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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 APRIL INLEVEREN

COLOFON

VÓÓR DONDERDAG 28 MRT

NIEUWSKRUIER MAART 2013

Rienk Julianus

Jaargang 39 | #7

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

WWW.MARSUM.INFO

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881
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
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N.H. KERK EN CONSISTORIE
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
Dominee
d.s. J.F. Kroon 		
Contactadres
Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer
		
Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marsum
Consistorie
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541408
058-2532652
058-2542041
058-2541241

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 27-3-2013, 24-4-2013,

18.30u

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

0900-2100215
06-43365003

Snoeihout
4



Nieuwskruier Maart 2013

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

058-2542321
058-2541802

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		

0517-380680

Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.

www.middelsee.nl

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

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
Rabobank menaam
Ma. 14-17 uur, Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur		

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

Lytse Bieb Marsum
OBS de Pôlle
dinsdag
		
vrijdag

09.00u - 10.00u
17.00u - 18.00u

Collectie voor jeugd en volwassenen

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

Agenda
11

mrt

Paaseitjes actie OBS de Pôlle			

14

mrt

Bijeenkomst WMO omtrent Jeugdzorg

13.30

17

mrt

Uitvoering Vrouwenkoort “Nocht en Wille”

15.00u NF

19

mrt

Iepenbiere Fraksjegearkomst FNP		

25

mrt

Ledenvergadering Kaatsvereniging Foarút

20.00u GP

27

mrt

Ledenvergadering dorpsbelang

20.00u NF

11

apr

Doe Dag Vrouwen van Nu		

NF

17

apr

Vrouwen van Nu		

NF

>

GHM >
>

NF
>

GHM = Gemeentehuis Menaldumadeel
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Kruierkes
Jim ha lêze kinnen dat de jonge Marsumers mar tige reislustich
binne. Sa is ek Marjanne de Leeuw, in dochter fan Petra en
Jan fan it túnsintrum ôfsetten nei Nij Seelân. We ha begrepen
dat se dêr al wurkjend troch de tiid komme moat en sels de
reis werom fertsjinje sil. Gean der mar oan stean. Neffens
Petra wol sy minstens in jier fuort bliuwe. En Wybren, in soan
fan, ik kin harst net oars dan fan Coby en Wiepie, is fan doel nei Afrika ôf te
reizgjen.
Wy witte net krekt wêrhinne mar miskien hearre we dat noch yn de kommende
tiid. Witte jim of lêze jim noch reisferslaggen of de reizgers wolle dit wol
wrâldkundich meitsje (fia de Marsumer side) stjoer de kopij dan ek troch foar
de “Op Strjitte” rubryk.
No ha we al in pear kear in kruierke skreaun oer de plannen foar de Marsumer
Haven. It liket der no serieus op dat dy plannen troch gean. It grutste part
fan de finansiering is rûn en der wurdt no socht nei de mooglikheden foar de
definitive planfoarming. Dus as jim mear witte wolle kom dan 27 maart nei de
doarpsbelangfergadering yn Nij Franjum.
De frouljusferiening, ien fan ús trouste stipers bestie 8 jannewaris 80 jier. Âld
leden wienen útnoege om dit barren mei-elkoar te fieren. In tige bysûndere dei
yn dizze nijmoaderige tiid wêrby it bestean fan de frouljusferiening ûnder druk
stiet. Foaral om’t de nijmoadrige frou op leeftyd hyltiten minder tiid skynt te
hawwen foar sa’n feriening. Yn dizze tiden fan besunigings wurdt de âlderein
net ûntsjoen. Sy moatte har sels langer rêde seit it regear. Foarhinne wie der
in protte solidariteit yn sa’n doarp as Marsum, tsjintwurdich moat eltsenien
wurkje om de ekonomy oan te swingeljen en dan komt it mei-inoar wêzen
mear ûnder druk te stean.
Miskien is, dêr oer trochtinkend, dochs noch wol in plakje foar de frouljusferiening
mar dan yn in nijmoadrige foarm. Miskien moat der wol in lokaal Sosjaal Buert
Internetwurk komme foar de kommende moderne âlderein. Mar mekoar echt
moetsje is seker wol sa wichtich, mei-inoar prate, mekoar aktivearje en yn
beweging bliuwe, it ferstân skerp hâlde sil wichtich bliuwe. Dus âlderein sit
net by de pakken del en gryp jimme kânsen.
6
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Kruierkes
Einliks wienen wy as wat âldere redaksjeleden fan betinken
dat de kompjûter-gamende jongerein net folle mear yn de
bouten hat. Doe’t wy jong wienen raasden wy as jonges op ús
Puch, Kreidler of Zundap troch de buorren mei in hels kabaal.
De fammen nei ús opsjen alteast dat mochten wy hoopje as
jong keardels. Dat wienen nochris tiden. Ja, wy hellen ek
wolris wat út wat net troch de bûgel koe.
Ús sosjale plein docht fertuten yn dit opsicht. Ek foar de opsketten jongerein.
Yn’e skimer barre dêr grif dingen dy’t elts dy’t wat âlder is wol betinke kin.
Der strune dan hiel wat mantsjes en wyfkes rûn. En fansels moat de jongerein
harren kreften sjen litte. En dan stiet dêr sa’n betonnen bank. Ien dêrfan is
ferskoot, wy tinke dat dat spierballen fertoan is. Der is neat feroare: de Puchs
en Kreidlers fan foarhinne binne no de Vespa Retro scooters, Piaggio Zip en
Gilera’s. Sommige saken feroarje nea.
No’t we it dochs oer spierballen en kompetysje ha. It kin fansels net sa wêze
dat de Marsumer Jeu de Boule klup, dy’t noch oprjochte wurde sil, aanst yn’e
slach giet mei de klup út Menaam wylst dêr noch Marsumers by spylje. Mei
sa’n prachtige baan, de AED efter de hân as de spanningen oprinne, sille alle
Marsumer Jeu de Boule-talinten yn har eigen doarp warber wurde dochs? Wa
nimt it inisjatyf, wêr binne de Marsumer Jeu de Boulers. Toan jim inisjatyf by
it omfreegjen op’e doarpsbelangfergadering, oankommende 27 maart.
Jeften
W.P. € 10.-, S.T. € 25.-, A.M. € 15.-, J.K. € 15.-, mei-elkoar € 65.-. Tige tank ús
tekoart is no noch € 395.05.
Spread the news: Sis it fierder en dat do dogge we: Toanielgroep Sater, wêr’t
Joke van Balen en Joke Kuperus (froulju dy’t beide op de Haven wenne ha)
as aktrise meispylje, sil nei de goede resinsjes nochris it stik “Truth or Dare”,
werkenber, hilarysk en skerp as in knyft delsette. En wol op sneon 16 maart om
20.30 yn it doarshûs fan Weidum.

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

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

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

Voor meer informatie:
www.rabobank.com
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
De afgelopen maand passeerden vele dorps zaken de revue. Op de
ledenvergadering van 27 maart bespreken we deze graag met u. Daarom deze
keer geen maandelijks overzicht. Wel een tweetal punten die betrekking
hebben op maart.
Oproep inzameling goederen Somalisch vluchtelingengezin
Medio maart zal het vluchtelingengezin alsnog in het huis aan de KN
Kuperusstrjitte komen wonen. Een van die dingen waarbij we kunnen helpen is
de inrichting van het huis. Het gezin krijgt daar een budget voor maar moet dat
op termijn terugbetalen. Hoe minder schuld ze opbouwen, hoe beter het voor
hen is en hoe gemakkelijker ook om te verhuizen naar een plek van hun keus. De
moeder van het gezin heeft eerder bij het COA aangegeven liever naar Rotterdam
te gaan omdat haar echtgenoot daar woont. Maar het COA lijkt onverbiddelijk,
of ze accepteert dit huis of ze wordt, eventueel met haar kinderen, op straat
gezet. Als Dorpsbelang doen we een beroep op onze gemeenschap. U heeft
vast nog wel ergens spullen staan die u niet (meer) gebruikt. Stel u voor wat
er allemaal nodig is, van bedden tot zoutvaatjes. En er zijn maar een paar
weken om alles rond te zetten. Als u spullen heeft die u wilt geven bel dan
met Shira Tigchelaar 2542321 of met Margriet Boersma 2541307. Dorpsbelang
zal e.e.a. coördineren en zorgen dat de benodigde spullen opgehaald worden.
Alvast bedankt. Verder zijn we in overleg met school en houden we direct
contact met de begeleidende vrijwilligers van vluchtelingenwerk. De eerste
twee maanden zullen vrijwilligers van Vluchtelingenwerk de begeleiding doen.
Daarna willen we ook graag enkele Marsumers bereid vinden voor hulp. Dat
kan zijn voor taalonderwijs, maar ook voor hulp in de tuin, leren busreizen of
praktische klussen. We hebben al enkele opgaven, maar er kunnen gerust nog
enkelen bij. Bel gerust naar de bovenstaande tel nummers of mailen kan ook
naar g.verf@chello.nl. Uiteraard houden we u op de hoogte.
Vrijbaan nodigt u uit:
U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 6 maart u te laten informeren
over de aanleg van de Haak en de westelijke invalsweg naar Leeuwarden.
Er is momenteel veel bouwactiviteit aan de Westkant van Leeuwarden. Hier
wordt gewerkt aan een deel van de Haak en de spooronderdoorgangen en het
aquaduct in de westelijke invalsweg. Voor de technische liefhebbers een kans
om meer te weten te komen over het inschuiven van spoortunnels, het invaren
en afzinken van een aquaduct, maar ook hoe een aquaduct wordt gebouwd. Met
diverse animaties en tekeningen kunt u dat zien. Er is ook volop gelegenheid
10
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tot het stellen van vragen. Tijd: 17.00-21.00 uur (doorlopend te bezoeken),
locatie Provinciaal projectbureau Vrij-Baan, Snelliusweg 11, Leeuwarden, tel.
058-2844040.
Bomen ten zuiden van Marsum worden gekapt:
Ten zuiden van Marsum worden 200 populieren gekapt die staan op het tracé
van de Haak. De kap is vooruitlopend op de werkzaamheden t.b.v. de Haak
begonnen. Dit is nodig om voor het broedseizoen de bomen gekapt te hebben.
Anders kan pas na het broedseizoen gekapt worden. De kans bestaat dan
dat de aannemer direct met vertraging start. Het projectbureau heeft de
omwonenden geïnformeerd middels een brief. Op www.Marsum.info staat een
kaartje waarop u kunt zien welke bomen het betreft. De bomen zullen later op
een andere plek herplant worden.
De eerstvolgende COVM vergadering zal gehouden worden op maandag 18
maart in het provinciehuis. De liefhebbers kunnen de vergadering volgen op de
publieke tribune. Gesproken wordt hoe de geluidshinder van de vliegbasis zo
beperkt mogelijk gehouden kan worden.
Openbaar groen:
In maart willen we starten met het project onderhoud openbaar groen. De
eerste werkdag is gepland op 16 maart. Op de website vindt u binnenkort meer
informatie daarover. We hopen op veel hulp. We willen het project uitbreiden
met de Andringastrjiite en Uniastrjitte. Of dat slaagt hangt af van het animo
van de bewoners. De gemeente heeft een aantal groenvakken inmiddels
aangepakt en ook het groen rondom de school krijgt een updating. Het zal er
straks veel beter uitzien.
Meer nieuws op onze ledenvergadering op woensdag 27 maart in het MFC Nij
Franjum.
Het bestuur van Dorpsbelang

Doarpskrante fan Marsum
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JAARVERSLAG 2012
Laten we dankbaar zijn met ons dorp waar natuurlijk wel eens wat mis gaat,
maar waar over het algemeen mensen (nog) oog hebben voor elkaar. Wij moeten
niet toestaan dat in Marsum mensen worden buiten gesloten, verketterd om hun
uiterlijk, afkomst of geloof. Het dorp kan beter een voorbeeld zijn, een pilot,
een dorp waar tolerantie in de meest brede zin hoog in het vaandel staat, een
leefbaar dorp.
Deze tekst komt uit het jaarverslag over 2011 en niemand kon toen bevroeden
hoe actueel die nog zou zijn!!
Ook de koningin liet ons in haar kersttoespraak weten dat verbinding,
saamhorigheid, vertrouwen en medemenselijkheid de grondbeginselen zijn
van iedere samenleving. De verbinding zit in de zorg om elkaar; zonder
saamhorigheid verschraalt solidariteit; vertrouwen kan niet worden opgelegd
maar moet groeien vanuit de gemeenschap met als doel het leefbaar worden van
de maatschappij en medemenselijkheid is anderen te aanvaarden als naasten die
zijn zoals wij, mensen met bestaansrecht.
Het lijkt wel alsof de koningin geïnspireerd werd door- en met voorkennis sprak
over Marsum.
In de periode tussen kerst en oudjaar werden wij overrompeld door de
aankondiging van de woning toewijzing aan een vluchtelingen gezin uit Somalië.
Een groot gezin, waarover bij niemand van het bevoegd gezag enige informatie
bleek te bestaan. De buurt maakt zich op voorhand zorgen, niet in het minst
vanwege de omvang van dit gezin en sprak zich daarover uit. Maar laat ons
beginnen bij het begin.
Via de Nieuwskruier en/of via de Marsumer site houden we u door het jaar heen
zo goed mogelijk geïnformeerd over die projecten waar wij belang aan hechten
en die wij zo al tegenkomen.
En natuurlijk bent u van harte uitgenodigd op de ledenvergadering om uw
instemming of kritiek te uiten en ons tips te geven hoe het anders of beter kan.
Wij, als bestuur, gaan met onverminderde energie opnieuw een jaar voor Marsum
aan de slag. Schijnbaar onberoerd door landelijke negativiteit en gesterkt door
positiviteit vanuit het dorp.
Ook dit jaar konden wij gelukkig en met dank, altijd weer een beroep doen op
mensen die voor een periode het bestuur van dorpsbelang willen ondersteunen.
12
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Zonder deze hulp zou het voor velen van ons, naast een baan en een gezinsleven,
veel moeilijker zijn om handelend op te treden, in het algemeen belang, voor ú
en voor de rust en leefbaarheid van Marsum.
In 2012 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Geert Verf voorzitter, Arend Jan Talens vice voorz., Koos van der Meulen
penningmeester, Shira Tigchelaar secretaris(ad interim), Tjitske Sijbesma en Anke
Jetske de Boer.
Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar gewaardeerde
bijdrage.
Het bestuur vergaderde dit jaar 7x, wisselend bij de bestuursleden thuis.
Mailverkeer is er meerdere keren per week. We kunnen daardoor efficiënt
werken.
In kort bestek noem ik de belangrijkste zaken die wij dit jaar behandelden:
•

Zo zijn we o.a. betrokken bij: de Haak, Noord West Tangent, Marsum aan
’t water, Nieuw Stroomland, Dorpsplein, Wadi, bouwen in het dorp, andere
dorpse zaken zoals groen en veiligheid, overlast ( zowel van jongeren als van
hondenpoep), geluidshinder van de vliegbasis nu en de JSF, de toestand van
de wegen, veranderingen in de omgeving, projecten met- en voor jongeren,
WMO, bestuurlijke vernieuwing, website,……

•

Bovendien werd de enige fractie die in Marsum vergaderde, die van de FNP,
bezocht.

•

In januari waren we bij een inventarisatie over de toekomst van het
basisonderwijs. We hebben onze visie gegeven welke plek de Pôlle in
de toekomst heeft in ons dorp. Ook lieten we ons voorlichten door de
oudergeleding van de M.R. over de verbeterpunten die zijn aangebracht op
school. We schreven een zienswijze over de komst van het afscheidscentrum
in Nij Andringastate. Ook woonden we een nogal saaie bijeenkomst bij van
het projectbureau energiepark, waar niet alleen niets nieuws werd verteld
maar waar alle sprekers een standaard verhaaltje afstaken.

•

De woningstichting wees ons op het door hen gestarte project Losse Fearen.
We leverden onze bijdrage aan het visitatierapport over hen.

•

Op verzoek van een dorpbewoonster hebben we een prullenbak aangevraagd
bij de bushalte aan de Bitgumerdyk oostzijde en een aantal problemen
onder de aandacht van de gemeente gebracht. Alles rond de JSF heeft onze
permanente aandacht en zo namen we kennis van de MER van vliegbasis

Doarpskrante fan Marsum
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Luke in Amerika waaruit nogmaals blijkt dat dit jachtvliegtuig het aller
meeste lawaai produceert ooit. Er ging een verzoek naar de vaste tweede
Kamercommissie van Defensie om nieuwe geluidmetingen te initiëren en om
een permanent geluidmeetnet rond vliegbasis Leeuwarden aan te leggen.
•

Op 27 januari namen we, met het bijwonen van haar laatste raadsvergadering
en een druk bezochte receptie, afscheid van onze voormalige burgemeester,
Gerrie van Delft. Ze kreeg van Dorpsbelang een ‘vergulde strontbiezum’
als dank voor het feit dat ze voor Marsum het paed schoon heeft geveegd.
Vreselijk sneu was het dat ze niet lang daarna met spoed in het ziekenhuis
belande. We wensten haar van harte beterschap.

•

Eind januari blijkt dat de gemeentelijke herindeling in een stroomversnelling
komt.

•

In februari valt dan, als altijd, het jaarverslag van de Molenstichting op de
mat en leerden we op een cursus van Doarpswurk op 7 februari o.a. dat
Dorpsbelang nooit ergens partij in dient te zijn.

•

De inauguratie van Ton van Mourik, onze nieuwe waarnemend burgervader,
was op 21 februari. We waren er bij en nodigden hem uit gauw eens naar
Marsum te komen.

•

De COVM was op 5 maart, waarin onze voorzitter de basiscommandant met
huiswerk opzadelde. Nagegaan wordt of de nieuwe informatie over geluid van
de JSF, die Geert ter beschikking heeft, ook bij Defensie bekend is.

•

De wijziging van het bestemmingsplan van Nij Andringastate werd op 15
maart in de raadscommissie behandeld en 4 april in de raad. Wat ons
tegenviel was de argumentatie van de raad. Tijdens deze commissie
vergadering hoorden we dat de Lytse Bieb mogelijk wordt wegbezuinigd. We
nemen daar actie op, met tot op heden geen resultaat.

•

De Burgemeester ontvingen we 24 maart, samen met Gerrit Julianus
en Dennis Dooren. Met gepaste trots lieten we het dorpshuis,
het gezondheidscentrum, het tenniscomplex en de gerealiseerde
dorpsvernieuwing zien. Vooral het verschil tussen nu en hoe het was, op
foto’s getoond door Geert, was enorm verhelderend.

•

Een extra federatievergadering op 26 maart in Schingen, over bestuurlijke
vernieuwing werd bijgewoond en op 28 maart waren we bij een
informatieavond over een nieuw WMO beleidsplan. Voorafgaand aan de
federatievergadering is er door ons contact geweest met de voormalige
dorpen uit Leeuwarden om eens te horen hoe zij door de stad worden
behandeld. De ledenvergadering was 29 maart, waarin we enerzijds afscheid
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namen van Henk Muller en Sonja de Haan en anderzijds Anke Jetske de Boer
konden inaugureren. We blijven helaas nog steeds met een onderbezetting
zitten waardoor de werkdruk voor de individuele bestuursleden redelijk hoog
is. Op de jaarvergadering werd de nieuwe website gepresenteerd.
•

De himmeldei was 31 maart met een goede opkomst en inzet van de jeugd.

•

We bewonderen de graffitiemuur in het dorpshuis en dienen een verzoek in
om een wandelpad te realiseren daar waar de A31 verdwijnt.

•

De voorlichtingsdag op 3 april over de Frisian Flag werd bezocht, hoewel
dit later niet minder hinder gaf. Integendeel, metingen wezen uit dat het
decibel niveau onrustbarend hoog was, 130dB.

•

De start van de aanleg van het dorpsplein valt ook in deze maand. U zult
begrijpen dat zo’n groot project het nodige overleg en e-mail contact vergt.
Ik zal u niet vermoeien met het aantal malen dat de werkgroep hiervoor bij
elkaar is geweest.

•

Klachten over vernielingen door de jeugd brengt ons en de ouders bij
elkaar om te bespreken wat we in gezamenlijkheid daaraan kunnen doen.
Ondertussen heeft één van de ouders haar verantwoordelijkheid genomen
en zich beschikbaar gesteld als contactpersoon tussen de bellers/klagers en
dorpsbelang. Het is niet zo dat hierdoor onmiddellijk alle overlast verdwijnt
en wordt opgelost, maar het ‘erover hebben’ heeft wel effect. Het ‘er
over hebben’ gebeurd ook binnen het bestuur waar op elke vergadering
de voortgang wordt gevolgd. Bovendien wordt later in het jaar een groep
gevormd van ouders met kinderen in alle leeftijdscategorieën, zodat de
gespreksgroep een goede afspiegeling heeft van de jeugd in het dorp.

•

Door de gemeente Menameradiel worden we uitgenodigd om op 11 april de
voortgang van het project Haak te bespreken. In mei spreekt onze voorzitter,
bijzonder bevlogen, de raad toe in een poging de dreigende sluiting van
school te keren. En dat lukt, zijn met goede argumenten omklede reden
om school open te houden wordt raadsbreed gedragen. Er wordt zelfs een
amendement aangenomen om de sluiting van de school uit het rapport te
halen.

•

De avond over de herindeling op 15 mei wordt bijgewoond met een
behoorlijk aantal andere belangstellenden. We zijn er nog niet uit waar
Marsum het beste mee af is. Weer komen nieuwe geluidscijfers uit Amerika.
Dit keer in LAmax wat een betere vergelijking geeft omdat het NLR ook die
maat gebruikt. De bevindingen van meer lawaai zijn zo duidelijk dat het
onbegrijpelijk is dat noch de defensie top noch het CDA en de VVD dit zien.

Doarpskrante fan Marsum
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•

Het afscheid van de dorpencoördinator van de woningstichting, Folkert Schat
is op 28 juni. Wij bieden hem, namens alle dorpen in het werkgebied, een
rondvlucht aan en prijzen zijn daden voor Marsum. Er kan weer mondjesmaat
gebouwd worden in het dorp, ook al is het luchthavenbesluit nog niet
geratificeerd. We vragen naar de belangstelling voor woningen en leggen een
lijst aan van gegadigden. In juli schrijven we, met succes, een bezwaar tegen
de heffing die de Bôlekoer krijgt opgelegd van het HBD en HBA.

•

We bieden de tennisvereniging een paar mooi opgemaakte oude rackets
aan ter gelegenheid van de officiële opening van hun nieuwe complex. Een
aanwinst voor het dorp.

•

Na de vakantie dient de Merke zich aan en genieten we van de prachtige
entourage waarin O.K.K. haar Goedhartige Bulderbast speelt. Op uitnodiging
zijn we, 14 september, in de kerk aanwezig bij het symposium over 300 jaar
Poptastichting.

•

Onze penningmeester zet, na inventarisatie van het aantal niet leden, een
ledenwerf actie op.

•

De overlast van hondenpoep wordt door de gemeente gezien als een
verantwoordelijkheid van hondeneigenaren. Hoewel we het daar hartgrondig
mee eens zijn proberen we er toch wat structuur in te krijgen. De jaarlijkse
vergadering van de federatie van dorpsbelangen uit Menameradiel was op 8
oktober. Opvallend zijn de proactieve opstelling en goede korte lijnen die
dorpsbelang Marsum heeft met de gemeente en hoe sommige anderen daar
mee worstelen. En dan is het de 13e oktober waar onder veel belangstelling
en in een uitstekende sfeer, ondanks de regen, het multifunctionele
dorpsplein wordt geopend. De werkgroep krijgt terecht alle lof voor dit
project niet alleen van gedeputeerde Konst maar ook van Tom van Mourik. En
het bleef nog lang gezellig in het dorpshuis.

•

De pilot die dorpsbelang een aantal jaren geleden gestart is aan de
Bitgumerdyk met het onderhoud van het openbaar groen bij de bushalte,
krijgt navolging in het dorp. Maar liefst drie straten hebben zich
aangemeld. Er wordt druk gewerkt om hiervoor subsidie los te peuteren. De
woningstichting heeft er al in geïnvesteerd met haar leefbaarheids beleid.
We maken kennis met de opvolger van Folkert Schat, Germ Reitsma die de
veranderingen binnen het beleid van de woningstichting, opgelegd vanuit
het Haagse, toelicht. We hopen met hem dat het leefbaarheids beleid niet
te erg gaat leiden onder de bezuinigingen. Daar wordt meer over gezegd
op 5 november wanneer de woningstichting een avond organiseert voor de
stakeholders. Het wordt in ieder geval duidelijk dat onze coöperatie flink
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moet bijdragen aan de malversaties van anderen. We nemen contact op met
grondeigenaren ten behoeve van Marsum aan het water wat tot verrassende
uitkomsten leidt. Op 6 november zijn we in ’t Holt voor een klankbordgroep
bijeenkomst over de Haak en op 8 november ontvangen we, op zijn verzoek,
het hoofd bureau geluidshinder,zonering en rapportering van de luchtmacht.
Deze Peter Hardenbol is een verfrissende opvolger van dhr.Faber, met een
opener instelling en houding. Het feit dat hij kwam kennismaken en daarbij
geen uniform droeg, pleit voor hem. Op 12 november komen we elkaar weer
tegen op de COVM vergadering waar hij het voornemen van de Amerikanen
om nieuwe geluidsmetingen aan de JSF te gaan doen, openbaar maakte. Ook
hoorden we dat de wapeninstructeuropleiding dit jaar niet doorgaat en dat
de startbaan gerenoveerd zal worden. Allemaal redenen waardoor er minder
gevlogen zal worden in 2013. Het voorzittersoverleg met het College van
B&W was op 19 november en
•

de jaarvergadering van Nij Franjum op 21 november. Met een select
gezelschap hoorden we de ins en outs over het afgelopen jaar.

•

We ontvangen het College voor overleg op 4 december. Dat is altijd een
goed en open gesprek waarin duidelijkheid wordt gegeven van beide kanten.
Ook maken we onze opwachting bij de aankomst van de Goed Heiligman.
Volkomen verrast worden we, zoals eerder gemeld, door de aankondiging van
de komst van een gezin uit Somalië in de K.N.Kuperusstrjitte. Er volgt overleg
met bewoners. Vervolg overleg wordt vastgesteld na nieuwjaarsdag.

•

En dan loopt het jaar alweer op zijn eind en is er traditiegetrouw de
Aldjiersoertinking op 31 december. We genieten van de presentatie van deze
kleurrijke avond met vele hoogtepunten. Niet in het minst de verkiezing van
de Marsummer van het jaar, Arend Castelein, die we hartelijk feliciteren met
zijn verkiezing. Bij het vuurwerk nemen we, met enige weemoed, afscheid
van 2012 maar bereiden tegelijkertijd een warm welkom aan 2013. Een
nieuw jaar, een schone lei met toch alweer een afspraak op 3 januari met de
buurt in de Kuperusstrjitte en het daaropvolgende overleg op de 8e met de
woningstichting, de gemeente en een afvaardiging van de buurt. Ook wordt
contact gezocht met vluchtelingenwerk wat uiteindelijk resulteert in een
afspraak.

Bestuur Vereniging voor Dorpsbelang Marssum.

Doarpskrante fan Marsum



17

FINANCIEEL OVERZICHT DORPSBELANG 2012
1. OVERZICHT BANKREKENING NUMMER 3417.207.126.
Saldo per 01-01-2012

€ 6.027,87

Bij: rente

€ 101,93

Saldo per 31-12-2012

€ 6.129,80

2. OVERZICHT BANKREKENING NUMMER 3132.59.143 LOPENDE REKENING
INKOMSTEN

UITGAVEN

Saldo per 01-01-2012 € 3.086,66

Diverse kosten*

€ 326,23

Contributies

Vergaderkosten*

€ 371,17

Kamer van Koophandel

€ 24,08

Drukwerk/kopieerkosten

€ 50,00

Bankkosten

€ 50,20

Dorpskrant

€ 620,00

Verzekering Bolekoer

€ 90,50

Kosten Marsumer Website

€ 105,00

Doarpswurk

€ 70,00

Stichting molens Menaam

€ 35,00

Veilig Verkeer Nederland

€ 35,00

Opening Dorpsplein

€ 500,00

Bijdrage Sinterklaas

€ 175,00

Cadeau TV Marssum

€ 52,50

€ 2.480,00

Cadeau F. Schat (NWFriesland) € 85,00
Saldo per 31-12-2012
Totaal
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€5.566,66

€2.976,98
€5.566,66

Afscheid bestuursleden, zieke vrijwilliger, kosten bezoek Den Haag ivm JSF
Kosten Nij Franjum, vergaderkosten

Nieuwskruier Maart 2013

VERENIGING VOOR DORPSBELANG MARSSUM
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
nodigt hierbij haar leden uit voor de JAARVERGADERING
op woensdag 27 maart 2013 in dorpshuis Nij Franjum. Aanvang: 20.00 uur
AGENDA:
1. Opening, vaststellen agenda
2. Verslag jaarvergadering 2012 (zie website)
3. Jaarverslag 2012 (zie elders in de dorpskrant)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Financieel verslag 2012 (zie elders in de dorpskrant)
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Inventarisatie en afhandeling (indien mogelijk) van dorpse zaken
10. Bestuurlijke vernieuwing door Burgemeester T. van Mourik
11. Pauze
12. Dorpse zaken vervolg
• Haak en Marsum aan het water door W. Feddema van Menameradiel
• Stichting “de Krobbe der ut” over overname beheer kerkelijke goederen
• Beleid jongeren
• Hondenstront
• Activiteitencommissie Dorpsplein
• Geluidshinder/JSF/COVM
• Stand van zaken opties nieuwbouw
13. Rondvraag
14. Sluiting

WE HOPEN OP EEN GOEDE OPKOMST.
LAAT OOK UW STEM HOREN
MIS HET NIET

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Cijferpuzzel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden
20



Nieuwskruier Maart 2013

Oplossing Februari-nummer
“Goed gereedschap is het halve werk”

Winnaar:

A. Monsma
Wielingastrjitte 4

Jubileumconcert vrouwenkoor "Nocht en Wille"
Op 11 november 2012 bestond vrouwenkoor "Nocht en Wille" 10 jaar.
Om dit heuglijke feit te vieren wordt er een jubileumconcert georganiseerd
met medewerking van het bekende amusementsorkest Andante uit Bolsward.
Dit concert vindt plaats op zondag 17 maart a.s., 's middags om 15.00 uur in
dorpshuis Nij Franjum. De toegang is gratis.
Wij nodigen U van harte uit om dit concert bij te wonen. Het belooft een
gevarieerde muziekmiddag te worden!
Namens het bestuur,
Jenny Boomsma-Eppinga(secr.)

Beste Marsumers,
Na vele jaren en met veel plezier in Marsum te hebben gewoond, hebben we
dan de keuze gemaakt
om een nieuwe uitdaging aan te gaan en zijn we per 8 februari 2013 verhuisd
naar Dronryp.
Hierbij willen we dan ook van de gelegenheid gebruik maken om alle
lidmaatschappen op te zeggen.
Tot ziens / Oant sjen Brenda Jagersma, Tim en Sven van Lunzen

Bedankt
Hertlik tank foar de besite, kaartsjes, blommen, en alle oare attinsjes sa wol
yn’t sikehûs as bij myn thúskomst.
Groetnis Winke van Wieren
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
22



Nieuwskruier Maart 2013

Bakkerswinkel:

“De Bôlekoer”

Voor het voordelig versturen
van al uw post en mailings in
Fryslân:

Voor al uw brood, banket,
cadeaumanden en ontbijtservice
Openingstijden:
Ma: Gesloten.
Di: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Wo: 8.30-12.00 uur
Do: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Vr: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Za: 8.00-12.00 uur
Tel : 0648656736 (bestellingen)
Nu ook depot voor
FRL post en postzegels.

Doarpskrante fan Marsum

Zwettestraat 29d - 8912 AV Leeuwarden - 058 215 4157

Voor partijen post en onze tarieven
kijk op: www.frl-post.nl

Zegelverkoop + inleverpunt:

Bakkerij de Bôlekoer
Skoallestrjitte 35 Marsum
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De Kilimanjaro,
de hoogste berg van Afrika, 5896 meter hoog.Wie had ooit gedacht dat Brecht
Wassenaar uit Marssum die grote berg in Afrika zou gaan beklimmen? Ik niet,
in ieder geval. En toch heb ik het gedaan! Redelijk impulsief heb ik besloten
om de Kilimanjaro te gaan beklimmen. Voordat ik naar Tanzania ging, stond
het niet op mijn planning. Wat kan er nou bijzonder zijn aan het beklimmen
van een berg? Maar ik hoorde steeds meer enthousiaste verhalen van mensen
die de Kilimanjaro beklommen hadden. Hmm, misschien toch maar doen dan?
En na wat heen en weer getwijfel heb ik uiteindelijk besloten om het toch te
doen. Het Kilimanjaro-avontuur begon allemaal rustig. De eerste dag werd ik
s ochtends met de jeep opgehaald door de guide, Halleluja genaamd. Ik dacht
dat hij een grapje maakte toen hij zich voorstelde, maar hij was bloedserieus.
Halleluja dus. Na de eerste kennismaking zijn we meteen doorgereden naar de
stad Moshi, om de rest van de groep op te halen: twee Deense meiden, Stine
en Bea. Samen met hen zou ik de tocht naar de top maken. Het klikte meteen,
dus ik was blij met hen als mijn reisgenoten. We zijn gauw doorgereden naar
de ingang van de Machame route in Natiol Park Kilimanjaro en onderweg doemt
de berg al voor onze neuzen op. Vol ongeloof en blijdschap zit ik te kijken.
Over 5 dagen sta ik daar. Als volgens plan gaat natuurlijk...
Bij de ingang van de route krijgen we gezelschap van de rest van het team:
een assistant guide, een kok, een ober, een afwasser, twee tentbouwers en nog
een stuk of 6 porters. En dat voor 3 mensen? Waanzin! Maar goed, er moet dan
ook heel wat naar boven gesjouwd worden. Voordat we vertrekken, moeten we
twee uur wachten. Ik snap eerst niet waarom, maar later krijgen we te horen
dat ze bezig waren om de bagage gelijkwaardig over alle porters te verdelen.
Elke porter mag namelijk niet meer dan 20 kilo dragen. Dat lijkt me ook wel
meer dan genoeg voor een tripje naar de top. Als alles eindelijk geregeld is,
kunnen we gaan. Kilimanjaro, here I come!
De eerste dag lopen we ruim zes uur door het regenwoud. Overal om ons heen
staan bomen, struiken en wilde planten. De temperatuur is aangenaam en na
24
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een uurtje lopen gaan de eerste kledingstukken al uit. Behalve het laatste
uurtje van de dag, waarbij we een steil pad omhoog beklimmen, valt het best
mee. Op de namiddag komen we in het tentenkamp aan en nadat we ons in het
kamp geregistreerd hebben, staat er een lekker bakje thee en popcorn voor
ons klaar. De eerste dag zit er alweer op en ik had verwacht dat het zwaarder
zou zijn. Maar ik moet nog 6 dagen, dus dit is een prima begin van de tocht. Na
het eten kruipen we gauw in ons slaaptentje, want het koelt snel af. Op een
lek slaapmatje val ik moe, maar voldaan in slaap.
Deel 2 volgende maand

Op maandag 11 maart komen de kinderen van OBS De Pôlle weer bij u langs
met overheerlijke paaseitjes. De zakjes worden verkocht voor € 2,- per zakje. De
opbrengst van deze actie komt ten goede aan de school.
Tot 11 maart!!

Doarpskrante fan Marsum
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Stamppot Ite

Tiisdei 5 febrewaris wie der gesamenlik stamppotiten yn doarpshûs “Nij
Franjum”. De tafels seagen der wer moai fersoarge út. Om goed 17.30 oere,
doe’t elts te plak siet, iepene Sijbren v.d. Leij de middei/jûn.
Hy sei dat der 54 iters wiene, mar wolle wy mei dit iten troch gean dan moatte
der net minder komme, oars kin it net ût.
De frijwilligers hiene wer in lekker miel iten klear makke, boerenkoal, hutspôt,
soerkoaltaart en fansels woarst en spekjes derby. As neigesetsje in lekkere
“trifle” mei fruchten en slachrjemme. Wat wie it gesellich om sa meiinoar te
iten en mei dizze en jinge in praatsje te meitsjen.
Doe’t it miel behimmele wie krige wethâlder Dijkstra noch efkes it wurd. Hy
betanke foar de útnoeging om mei ús te iten en sei dat dit jier foar de 5e
kear dit iten holden waard. Hy betanke de frijwilligers foar harren ynset en
oerlange harren in lyts koekenpantsje yn de foarm fan in spjeltsje.
Dat waard tige op priis steld. Om healwei achten gong elts wer nei hûs.
Nochris hertlik tank oan de frijwilligers dy’t dizze kear ek wer in tige slagge
miel makke hiene.
In stamppotiter
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Doarpskrante fan Marsum



27

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

Huidverzorgingsstudio Brigitta
De Harke 3, 9033XX Deinum

058-2890054
Voor heerlijke huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen.

Februari / Maart –aanbieding:
De inmiddels bekende Valentijnsbehandeling
met een warm chocolademasker en een
heerlijke handpakking met sinaasappelolie
van € 62,50 voor € 57,50

Kennismakingsbehandeling (1½ uur,
zie website) voor € 37,50!!
Zoekt u nog een origineel
geschenk? Maak iemand blij met
een kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen,
aanbiedingen en prijzen op:

(dit alles met een geheel vernieuwde
gezichtsmassage!)
U bent van harte welkom bij

oog voor schoonheid

www.huidverzorgingbrigitta.nl
28



Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
www.schoonheidssalonkallos.nl
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag hij of zij op maandag- en
donderdagmorgen
naar
peuterspeelzaal.
Pikepôlle
onder
donderdagmorgen naar
dede
peuterspeelzaal.
U De
kunt
uw kind valt
vanaf
1 jaar
Welzijn
Middelsee. 058-2542179.
opgeven bij LoesStichting
van Doorn,
telefoonnummer:
U kunt
uw extra
kind vanaf
1 jaarover
opgeven
Voor
informatie
de via
hun
site
www.welzijnmiddelsee.nl
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf
Op deze Ilona:
site is 06-22552380.
ook de nodige nuttige
informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de
Upeuterspeelzaal
kunt met haar ook
een afspraak
maken
eventueel
ook contact
omopnemen
eens eenmet
kijkje
de peuterspeelzaal
jufop
Cornelia
v.d. Hoek.
te nemen.
Dit kan op maandag of donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur
via telefoonnummer: 06-22540012

Doarpskrante fan Marsum
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“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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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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Ons Genoegen
Het korps heeft in de voorbije maand het nieuwjaarsconcert verzorgd. Aan
het begin van het concert is stilgestaan in woord en muziek bij het overlijden
van ons oudste lid, Jo Hofstra. Jo is bijna tachtig jaar lid geweest van Ons
Genoegen. Dat is niet alleen binnen de vereniging, maar ook landelijk uniek
te noemen. Tijdens de uitvaartplechtigheid heeft het korps gespeeld en ook
daar is Jo door de vereniging nogmaals met een uitgesproken in memoriam
herdacht. Uit deze toespraak volgen hieronder enkele delen.
Als kleine jongen, hij zit nog op de lagere school, komt Jo bij het korps. Heit
Gerrit en omke Hielke zijn al lid. Heit op de grote trom en omke op de kleine
trom. Ook broer Oane is van de partij. Hij speelt trombone en later bariton. Het
gezin woont in Deinum, maar speelt bij het Marssumer korps om de eenvoudige
reden dat er in Deinum in die jaren nog geen korps bestaat. We praten over
begin dertiger jaren. Jo krijgt van omke Hielke les op de kleine trom. Dat is
het instrument dat Jo graag wil gaan bespelen. In later jaren zal hij de grote
trom van heit Gerrit overnemen. Nog later worden dat de pauken, om daarna
weer terug te keren naar de grote trom.
Uit archiefstukken blijkt dat Jo in 1934 lid is geworden, hij was toen negen
jaar. Op een foto van een optocht in Leeuwarden uit vermoedelijk 1935 zien
we tussen de grote en de kleine tromslager en achter vaandeldrager Van der
Veer een jongetje lopen met een alpinopet, stevig op de kleine trom slaand.
Het kan niet missen, dat moet Jo zijn, letterlijk zijn eerste schreden op het
muzikale pad van de vereniging zettend. De jaren die volgen zijn over het
algemeen genomen zeer goede jaren voor het korps. Er wordt, als een van de
weinige verenigingen in Friesland, in de hoogste afdeling van de muziekbond
gespeeld en het korps scoort aan de lopende band eerste prijzen, waarvan de
nodige met lof.
Toen het oud papier nog met trekker en wagen werd opgehaald, kon de
vereniging steevast op de aanwezigheid van Jo rekenen, ondanks de drukte die
hij en broer Oane hadden met het loonbedrijf. Jo bestuurde de trekker. Elke
maand was hij voor het inzamelen van het oud papier aanwezig. Tijdens de
jaarlijkse oliebollenactie op oudejaarsdag zijn de leden in Deinum, waar ook
oliebollen worden verkocht, welkom in de keuken van Jo en Jopie voor een kop
koffie of warme chocolademelk.
Als Jo en Oane in 1986 meer dan 50 jaar lid zijn worden zij benoemd tot lid
van verdienste. Niet alleen de vereniging, óók de landelijke muziekorganisatie
34
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kent met regelmaat een onderscheiding toe in de vorm van een zilveren of
gouden speld, dan wel een gouden speld met diamantje. Als Jo 75 jaar lid
is van het korps wordt de laatst beschikbare speld op het colbert geprikt.
Spelden voor nog meer jaren lidmaatschap zijn er niet. Het onderstreept nog
eens het unieke karakter van het hoge aantal dienstjaren bij Ons Genoegen.
In de afgelopen maanden ging de gezondheid van Jo achteruit. Twee
ziekenhuisopnamen volgden, maar de maandagavond na thuiskomst uit het
ziekenhuis stond Jo weer achter de grote trom. Een doorzetter, dat was hij.
Geen poespas en met weinig woorden, maar als het nodig was met een rake,
vaak humoristische opmerking. Met het overlijden van Jo, ons oudste lid én
laatste lid van voor de Tweede Wereldoorlog, is er aan dat alles een einde
gekomen. In ons hoofd en hart leeft hij - met zijn vrouw Jopie en zijn broer
Oane - voort.
De voorzitter

NLdoet 2013: heel Middelsee doet mee
Op 15 en 16 maart 2013 steken vele maatschappelijk
betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen
tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ook in de Middelsee
gemeenten worden de handen uit de mouwen gestoken. Zo gaan de colleges van
de gemeenten Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Menameradiel
zich bezig houden met het verwijderen van struiken, het opknappen van het
dorpshuis, het geven van beautybehandelingen en het schoonmaken van de
kerk. Omdat goed voorbeeld doet volgen roepen wij alle inwoners van de
Middelsee gemeenten op om zich ook belangeloos in te zetten voor een klus van
NLdoet. Maatschappelijke organisaties die een leuke klus of activiteit hebben
waar vrijwilligers voor nodig zijn nodigen we van harte uit zich te melden op
www.nldoet.nl. Voor meer informatie en advies over NLdoet of vrijwilligerswerk
kan er contact opgenomen worden met Vrijwilligerscentrale Middelsee op
telefoonnummer 0518-462363 of vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl
Meer weten?
Voor aanmelding, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor
een fantastische NLdoet activiteit, zie: www.nldoet.nl of contact
opnemen met Vrijwilligerscentrale Middelsee op telefoonnummer
0518-462363 of vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl
Doarpskrante fan Marsum
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WMO-platform Menameradiel
Als platform organiseren wij jaarlijks een viertal thema bijeenkomsten over
onderwerpen die op stapel staan en onze aandacht gaan krijgen.
Hiervoor is een nieuwe Jeugdwet is in de maak, die de ‘Wet ondersteuning en
hulp bij opvoeden en opgroeien’ gaat heten. De bedoeling is dat deze in 2015
in werking treedt. De gemeenten gaan per die datum de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering dragen.
Een heel grote operatie, die in 2013 en 2014 voorbereid wordt. Hebt u interesse
voor dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op donderdag 14 maart om
13.30 uur in het gemeentehuis.
Het WMO platform Menameradiel - Arend Castelein en Xandrijn de Jager
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Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:

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

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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open van di. t/m vrij 8.30-17.45 en zaterdag 8.00-12.45 (maandag gesloten)
heren knippen niet op afspraak.

Doarpskrante fan Marsum
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Bûter - Brea en ............. Kulinêr
mei Geartsje

Monchou taart met Lemoncurd en Mango.
1 pak Bastogne koekjes ca 15 koekjes
125 gr. roomboter
75 gr. basterd suiker
200 gr Monchou of verse roomkaas
250 ml slagroom
1 zakje klopvast.
2-3 eetlepels lemoncurd ( Chivers)
1 Mango ready to eat
(met perziken uit blik kan eventueel ook)
De bastonge koekjes fijnmaken in de keukenmachine of
in een plastic zak en met deegroller fijnmaken
Boter smelten en door de koekkruimels mengen.
In een taartvorm ( 22/24 cm) stevig op de bodem drukken.
Zet even de koelkast terwijl je de vulling maakt.
Monchou met suiker mengen.
Slagroom met klopvast stevig kloppen.

Slagroom met Monchou mengsel en lemoncurd naar smaak vermengen en
op de taartbodem storten.

Garneren met stukjes Mango.

Laat in de koelkast verder opstijven.
40
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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

Jezus zwijgt (bij Lucas 23:9)
Het is bijna Goede Vrijdag. Jezus is gevangen genomen. Hij wordt bij Herodes
gebracht. Wat gaat Herodes hem vragen? Wordt het een verhoor? Een gesprek?
Maar Jezus zwijgt. En dat is niet te verdragen. Zeker niet als je, zoals Herodes,
vol zit met vragen. Vragen over Jezus’ persoon, zijn boodschap, zijn macht.
Wat kan Jezus nu werkelijk? Wat mag ik van Hem verwachten? Herodes is één
en al belangstelling. Hij heeft al zoveel over Jezus gehoord! Zou Hij de Messias
zijn? Dit is je kans, Herodes! Onverwacht heeft hij Jezus in handen gekregen.
Een pracht gelegenheid om eindelijk die Jezus van Nazareth eens van dichtbij
mee te maken.
Maar Jezus zegt niets. Geen woord, geen teken, niets. Vanwege de vijandschap
die voelbaar is? Of omdat Herodes niet eerlijk en echt is in zijn vragen? In
elk geval ergert het Herodes. Het maakt hem nerveus. Het is alsof Johannes
de Doper opnieuw voor hem staat. Johannes, die jaren geleden de rollen
omdraaide. Ook Johannes was toen gevangen genomen, maar toen Herodes
met zijn verhoor wilde beginnen, was het Johannes die hèm, Herodes, de
vragen stelde. Indringende vragen over zijn huwelijk bijvoorbeeld. En hoe
hij dacht een en ander voor God te verantwoorden. Die vragen liggen er nog
steeds, Herodes heeft toen niks geantwoord.
Ik denk dat Jezus daarom niks zegt. Herodes is alles al gezegd. En met zwijgen
kun je soms meer zeggen dan met woorden.

Doarpskrante fan Marsum
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Maar Herodes lijkt het niet te horen, niet te willen begrijpen. Hij laat Jezus
gaan, nadat hij Hem openlijk heeft bespot. Nog één keer maakt hij Jezus
belachelijk. Maar wie dat doet, maakt de kans wel heel klein, dat hij ooit nog
de stem van Jezus zal horen.
Ds.J.F.Kroon

Kerkdiensten
aanvang 9.30 uur.
3 maart

Bitgummole

10 maart
13 maart
17 maart
24 maart
25,26,27mrt
28 maart

Bitgummole
Ingelum
Marsum
Bitgummole
Ingelum
Ingelum

29 maart
30 maart
31 maart

Ingelum
Ingelum
Bitgum

1 april

Bitgummole

7 april

Marsum

Afscheidsdienst van ds. J.F.Kroon.
na afloop koffiedrinken in de Molewjuk.
Skoalle/tsjerke tsjinst
Mevr.Akkerboom-Hondema. Biddei, 19.30 uur.
Ds. Y.Hiemstra. Frysk
Ds.v.d.Ploeg. Palmpeaske
Vespers, comm. 19.30uur.
Ds.Korteweg
Witte donderdag/ Heilig Avondmaal, 19.30uur.
Ds.L.W.Nijendijk, Goede Vrijdag 19.30uur.
Vespers, Stille zaterdag 21.00 uur.
Ds.Korteweg. 1e peaskedei.
m.m.v. Koor Halleluja.
Earetsjinstcomm. 2e peaskedei
m.m.v.Telling Voices.
Da.W.Tinga. Frysk.

De bloemengroet februari
Mevr M.Hamstra v Houten
Dhr.Henny Slok-Soede		

Ds.Faberstrjitte 15.
R.Veemanstrjitte 4.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 26 maart bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
OF
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com)
of K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043
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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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