneeltekst
(eenakter) waar we naast de tekst, ook vooral met veel geluid extra
beelden oproepen bij onze luisteraars om er zo met elkaar een spannende
en hilarische uitzending van te gaan maken.
Wie wil met deze bijzondere uitdaging mee doen?
Geef je op vòòr 20 november bij Wouter Daane: heeren.state@planet.nl.
Met de mensen die zich dan hebben opgeven spreken we weer verder
wie, wat, wanneer en waar af.
2. SÛTELAKSJE. Elk jaar rond Sinterklaas heeft OKK de sûtelaksje in
het dorp. Dit jaar spelen we alvast in op het 300 jarig bestaan van de
PoptaStichting en hebben een speciaal aanbod waarmee we in de week
van 21 november bij u langs de deur komen. Wij hopen natuurlijk op een
geweldige verkoop van deze bijzondere aanbieding en hopen daarmee
natuurlijk ook weer onze kas een beetje te kunnen spekken om u het
komende jaar weer een prachtige voorstelling te kunnen aanbieden.
3. VOORSTELLING OKK MERKE 2012. Zoals u weet of misschien nog niet,
bestaat de Popta Stichting volgend jaar 300 jaar en dat willen ze niet
ongemerkt voorbij laten gaan voor de Marsummers. OKK gaat daarom
in samenwerking met de Popta Stichting en de Merkekommisje een
speciale voorstelling maken voor de merke van 2012. Het wordt weer een
vertrouwde lachspierkietelende klucht van de Italiaanse toneelschrijver
Carlo Goldoni, een tijdgenoot van Dr. Popta. Het geheel zal geregisseerd
worden door dorpsgenoot en theatermaker Wouter Daane en plaatsvinden
op het Poptaslot.
In volgende Nieuwskruiers volgt meer informatie om u verder op de
hoogte te houden.
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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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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.
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Hierbij nodigt het bestuur van Stichting Dorpshuis Nij Franjum U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse openbare vergadering.
Deze zal op woensdag 23 november 2011 vanaf 20.00 uur gehouden worden in
het dorpshuis in Marssum.
AGENDA:
1)

Opening

2)

Mededelingen en ingekomen stukken

3)

Notulen jaarlijkse openbare vergadering van 17 november 2010

4)

Jaaroverzicht

5)

Financieel verslag seizoen 2010/2011

6)

Mededelingen over de bestuurssamenstelling

7)

Toekomstplannen

8)

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

9)

Sluiting

Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd.

Doarpskrante fan Marsum
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16 novimber - Nij Franjum

De Presidintes
In keukentafelkomeedzje mei in grimmitich rântsje

34
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Shortgolf
arrangementen
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState is dé plek om kennis te maken met shortgolf. Op een
18holes baan leert u hoe dit spel dat uit Engeland is overgewaaid uw familiedag tot een succes kan
maken. Maar ook een saaie vergaderdag krijgt een sportieve invulling die de deelnemers niet snel zullen
vergeten, zeker niet als u de dag invult met een van de onderstaande arrangementen!

Dagarrangement Shortgolf
(vanaf 20 personen)

Shortgolf in combinatie met een rondvaart.
10.30 uur ontvangst met koffie en oranjekoek
11.00 uur rondvaart
13.00 uur lunch bestaande uit:
Rijk gevulde soep
Diverse soorten brood
Diverse soorten beleg, vleeswaren en kaas
Salade
Warm gerecht
Melk en karnemelk
Fruitmand
14.30 tot 16.30 uur shortgolf
of nostalgisch Biljartspellencircuit
17.00 uur Barbeque of dinerbuffet bestaande uit:
Rijk gevulde soep met stokbrood en kruidenboter
Diverse vleesgerechten
Diverse visgerechten
Diverse aardappelgarnituren en groenten
Diverse salades
IJs met slagroom

Shortgolf in combinatie
met vergaderarrangement
Restaurant Partycentrum Nij AndringaState
is ook uitstekend geschikt als vergader
accommodatie. Vergaderen in combinatie
met diverse arrangementen behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Prijzen op aanvraag. Informeer naar de
mogelijkheden.

Shortgolf
9 of 18holes, ongeveeer 2 uur durend

Kosten 10,00 p/p
kinderen tot 12 jaar

7,50 p/p

Kosten 70,00 p/p
All-in, incl. consumpties
(Hollands assortiment)

Doarpskrante fan Marsum
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Dorpsgenoten!

Bedankt

Op zaterdag 5 november houden wij , de
Vrouwen Vereniging Marsum haar jaarlijkse
BAZAR.
Kom ook eens langs! Het is altijd reuze
gezellig en wij vragen kleine prijsjes.
Om 10 uur gaat de verkoop beginnen en staat
de koffie klaar.
Heeft u misschien nog spulletjes die u wel
kwijt wilt? Deze kunt u brengen op donderdag
3 november van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4
uur en / of Vrijdag 4 november van 10 tot 12
uur in de consistorie.
De opbrengst van de BAZAR blijft in eigen
dorp.
Graag tot ziens op 5 november a.s. in de
consistorie!
De Bazarcommissie.

Wij wilden een ieder
bedanken
voor de vele belangstelling
bij het overlijden van onze
moeder/schoonmoeder.
Het heeft ons goed gedaan.
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Henk en Greetje Terpstra
Faberstrjitte 4
Marsum
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Nieuws van de merkecommissie
De Marsum Merke van 2011 ligt weer achter ons. Het vet is uit de kuif gespoeld,
de leren jacks weer in het vet gezet en de pettycoats hangen weer op zolder.
De merkecommissie heeft alle merke onderdelen weer geëvalueerd. Over het
algemeen kunnen we terug kijken op een geslaagde merke.
Het weer zat ondanks de slechte voorspellingen mee. Daardoor konden, de
door de tentcombinatie uitgedeelde zonnebrillen passend bij het thema, op
zaterdagmiddag worden gedragen. De opkomst bij de bingo was geweldig,
maar helaas viel de deelname aan de playbackshow een beetje tegen. Maar
daarentegen waren de oud Hollandse spelen en het bordje gooien een groot
succes.
Wat een rol zal hebben gespeeld in de matige deelname van de playbackshow
is dat de Merke dit jaar vlak na de schoolvakantie viel. Ook volgend jaar is dat
weer het geval. Erg jammer.
De merkecommissie is alweer druk met de voorbereidingen voor de merke
van volgend jaar, want in 2012 is het ook weer tijd voor de optocht met
versierde wagens. Ook is er overleg met voogden van het Poptaslot of wij een
gezamenlijke activiteit kunnen organiseren.
Dorpsbelang heeft aangegeven complimenten, verbeterpunten, tips en andere
opmerkingen aan hun door te geven, maar natuurlijk horen wij dat het liefste
zelf. Zodat wij alle punten mee kunnen nemen voor de volgende merke.
Dit kan rechtstreeks naar een lid van de commissie of via ons e-mailadres:
marsummerke@hotmail.com

De Merkecommissie
Jan Dijkstra
Marijke Julianus
Hiske Miedema
Vincent Rump
Afke Tadema
Piter Wilkens

Doarpskrante fan Marsum
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Stichting Zorgcombinatie Interzorg: wie zijn dat eigenlijk?
Stichting Zorgcombinatie Interzorg is een professionele organisatie en biedt
hulp vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij betrokkenheid en
zorg voor de naaste centraal staan. Het verzorgingsgebied beslaat vooral de
noordelijke helft van Friesland, hoewel de grens niet altijd duidelijk te trekken
is. De organisatie is gevestigd in Ferwert.
De organisatie van Zorgcombinatie Interzorg omvat vier verschillende diensten.
Namelijk: het Woonzorgcentrum, de Thuiszorg (waaronder huishoudelijke
verzorging en thuisbegeleiding) het Maatschappelijk Werk en de Maaltijdservice
aan Huis. Hieronder gaan wij specifiek in op het Maatschappelijk Werk en de
Thuiszorg. Daarnaast stellen wij de Maaltijdservice aan Huis aan u voor.
Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk Werk Interzorg werkt vanuit Ferwert in bijna geheel Noord
Friesland. De professionele hulp die wij bieden, gebeurt vanuit de christelijke
levensovertuiging, waarbij er voor cliënten ruimte is om hierover te kunnen
praten. Dit geeft meestal een veilig en vertrouwd gevoel: er kan en mag over
het geloof gesproken worden. Maatschappelijk Werk staat ook open voor
diegene die een andere visie heeft, met andere woorden: voor het aanvragen
van hulp hoeft men niet persé christelijk te zijn.
De afdeling Christelijk Maatschappelijk Werk biedt de basisvoorziening voor
algemeen maatschappelijk werk (algemeen = voor iedereen). Daarnaast bieden
wij ook schoolmaatschappelijk werk.
Mensen kunnen voor diverse hulpvragen bij het Maatschappelijk Werk terecht,
zoals psychische en psychisch-sociale problemen als rouwverwerking en
eenzaamheid, relationele problematiek (bijv. opvoedingsproblemen met
kinderen, relatieproblemen, of bij sociaalmateriële problematiek, zoals
financiële problemen, werkloosheid etc.
Bereikbaarheid
Het maatschappelijk werk is een eerstelijns voorziening. Dit houdt in dat men
zonder doorverwijzing van een huisarts of andere instantie bij ons terecht
kan. Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 8.30 tot 9.30 uur (0518 –
418 282). Een maatschappelijk werker is dan aanwezig om de aanmeldingen
aan te nemen en om het verdere proces door te nemen. U kunt uiteraard ook
schriftelijk of via de e-mail contact met ons opnemen. De professionele hulp
die door ons wordt aangeboden is gratis en vindt meestal bij de mensen thuis
plaats.
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Thuiszorg
Iedereen die thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de afdeling
Thuiszorg van Zorgcombinatie Interzorg. Thuiszorg begeleidt en verzorgt
mensen in de thuissituatie en verleent diensten op het gebied van huishoudelijke
werkzaamheden. De afdeling werkt uitsluitend met professionele hulpverleners.
De thuiszorg omvat de volgende diensten: huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding,
verpleging aan huis (langdurig of tijdelijk), videohometraining (vorm van
opvoedingsondersteuning), verpleegtechnische handelingen en nachtzorg.
Daarnaast kunnen onze medewerkers u voorlichting geven over allerlei
zaken die voor u van belang kunnen zijn. Onder andere over het gebruik van
medicijnen, personenalarmering, voeding, aanpassen van de woning, en het
verstrekken van verpleeg- en hulpmiddelen.
Maaltijdservice aan Huis
Eten moet gezond, gevarieerd en natuurlijk ook lekker zijn. Smaak en afwisseling
tellen echter ook mee als u dagelijks wilt genieten van uw maaltijd. En dat
is belangrijk als u (tijdelijk) niet meer kunt of wilt koken. In dat geval kunt u
een beroep doen op de Maaltijdservice aan Huis van Stichting Zorgcombinatie
Interzorg.
Kwaliteit en keuze zijn de sleutelwoorden voor het bedrijf. De maaltijden
worden op ambachtelijke wijze bereid en er wordt gebruik gemaakt van verse
ingrediënten. Dankzij de uitgebreide keuzelijst kan Maaltijdservice aan Huis
iedereen een gerecht van zijn smaak bieden. Van traditionele gerechten tot
aan mediterrane en oosterse gerechten. Maaltijdservice aan Huis biedt altijd
net even iets extra’s, zoals bij een stamppot twee verschillende stukjes vlees.
En vanzelfsprekend wordt er ingespeeld op dieetwensen, zoals glutenvrije,
cholesterolarme of vegetarische maaltijden.
Het vooroordeel dat alleen ouderen gebruik kunnen maken van de
maaltijdservice is achterhaald. Iedereen die goed en lekker wil eten, kan bij
Maaltijdservice aan Huis terecht. Ook bijvoorbeeld jonge mensen met een
drukke baan!
Om dit uit te proberen kunt u nu 3 maaltijden voor slechts € 10 bestellen.
Kijk hiervoor op onze website: www.maaltijdserviceferwert.nl, of neem
telefonisch contact op, 0518 – 418 300.
Voor meer informatie
We hebben geprobeerd u, in het kort, zo volledig mogelijk te informeren
over Stichting Zorgcombinatie Interzorg. Mocht u naar aanleiding van al deze
informatie vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op met ons. U kunt
ons op werkdagen, tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer
0518 – 418 333.
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

Doarpskrante fan Marsum
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Buter, Brea en Kulinêr 50ste recept mei Geartsje

Kinderwagentaart voor ca. 16 stukken:
150 g + een beetje zachte boter .
200 g + een beetje bloem
150 g + 1 el suiker en een zakje vanillesuiker
geraspte schil + 6 el sap van 1 citroen
zout , 3 eieren , 1 tl bakpoeder
200g poedersuiker
200 ml slagroom
gele levensmiddelenkleurstof (verkrijgbaar bij de
toko of bij een bakwinkel)
1 el blauwe suikerbloemen (evt. vervangen door ander gebaksstrooisel)
gebaksdecoraties (bijv. Dr. Oetker)
wegwerpspuitzak of kleine diepvrieszak , een houten prikker en een spuitzak
1. Verwarm de oven voor (elektrisch: 175°C / hetelucht: 150°C ). Vet een
springvorm (26 cm 0) in en bestuif hem met bloem. Roer de boter, 150 g suiker,
de vanillesuiker, de geraspte citroenschil en een snufje zout romig. Klop de
eieren er een voor een doorheen. Meng 200 g bloem met het bakpoeder en
roer het mengsel portiegewijs kort door het beslag. Strijk het beslag in de
springvorm. Bak de taartbodem ca. 20 minuten in de oven.
2. Meng 4 el citroensap met 25 g poedersuiker. Neem de taartbodem uit de oven
en steek hem meerdere keren in met een houten prikker. Bedruppel de taart
met het, citroenglazuur en laat het erin trekken. Laat de bodem minimaal 2
uur in de vorm afkoelen.
3. Snijd 1/4 van de taartbodem zo uit dat de kap van de kinderwagen licht naar
binnen buigt. Snijd van het afgesneden kwart de gebogen rand ca. 2,5 cm breed
eraf en halveer het stuk. Gebruik een helft als dekbedje en de andere helft als
handvat van de kinderwagen. Snijd of steek uit het overige stuk taartbodem;
twee cirkels (à ca. 5 cm ) voor de wielen.
4. Roer 175 g poedersuiker, 2 el citroensap en ca. 2 el heet water tot een dik
glazuur en kleur het glazuur geel met de kleurstof. Doe ca. 2 el glazuur in
een wegwerpspuitzakStrijk de rest van het glazuur dik op I de kap van de
kinderwagen en bestrooi de kap met de suikerbloemen.
5. Snijd van de wegwerpspuitzak een klein hoekje af. Versier de wielen, het
handvat en het dekbed met het glazuur en de gebaksdecoraties. Leg de delen
van de kinderwagen op een taartplateau of een groot bord en plak alle delen
aan elkaar met de rest van het glazuur uit de spuitzak.Laat het geheel drogen.
6. Klop de slagroom stijf met 1 el suiker en doe hem in
een
spuitzak
met
stervormige
spuitmond
(ca.
10
mm
).
Versier de mand van de kinderwagen met een rasterpatroon van slagroom.
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KERKNIEUWS
Kerkvoogdij N.H.K.

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

bank:
giro:
bank:
bank:

MARSSUM
31.32.04.195
955.230
34.17.31.048
31.32.00.777

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

Eigenlijk wil ik dit helemaal niet…
(naar aanleiding van Psalm 62:6 en Lucas 12:19)
Laatst gebeurde het weer. Ik zat bij een vergadering en we dwaalden af. Iemand
vertelde over zijn dochter, die nu toch ook maar een i-pad had gekregen. Al
haar vriendinnen hadden er immers ook één. „Maar toen ik bij de kassa mijn
pincode intoetste, schoot het door me heen: eigenlijk wil ik dit helemaal niet.
Waarom zo’n duur cadeau? En zomaar ineens? Wat heeft ze hier aan? Maar ja,
ze moet ook niet buiten de boot vallen…’’
Vooral die zes woordjes: „eigenlijk wil ik dit helemaal niet’’, die bleven bij
me hangen. Die woordjes hoor ik namelijk wel vaker. Wanneer ouders dure
merkkleding voor hun kinderen kopen. Wanneer iemand twijfelt of hij naar
een feestje zal gaan, omdat hij weet dat het toch weer zal uitlopen op een
schreeuwerig drankfestijn. Wanneer iedereen zwijgend en angstig voorbijloopt
als een paar woestelingen vernielingen aanrichten of een buschauffeur de huid
vol schelden. Of wanneer op het werk lelijk over iemand wordt geroddeld, of
in de pauze grove taal wordt gebruikt…
Eigenlijk wil ik dat allemaal niet. Maar het gebeurt wel. Ik hou het niet tegen
en ik doe er soms zelfs aan mee. Ik voel me er niet bepaald prettig bij, maar
wat moet je…
Zijn niet alle mensen tegenwoordig naäpers? En nalopers? Je moet wel meegaan
met de massa, want anders zet je jezelf buitenspel…
Maar van binnen rommelt het. Het voelt niet goed. Durft er echt niemand meer
op de rem te trappen? Wat moeten we eraan doen?
Vermoedelijk kunnen we een antwoord vinden in de Bijbelteksten die ik
hierboven aanhaal. In Psalm 62 roept de dichter zijn „ziel’’ op om zich in de
stilte te beraden. En in Lucas 12 zegt iemand bij zichzelf: „Ik zal tot mijn ziel
zeggen: ziel…’’.
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Doet u dat ook wel eens? Iets tegen uw ziel zeggen? Legt u dat drukke verkeer,
dat dag en nacht door uw leven raast, wel eens stil? Dat drukke verkeer van
werk en plicht, maar ook van computer, tv en andere prikkels en pretjes –
houdt dat wel eens op? Knoopt u wel eens een gesprek aan met uzelf?
Onze ziel zal misschien verwonderd opkijken van zoveel plotselinge aandacht.
En het is ook niet zo makkelijk om met onze ziel in gesprek te komen, want
ze houdt zich meestal schuil. Dat eigenlijkste van onszelf, dat allerdiepste van
ons wezen, ontdaan van alle franje en uiterlijkheden – dat is een beetje schuw
en bang geworden. We hebben het er immers nooit over. Zeker, we praten over
van alles en nog wat. Maar de „ziel’’ komt nooit aan bod. Integendeel, ze ligt
eigenlijk wat te verkommeren. Niemand kijkt ernaar om.
En toch is juist onze ziel zo belangrijk! Op de momenten dat ze zachtjes zegt:
eigenlijk wil ik dit helemaal niet. Als ze zich niet prettig voelt bij wat er
gebeurt. Daarom: ga in gesprek met je ziel! Ze heeft recht op een beetje
aandacht! Het is goed voor jezelf. En ik geloof, dat ook de wereld er niet
slechter van zal worden…
ds J.F. Kroon

Kerkdiensten
2 nov.

Ingelum

Ds.J. Bakker Dankdei

6 nov.

Bitgummole

Ds.S. Aardema

13 nov.

Marsum

Ds.j.F.Kroon

20 nov.

Bitgum

Ds.J.F.Kroon

27 nov.

Bitgummole

Ds.D.Lof

4 des.

Marsum

Ds.J.F.Kroon

11 des.

Bitgummole

Ds.J.F.Kroon

18 des.

Bitgum

Ds.S.Aardema

Doarpskrante fan Marsum
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Bij de kerkdiensten : De komende weken is er van alles te doen in onze
kerken!
Op woensdagavond 2 november is de jaarlijkse dankdag. We komen samen in
de kerk van Ingelum, om 19.30 uur. Het koor Halleluja zal tijdens de dienst
voor en met ons zingen. Fijn dat jullie willen meewerken aan de dienst!
Een paar dagen later, 6 november, is er een jeugddienst in de Molewjuk, ’s
avonds om 19.30 uur. Ik verheug me hier erg op, want het belooft een mooie
samenkomst te worden, met veel jeugdige zangers muzikanten uit onze eigen
dorpen. Het thema is: Vrienden voor het leven.
Een week later, op 13 november, is er opnieuw een dienst voor jongeren en
kinderen. Dan komen we samen om 9.30 uur in de kerk van Marsum. Op deze
zondag wordt overal in de provincie stil gestaan bij 60 jier kneppelfreed. Om’t
ús eigen taal ús ek o sa dierber is, sil it in Fryske bernetsjinst wurde mei as
tema: It beste lân fan d’ ierde. Elk tige wolkom.
Weer een week later, op 20 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Dit jaar gedenken we hen die ons zijn ontvallen in de eeuwenoude kerk
van Bitgum. Het is erg fijn dat het koor Jubilate en enkele leden van Looft den
Heer willen meewerken aan deze bijzondere dienst.
De laatste zondag van november is vervolgens de eerste zondag van Advent.
We beginnen aan de periode van vier weken, waarin we toeleven naar het
Kerstfeest.
ds J.F. Kroon

Bloemengroet : 16 oktober:
Fam. Groen, Andringastrjitte 12, en
Els Lequin, Wielingastrjitte 17,
beide Marsum.

INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 november bij:
Henk Dijk (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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