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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 JUNI INLEVEREN

COLOFON

NIEUWSKRUIER MEI 2014

VÓÓR DONDERDAG 29 MEI
Rienk Julianus

Jaargang 40 | #9

Rypsterdyk 2

Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

9034 HN Marsum
doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks
gratis thuis bezorgd

REDACTIE
Fetsje Huibers

redactie

058-254 1366

Rienk Julianus

kopij

058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

WWW.MARSUM.INFO

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384
HUISARTSENPRAKTIJK MARSUM D.P. Dooren & N.M.A. Meyerink-Heymans
08.00-09.00
Afspraak spreekuur en visites 		
058-2542255
tot 10.00
Inleveren lege flesjes en medicijnen
13.00-13.30
Telefonisch spreekuur onderzoeksuitslagen e.d.
16.00-16.30
Medicijnen afhalen
Bij medisch spoedgeval praktijk telefonisch in gesprek? Bel dan
058-2542975
Zie ook http://www.marssum.praktijkinfo.nl
Dietist Sonja Methorst - Spreekuur in Huisartsenpraktijk Marsum
Dinsdag 13.00-17.00 http://www.sonjamethorst.nl 		
06-50449520
VERLOSKUNDIGE Myriam Haverkamp - van Warmerdam
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

058-2542631

MAATSCHAPPELIJK WERK N.W. EN MIDDEN FRYSLAN
Voor dringende gevallen S.O.S. Leeuwarden, dag en nacht bereikbaar
Franeker
Vijfhuizen 1
Dagelijks spreekuur 09.00-10.00 0517-397484
Menaam
Dienstencentrum. Dinsdags spreekuur 09.00-10.00
0518-451547
Berltsum
Sportlaan 7
Dinsdags spreekuur 10.00-11.00
0518-461741
STICHTGING HULP EN WELZIJN
Sociale Winkel, Eewal 61 Leeuwarden. geopend: ma t/m vr 9 - 12u 058-2348434
Sint pontianus KERK EN CONSISTORIE
Koster
J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4 		
Predikant
Vacant
		
Contactadres
Mevr. G. Sijbesma-Travaille
		
Skoallestrjitte 4 Marsum		
Doarpskrante fan Marsum

058-2541408

058-2541408
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Consistorie
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum

058-2541241

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

058-2133968

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

Bitgummole
		
Berltsum 		

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

058-2531264
0518-461888
0900-8864

Stichting Welzijn Middelsee - Menameradiel
Ouderenadviseur Tjik Flameling
Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening
t.flameling@welzijnmiddelsee.nl
Ouderen / opbouwwerker Sieta Kuipers
Ondersteuning groepen, valpreventie, mantelzorg, vorming en educatie
				
s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl
Bezoek- en postadres:
Stichting Welzijn Middelsee p/a Het Groene Kruisgebouw
Sportleane 7, 9041 EC Berltsum		
0518-460805
Omtinkers menameradiel
Fragen oer soarch, wenjen, wolwêzen en tjinsten.		
Klachten Vliegtuighinder Vliegbasis Leeuwarden
Gratis nummer Den Haag 			
Zorgsteunpunt Drenningahof Dronryp
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp 			
www.paletgroep.nl 			
Chemisch Afval
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens 				
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.
Oud papier 28-5, 25-6, 30-7
SNOEIHOUT

18.30u

Vereniging Dorpsbelang Marsum
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum 		
Voorz. G. Verf
Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum
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0518-452346
058-2346700
0800-0226033
0517-233053
06-10015514

0900-2100215
06-43365003

058-2542321
058-2541802

Nieuwskruier Maaie 2014

Tussenschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland 		
Peuterspeelzaal
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website.

0517-380680
www.middelsee.nl

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

0517-391450

Contactpersoon Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Arend Castelein				
058-2541241
Xandrijn de Jager				
058-8795816
Rabobank menaam
Gesloten. Alleen pinnen totdat nieuwe locatie wordt geopend.

058 2445566

Postkantoor Marsum (Bij tuincentrum de Leeuw)

058-2541313

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

Agenda
6

mei

Verkoop loten: Loterij IIsklup Ritsuma			

>

11

mei

Ronald Smink in Dorpshuis Ny Franjum

15.00u NF

>

22

mei

Open Dag OBS de Pôlle

08.30u OBS

20

jun

Waterfestiviteit Oars/Iisklup op ijsbaanterrein

16.00u IJSB >

21

jun

Zomeraktiviteit op onder water gezette ijsbaan

13.00u IJSB >

27

sept

Rommelmarkt Ons Genoegen

Simavi collecte 2014
De Simavi collecte 2014 heeft opgebracht 526 Euro. Dit was tevens de laatste
collecte van Simavi deur aan deur. Gulle gevers en collectanten hartelijk dank
voor de giften en uw inzet.
Namens Simavi , J. De Jong.

Doarpskrante fan Marsum
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Kruierkes
Yn’ e lêste doarpskrante hawwe wy ús tinzen oer it fuortbestean
fan dizze krante taljochte. Ommers de Marsumer webside giet
hurder, is moaier en in aktueler medium. Allinne foar de faaks wat
âldere bewenners dy’t wat minder bekend binne mei ynternet
soe it ferdwinen fan de doarpskrante jammer wêze. Wy hienen de
Marsumers dêrom útnoege te reagearjen op ús tinken om te stopjen
mei de doarpskrante. Alle reaksjes dy we krigen ha wienen posityf en alle skriuwers
soenen it tige spitich fine dat der gjin doarpskrante mear yn’ e bus falle soe. Der
wienen mei-inoar 5 reaksjes. Einliks foar ús in dúdlik sinjaal. Dit wittende moatte we
fansels net út it each ferlieze dat wy foar alle oansluten ferienings, stiftingen en lokale
advertearders wol in ferantwurdlikheid ha.
Dêrom hawwe wy it folgjende besletten. Nei de simmerfakânsje sil de redaksjonele
bydrage, de kruierkes, ferfalle. Dêrmei krije we ek wat mear finansjele romte.
Foar de minsken dy’ t in leuk ferhaal hawwe wat foar elts it lêzen wurdich is bliuwt
de “Op stjitte” bledside bestean. De ynformaasje op de earste sieden, sa as wichtige
telefoannûmers, de aginda, it resept en de puzzel bliuwe wol bestean. Alle troch de
leden ynstjoerde kopij wurdt pleatst ûnder har eigen ferantwurdlikens.
En de Marsumer webside is it besjen wurdich. Miskien soe it wat tagonkliker wurde
moatte. Miskien soe der noch in prikboerd op komme moatte wêr’t eltse Marsumer
spul te keap sette kin. Of in soarte fan Buurtnet lyk as www.buurtlink.nl wêr’t alle
Marsumers berjochtsjes pleatse kinne. En miskien is it aardich wer ris te beneamen
wa’t al dy skoandere foto’s en ferhaaltsjes makket.
Piebe van der Hoek , de kollega túnman fan Jan Kuppens is in echte natuerman. Hy
hat syn eagen altiten iepen en alles wat oars is as oars sjocht er. Sa seach er lêstendeis
seldsume flinters by it Poptaslot. De nammen fan dizze flinters witte we net mear mar
as jim nijsgjirrich binne sjoch dan op Facebook en sykje op “Piebe van der Hoek”. Dan
sjogge jim in pear prachtige foto’s fan flinters dy’t gjin ien fan de readsjeleden ea earder
sjoen hie. Weachje der ris in loopke oan, wa wit. De flinters op de foto’s sille der net
mear wêze want sljochtweihinne wurdt in flinter sa’n 7 à 12 dagen âld.
6
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Kruierkes
Lêstendeis krigen wy in wat krigelich berjocht fan in ûndernimmer
dy’t in advertinsje pleatse woe en wêrom wy dy net meinommen
hienen want hy hie him wol ferstjoert. Hy wie wol wat oan’ e lette kant
mar der hienen we as redaksje yn twadde ynstânsje in útsûndering
foar makke. Om’t der neat binnenkommen wie koene we ek neat
meistjoere nei de drukker, sadwaande.
Net lang der nei gienen der praatsjes troch it doarp dat wy as redaksje lang net alles
pleatse. Wy wolle dêrom hiel dúdlik stelle dat wy yn prinsipe alles pleatse. Mar it moat
wol betelle wurde. En soms as wy in kar meitsje moatte giet it algemiene belang fan
Marsum en har bewenners foar. Fanswel woenen wy witte wat der mis gien wie. Al
gau waard dúdlik dat dizze ûndernimmer in flater yn it e-mail adres makke hie Marum
in stee fan Marsum en dan krije wy it net binnen. We ha dit korrekt dúdlik makke.
Jammer genôch hat ús korrekte reaksje gjin ekskuzen fan de betreffende ûndernimmer
as gefolch hân.
Jeft:
Y.G-H € 25.-, tige tank. It is hast net te liuwen mar yn dizze barre tiden is troch alle
binnekommen jeften it tekoart noch mar € 82,-.
Wolle jimme foar de simmerfakânsje noch wat pleatse yn’ e doarpskrante, stjoer dan
foar 29 maaie de kopij troch. De earste sneon fan septimber, krekt foar de Marsumer
merke en nei de grutte fakânsje komt de earste Nieuwkruier fan it nije seizoen wer út.

Doarpskrante fan Marsum
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Afvragen
hoe u ervoor
staat

en meteen
het overzicht
hebben.

Rabo Mobielbankieren. Gemakkelijk, handig en overal.
Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en
afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren
App heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

SMS ‘APP’ naar 7226 en start met mobiel bankieren.
Samen sterker

8
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PEDICUREPRAKTIJK

Sonja de Haan
Lid ProVoet

Bij problemen of verzorging van
uw voeten
DIPLOMA’S

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

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

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

www.pedicuremarsum.nl
PRAKTIJKADRES
Bitgumerdyk 15
Marsum

Behandeling bij u thuis mogelijk

Doarpskrante fan Marsum
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
Vorige maand geen nieuws in de dorpskrant. Daarom deze keer het nieuws van de
laatste twee maanden.
Ledenvergadering 20 maart
Zo’n 45 bezoekers tijdens onze ledenvergadering. Iets minder dan anders. De
raadsleden waren op 1 na verhinderd i.v.m. een ingelaste raadsvergadering. Jammer,
want alle fracties zijn anders altijd vertegenwoordigd. Goed voor het wederzijds
contact. Het verslag van de jaarvergadering treft u aan op www.Marssum.info onder
kopje van Dorpsbelang. Er waren geen mutaties in het bestuur. Wel zijn er twee aspirant
bestuursleden die al enige tijd meedraaien. De dorpse zaken komen grotendeels in
dit artikel aan bod. Een aantal korte mededelingen noemen we hieronder. Het aantal
inwoners in het dorp is weer iets achteruitgegaan van 1077 in 2013, naar 1061 in 2014.
De bomen aan de noordzijde van Bokmasingel zijn in maart gekapt. De bomen zijn 40
jaar oud en kaprijp. De gemeente heeft herplantplicht en zal t.z.t. Iepen terug planten.
De penningmeester van Dorpsbelang heeft kascontrole uitgevoerd bij jeugdclub
Oars en bij de Merke commissie. Bij beiden was dit goed op orde. Dit jaar zal weer
een dorpsschouw gehouden worden door de woningstichting en de gemeente. Wie
wil dat we langskomen, kan dat aan ons melden. De rotonde aan de westkant bij het
dorp moet veiliger. Door de hogere verkeersdruk, na openstelling van het NWT, komen
fietsers in de problemen. Er wordt gekeken naar een ovale rotonde en verbreding van
de middenberm, maar als dat onvoldoende blijkt te zijn zal er een fietstunneltje worden
aangelegd. De carpoolplaats zal verdubbeld worden qua grootte.
Openbaar groen
Op 29 maart werd in Utrecht de finale van ‘Kern met pit’ gehouden. Naast
vertegenwoordigers van Dorpsbelang en de vrijwilligers waren tot onze verassing de
burgemeester en toenmalig wethouder van Asperen aanwezig. Koos van der Meulen
presenteerde het project middels een film. Helaas viel ons project niet in de prijzen, maar
dat was geen schande. Het niveau van de andere inzendingen was hoog. Het was al een
prestatie om mee te mogen doen met de landelijke finale. We gaan dit jaar het project
weer verbreden. In de Wielingastrjitte zijn een vijftal perken onder handen genomen.
Bijzonder leuk vonden we het initiatief dat één perkje veranderd werd in een straatzitplek. Eigen ideeën van de straten willen we graag ondersteunen. Loop er eens langs
en zie hoe leuk het is. In de Uniastrjitte en de Tramstrjitte hebben we respectievelijk nog
10
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1 en 3 perken aangepakt. De gemeente hielp weer met de aanvoer van goede grond.
Op de Skoallestrjitte heeft een bewoner het onderhoud van twee perkjes spontaan op
zich genomen. De benodigde nieuwe aanplant wordt door Dorpsbelang betaald. We
zijn met nog een aantal straten in overleg of daar ook vrijwilligers zijn die willen helpen.
In 2015 willen we dan weer een stap zetten. Het project heeft ook een uitstralende
werking naar andere dorpen. Er is al op een aantal jaarvergaderingen uitleg gegeven
over het project. Mocht iemand het leuk vinden om ook het onderhoud van een perkje
te adopteren, dan horen we het graag.
Open dag basisschool de Pôlle op 22 mei
Op donderdag 22 mei zal de Pôlle voor de 2e keer dit jaar een open dag houden.
Iedereen is welkom van 8.30 uur -12.00 uur. De drietaligheid van OBS de Pôlle staat
volop in de belangstelling. Zoals eerder gemeld trok de Open dag op 19 maart flink
wat ouders. Naast de Marsumer ouders, zes uit Westeinde en twee uit Ingelum. Later
werd de school nog wel eens gebeld. Ondertussen gaat de inhoudelijke verdieping door.
Samen met de 11 andere scholen die uitverkoren zijn om mee te doen aan dit landelijke
pilot project zijn er bijeenkomsten. Op 9 april is het personeel van de Pôlle naar Utrecht
geweest. De andere scholen toonden zich onder de indruk van hoe de Marsumer school
bezig was. Het personeel van de Pôlle toonde zich daarentegen onder de indruk van het
aantal ouders die hun kinderen naar een meertalige school willen hebben. Op scholen
zijn al wachtlijsten. Meer inhoudelijk nieuws op de website. Dorpsbelang helpt de
school om de meertaligheid onder de aandacht te brengen. Het vizier staat daarbij op
Marsum, Ingelum, Ritsumasyl en Westeinde. Er wordt geen actieve reclame gemaakt in
de dorpen die zelf een school hebben.
Haak en Marsum aan het water
Nog dit jaar zal er veel veranderen aan de zuidkant van Marsum en aan de haven. Na
juli zal de aannemer beginnen. Deze bepaalt zelf zijn eigen werkschema. De waterpartij
aan de zuidkant van de Bokmasingel kan pas gegraven worden als de huidige weg
kan verdwijnen (in 2015). Dit jaar zullen wrs wel de werkzaamheden in de Haven
uitgevoerd worden (steiger, walbeschoeiing, verwijderen betonnen brug, verbreding
toegangsvaart tussen Bokmasingel en Haven). Dit jaar zal ook de duiker onder de
snelweg gemaakt worden en zal de sluis wrs ook aangelegd gaan worden. De duiker
onder de Bokmasingel komt definitief op 2.50 m. wat mede bekostigd wordt door het
afwaarderen van de Bokmasingel. De plannen staan al enige tijd op de Marsumer site.
Doarpskrante fan Marsum
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Bij Ritsumazijl komt mogelijk een brug op de plaats van de duiker en de fietsbrug komt
mogelijk over het oude tracé, de oude brug. Na 2015 wanneer de oude weg tussen
Marsum en Deinum verwijderd wordt komen er nog allerlei veranderingen. Aan de
zuidkant van de Bokmasingel komt een aanlegplaats voor rondvaartboot de Middelzee.
Een mogelijke echte jachthaven zal gesitueerd worden buiten het dorp, met mogelijk
een trailerhelling en een strandje voor de kleinste jeugd. Een van de redenen om dat
niet bij de Bokmasingel te projecteren is de parkeervervuiling van auto’s en trailers. In de
Haven komt aanlegplek voor boten. Er komt een verbreding waar boten kunnen draaien.
Het kruiertje in de vorige dorpskrant dat een Valkvlet achteruit terug zou moeten, klopt
niet. De Rypsterdyk houdt de huidige breedte. Hier zal ook aangelegd kunnen worden.
Dorpsbelang zal zich komende winter beraden op een systeem om de ligplaatsen goed
te regelen. Er moet ook ruimte overblijven voor evt passanten. Er komt een verbinding
tussen it Waad (bij de Spinnenkopmolen) en de Ballensfaert (langs Nij Andringastate).
Er komt een brug om de bewoners aan de Trekwei te ontsluiten. Mogelijk komt er op
verzoek van de IJsclub een klûnplank onder de nieuwe Haakweg door, zodat er ’s winters
een route geschaatst kan worden. De afwaardering van de Bokmasingel is nodig om het
sluipverkeer af te remmen. Naast de Haak wordt ter bescherming van het dorp een
geluidwal aangelegd van 1.50m hoog. Daarachter komt beplanting. Na de Hegedyk zal
er geen beplanting komen waardoor er enige zicht kan blijven op het Keukencentrum.
Op het talud van de nieuwe rijksweg zal geen nieuwe aanplant komen. Rijkswaterstaat
wil dat niet uit oogpunt van veiligheid. Een aantal Marsumers hebben zich aangemeld
voor de denktank over de herinrichting van het gebied en ook waar nu de weg DeinumMarsum ligt. Na de zomervakantie gaan we daar samen met de gemeente (en Deinum
en Ritsumasyl) over brainstormen.
Huizenbouw
Binnenkort komen de bouwlocaties naar alle waarschijnlijkheid in de Ynformaasje
en op de gemeentelijke website te staan. De advertentie is al klaar en 4 februari
heeft het College de bouwgrondprijs al vastgesteld. Dorpsbelang heeft een lijst met
gegadigden die zich wel zelf nog moeten melden bij de gemeente. Zij hebben formeel
geen voorkeurspositie. De locaties zijn: 1 aan de Riemer Veemanstrjitte, 2 naast het
dorpshuis (deze worden door de woningstichting gebouwd en zullen huurwoningen
worden), 2 aan de Tjalling van Eyssingawei waarvan 1 bedrijfsgebonden is. Heeft u
interesse, vergeet u zich dan straks niet aan te melden.
12
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Geluidshinder
Vorig jaar was een betrekkelijk rustig jaar wat geluidshinder betreft. Oorzaken waren
de baanrenovatie en het niet doorgaan van de Frisian Flag. Daar mogen we dit jaar
helaas niet op rekenen. De Frisian Flag met twee sorties per dag van 45 toestellen
hebben we net achter de rug. Nu is de tweede internationale oefening al weer gestart,
de zgn wapeninstructeursopleiding. Het volledige programma wordt vanaf Leeuwarden
afgewerkt (eerder werd op ons verzoek ook een deel in Noorwegen gevlogen). De
zomervakantie van de vliegers is ingekort zodat er in de zomer meer gevlogen zal
worden. Dan zal er dus ook een piekbelasting zijn. De motie van de PvdA die in november
2013 in de Tweede Kamer is aangenomen, wordt mede door ons verder uitgewerkt. Het
zal een lange weg worden, vooral omdat binnen defensie een cultuuromslag gemaakt
moet worden. Dorpsbelang wil de geluidscontouren controleren op basis van werkelijke
geluidsmetingen i.p.v. het achteraf te berekenen. Daarmee hopen we de geluidshinder
van de JSF binnen de perken te houden. Een permanent geluidmeetnet is daarvoor
nodig. Ook de isolatie van woningen en geluidgevoelige ruimtes wordt meegenomen
in de besprekingen. Dorpsbelang wil dat de mate van demping bepaald wordt aan het
werkelijke geluid en frequentie niveau van de JSF. Zou er onvoldoende demping zijn
dan moet er opnieuw geïsoleerd worden. Is dat niet mogelijk dat zal er vervangende
nieuwbouw moeten zijn binnen het dorp. We willen niet minder woningen/inwoners.
Verder werd de standpuntbepaling van Dorpsbelang t.o.v. de vliegbasis besproken en
unaniem vastgesteld. We zijn daar blij mee, omdat het moeilijk schipperen is om aan
alle verschillende wensen tegemoet te komen. De ene inwoner wil de vliegbasis weg
hebben, de ander zegt dat we niet zo moeten zeuren over het geluid. Het standpunt
houdt rekening met beide opties. Zie voor de volledige tekst op de website. Jancko
Hiemstra heeft een oproep gedaan aan bestuurders binnen de COVM om meer
rekening te houden met gezondheidsaspecten van omwonenden. Het gaat vooral om
het afkappen van piekniveau ’s. Het streven moet zijn nooit meer geluid te maken dan
120 dBA. Daarboven geeft het gehoorschade, zeker bij kinderen.
Amerikaanse info over geluid van de JSF
Terwijl Defensie blijft zeggen dat de geluidshinder meevalt krijgen we onderhand steeds
meer getuigenverklaringen die anders beweren. Verklaringen van diegenen die naar
Amerika zijn geweest om daar het geluid van de JSF te horen. Een Noorse journalist
verklaarde dat er geen enkele twijfel meer was. De JSF maakt heel veel meer geluid dan
de F-16. Hij heeft ook een filmpje gemaakt. Het staat op de Marsumer website. Bob
Doarpskrante fan Marsum
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Webb, een geluidsdeskundige en gepensioneerde militair uit Valparaiso, mailde dat de
autoalarms spontaan afgaan als de JSF met een beetje gas opstijgt. Hij laat verder weten
dat de JSF erg gevoelig is voor de hoeveelheid gas. Als er weinig gas geven wordt valt het
geluid nog wel mee. Gemeenteraadslid Johan Harms was tijdens de Frisian Flag naar de
spottersbult geweest. Hij sprak daar met een spotter die ook naar Amerika was geweest
om de JSF te zien vliegen. Deze verklaarde dat het geluid hem deed denken aan die van
de vroegere Starfighter, maar dan wel van een heel squadron tegelijk. Tja,…. dat zal
overeen komen met de geluidcijfers uit Amerika. Eén JSF maakt evenveel geluid als 128
F-16’s die tegelijkertijd overvliegen. De burgemeester van Uden (bij vliegbasis Volkel)
heeft gepoogd de JSF eerder naar Nederland te laten komen, nu deze dit jaar Engeland
aandoet. De minister liet daarop weten de mogelijkheden te willen onderzoeken, maar
dat beide testtoestellen t/m 2018 nodig waren in Amerika.
Werkgroep duurzaam dorp
Hans Wassenaar, Wim de Vries, Oene Hiemstra en sinds kort ook Sjef van der Lubbe
zitten in de werkgroep die duurzaamheid voor Marsum wil stimuleren. Hans hield een
inleiding over wat er zoal gebeurt in het Noorden op dit gebied. Hij verwees naar hele
mooie initiatieven die in andere dorpen gehouden worden en waar die dorpen financieel
ook beter van worden. Een energiecoöperatie is relatief snel op te zetten. Hij wil een
uitspraak van de vergadering of de werkgroep verder moet gaan met de mogelijkheden
voor windenergie voor Marsum te onderzoeken. Het is een vrijblijvend onderzoek,
niemand zit er aan vast. De ledenvergadering vond unaniem dat de werkgroep verder
onderzoek moet doen. Wordt zeker vervolgd.
Bakkerswinkel de Bôlekoer
Klaske Giesing wil het wat rustiger aan gaan doen in de bakkerswinkel. Tot dusverre
staat ze er vanaf najaar 2006 alleen voor. Gelukkig heeft ze nog geen dag verzuimd door
ziekte. Maar alleen is wel kwetsbaar. Daarom zijn we blij dat we Teatske van der Meulen
bereid hebben gevonden om de helft van de openingsuren voor haar rekening te gaan
nemen. Teatske neemt tot nader order de dinsdag en woensdag voor haar rekening en
Klaske de donderdag en vrijdags. Zaterdag om en om. Het begin is prima. We wensen
hen beiden een goede samenwerking toe. Voor de nieuwe Marsumers nog de uitleg dat
de bakkerswinkel is opgezet in 2006 door Dorpsbelang. Het gebouw is eigendom van
ons. De exploitatie van de winkel is in handen van Klaske. De bevoorrading gebeurt door
bakkerij Sijbesma uit Boksum. Deze staat garant voor kwaliteitsproducten. Doel van
14
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de winkel is om de leefbaarheid in ons dorp te bevorderen. Het aantal voorzieningen
liep terug. Op deze wijze kunnen we ons steentje bijdragen. De winkel is een landelijk
voorbeeldproject geweest. We zijn blij dat deze na 8 jaar nog steeds springlevend is.
Mocht u er nog niet geweest zijn, loop er gerust eens binnen. Aan de Skoallestrjitte,
tegenover de slager in de blokhut. Het telefoonnummer van de Bôlekoer is gewijzigd.
Tel 06-81303316.
En verder:
• Werd meegedeeld dat het voetbalveld gerenoveerd zal worden.
• Deed Jan Kuppens op de ledenvergadering verslag van de Marsumer stichting die
de kerkelijke goederen beheert.
• Zijn wij nog niet zover dat de dorpskrant opgeven kan worden. De website bereikt
lang nog niet iedereen. Volgend jaar ruimen we graag tijd in voor de redactie om
hierover op de ledenvergadering met de aanwezigen van gedachten te wisselen.
• Legde Jan Kuppens uit waarom de Linden aan de noordkant van de kerk zijn
gekandelabeerd en daarna in jute gewikkeld. De kroon werd te omvangrijk en om
de stam tegen de zon te beschermen is jute aangebracht.
• Complimenteerden we Dorpsbelang Deinum met de fraaie plannen inzake de
herinrichting van de oostkant van het dorp na het verdwijnen van de huidige weg
en brug.
• Staan op de website de regels omtrent het gebruik van het sociaal dorpsplein.
• Werd de Himmeldei op 22 maart gehouden in samenwerking met jeugdclub Oars.
• Zal de Elfstedenfietstocht op paasmaandag voor het eerst dwars door Marsum
heenkomen. Voorwaarde is wel dat we enkele verkeersregelaars leveren. Weet u
iemand die dat vast zal kunnen,… bel ons even. B.v.d.
• Hebben we na lang aandringen bericht van de gemeente Leeuwarden dat het
aantal lantaarnpalen langs de Ljouwerterdyk mogelijk, net zoals in Menameradiel
al gebeurde, gehalveerd gaan worden
• Is op de jaarvergadering door de leden toestemming gegeven aan het bestuur een
deel van de nutsgelden in te zetten ten behoeve van speeltoestellen voor de jeugd.
Tot de volgende maand
Het bestuur van Dorpsbelang

Doarpskrante fan Marsum
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Beste jeugd van marssum
Op 20 en 21 juni organiseert OARS een hele leuke activiteit !
(samen met ijsbaan vereniging ivm 100 jarig bestaan )
We gaan samen vlotten bouwen vanaf 16 uur op het terrein bij de
ijsbaan .Als de vlotten klaar zijn gaan we hier leuke spelletjes mee doen
!! De ijsbaan staat namelijk onder water !!

Daarna gaan we lekker
barbecueën met muziek
en gezellig samen zijn.
Als klap op de vuurpijl
mag je ook blijven
slapen in onze mooie
tent. Je moet natuurlijk wel je slaapzak en matje mee nemen om
lekker te kunnen slapen. Ook droge kleding is handig want je weet maar
nooit of je van het vlot valt !
In de ochtend krijg je nog ontbijt en dan
is het feestje voorbij
We hopen dat jullie allemaal komen en je
hiervoor op gaat geven, het mooie is dat
het voor alle leeftijden is
Opgeven voor 29 mei as. Op onze
facebook-site of via een berichtje of via
email oars@live.nl
Graag in de email zetten:
Je naam ,leeftijd en of je blijft slapen !
We hopen dat jullie allemaal komen , dan maken we er een mooi feestje
van !
Bestuur van Oars as Oars.
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Het ouderhuis is niet meer, na een paar zware weken van ziek zijn
is vredig ingeslapen onze lieve Mem, Beppe en Oerbeppe.
CORRIE v. WIEREN – WIJMA.
Ze heeft de respectabele leeftijd van 91 jaar bereikt, maar missen doet altijd pijn.
Wat blijft zijn de mooie herinneringen aan haar en die zullen we koesteren.
Het heeft ons goedgedaan dat er zoveel mensen zijn die aan je denken in deze moeilijke
tijd.
Voor de belangstelling en steun die wij hebben ontvangen willen wij een ieder bedanken.
Het was hartverwarmend.
Ook willen we hierbij de lidmaatschappen, bijdragen, etc. opzeggen.
Uit dank van de familie van Wieren

WOM - WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MENAMERADIEL
Bêste ynwenners fan Menameradiel**.
Wy ha besluten yn 2014 gjin kollekte te hâlden,
De WOM giet troch mei it begelieden fan wat yn Roemenië opset is en hat noch jild om
nije saken ynearsten te beteljen. Ek slaggen de túnders, dy’t jild fan ús liend hawwe, der
ferline jier wer yn harren skulden foar in grut part ôf te lossen.
Nije WOM-leden socht!!!
It fuortsetten fan ús wurk en benammen it opsetten fan nije inisjativen slagget net sûnder
nije leden. Dat wurk kin útienrinne fan it mei organisearjen fan in kollekte, it betinken
fan better PR-materiaal of it ferkeapjen fan Fair Trade produkten oant it meitsjen fan in
reis nei Roemenië om te sjen wat de WOM yn gearwurking mei de minsken dêr opset
hat.
Mear witte oer de WOM?
It jierferslach 2013 is te lêzen op ’e site fan de gemeente Menameradiel (ûnder ‘WOM’)
of wurdt brocht as jo der om freegje.
Mei freonlike groetnis,
foar de leden fan de WOM,
Yde Faas skriuwer
058 2541542
**Moeite met de Friese taal? Neem even contact op met ondergetekende of één van de andere leden
genoemd in het jaarverslag
Doarpskrante fan Marsum
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“Zwerfvuil” op het schoolplein
Het is jammer, of zelfs triest te noemen dat de peuters van de Pikepolle niet veilig op
het schoolplein kunnen spelen. Dit kan niet vanwege de blikjes, drankflessen en de
peuken die er blijven liggen als de “grote” mensen hier niet beter over nadenken. We
kunnen wel onze gemeente perkjes zelf onderhouden maar niet ons schoolplein..??
Zeker nu het warmer en droger weer is willen de peuters toch ook wel eens lekker
buiten ravotten!
Misschien, hopelijk willen jullie er om denken dat er kleine kinderen zijn die van alles en
dus ook peuken in hun mond stoppen!
Alvast bedankt!
Iisklup “Ritsuma”
sekretariaat
K.N. Kuperusstrjitte 21
9034 GP Marssum
tel. 058 - 2541678
Beste Marsumers,
De jubileumkommissie is druk bezig met de voorbereidingen van haar zomeraktiviteiten
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Iisklup “Ritsuma”. In de onlangs huis aan huis
bezorgde nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat op 21 juni een pingpongballetjeswedstrijd
wordt georganiseerd ten behoeve van de jubileumaktiviteiten. Voor deelname aan de
wedstrijd kunt u genummerde pingpongballetjes kopen, waarvoor u dan lotnummers
ontvangt. Volledigheidshalve brengen wij het volgende nog even onder uw aandacht.
Aanvang verkoop balletjes (lootjes): vanaf 6 mei komen wij bij u langs
Aantal genummerde balletjes: 2000
Prijs per balletje: € 1,00
Wedstrijddag: zaterdagmiddag 21 juni, na afloop van de spelletjes op de onder water
gezette ijsbaan
Prijzen: 1e: tablet, 2e: e-reader, 3e: barbecue, 4e: arrangement Terschelling voor twee
personen, 5e: slangenwagen, 6e tot en met 10e prijs: waarde- bonnen.
Hiervoor werd vergunning verleend door gemeente Menameradiel op 2 april 2014
onder kenmerk (2014OV04). Omdat het hier een kansspel betreft is de minimum leeftijd
voor deelname 18 jaar.
Wij wensen u alvast veel succes toe en zien u graag bij de wedstrijd.
Het bestuur
18
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Nieuws van het kaatsfront:
Dorpsgenoten en Kaatsvrienden
Het seizoen gaat weer beginnen.
Er wordt alweer volop gekaatst op de Tsiene .
Dinsdagavond kaatsen de heren en dames competitie.
Op woensdagavond is de jeugd actief.
En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de Tsiene.
Hier volgen de wedstrijden voor de eerste helft van het seizoen
Zondag 27 april

Openingspartij voor dames en heren vanaf 14 jaar
met verliezersronde +Jeugd.Aanvang 12.00 uur.

Zaterdag 3 mei

Federatie menaldumadeel .Aanvang 13.00 uur.

Let op !!!! Let op !!!!
Zondag 18 mei
Ledenpartij voor dames ,heren en jeugd te Engelum
Aanvang 13.00 uur en jeugd 11.00 uur
opgave vervroegd naar donderdag 15 mei 19.00 uur
en de jeugd opgave voor 14 mei.
Zondag 25 mei

Knkb Jongens afdeling +del +verliezers afd.
Aanvang 10.00 uur

Vrijdag 13 juni

Obs polle partij .Aanvang 13.30 uur.

Dinsdag 17 juni

Voorrondes sportweek .Aanvang 18.00 uur.

Woensdag 25 juni Diploma kaatsen Jeugd.Aanvang trainingstijd.
Vrijdag 27 juni

Kind/Ouderpartij Aanvang 18.00 uur.

Zondag 29 juni

Heineken /café partij voor dames en heren vanaf 14 jaar
Aanvang 11.00 uur.

Zondag 13 juli

Gezamelijke jeugd partij te engelum
Aanvang 13.00 uur.

Kom gerust eens een kijkje nemen op de Tsiene.
Voor actuele informatie bezoek onze website www.kvfoarut.nl of like ons op facebook.
Bestuur kv Foarut
Doarpskrante fan Marsum
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MaakMaak
uw uw
herinneringen
weer
levend
hlrilllrilgll wllr
llvlld
ll zll
lpCD,
CD, DVD
Blu-Ray
en zet
zezlop
DVDllof
Blu-Ray

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

Voor al uw verbouwingen

Ook buiten uw woning!

Voor het vervaardigen, leveren, monteren en onderhoud van o.a.
Kozijnen - Ramen - Deuren - Erfafscheidingen
Maar ook voor Schilderwerk - Timmerwerk
EPDM Dakbedekking - Onderhoud aan dakgoten
*Vrijblijvende offerte

Mark Flekzer

Uniastraat 10, 9034 GX Marssum
Tel. 058 - 844 93 99, Mob. 06 - 53 85 01 52
m.flekzer@klussenier.nl, www.klussenier.nl
20
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*Geen voorrijkosten
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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
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Huidverzorgingsstudio
Brigitta		
058-2890054

Nieuw in Friesland: Lash Coat:
gegarandeerd 4-5 weken prachtige
mascara. Douchen, zwemmen,
regen, geen vlekken! Fijn voor de
vakantie! VALENTIJNSTIP: Verwen
uw geliefde met een bon voor een
overheerlijke verwenbehandeling
in de salon! Zie voor al mijn
behandelingen,aanbiedingen en prijzen
op: www.huidverzorgingbrigitta.nl

VOOR EEN NOFLIKE
TOCHT DOOR NOORD
WESTFRIESLAND

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

VOORJAAR!
Geef uw huid in het voorjaar een oppepper d.m.v.
een heerlijke gezichtsbehandeling. Dat kan al heel
voordelig d.m.v. een korte basisbehandeling van
€ 25,50
of een standaard gezichtsbehandeling van € 45,90
(deze laatste behandeling incl. een heerijke massage)
AANBIEDING APRIL / MEI:
Mascara Lash X-Press & Hyaluronic
van € 20,50 voor € 15,00

VAN HARTE WELKOM!

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

Doarpskrante fan Marsum
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Puzzel: Rebuskraker
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Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Nieuwskruier Maaie 2014

Oplossing April-nummer:

Winnaar:

Doarpskrante fan Marsum

Joke IJpma
Dr. Poptastrjitte 11



25

PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum
(in het gebouw van OBS De Pôlle)
Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag
hij of zij op maandag- en donderdagmorgen
naar de peuterspeelzaal.
De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.
U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site www.welzijnmiddelsee.nl
Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.
U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met juf
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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Dizze moanne gjin nijs
Rommelmarkt Ons Genoegen,
Ook dit najaar wil muziekvereniging Ons Genoegen weer een rommelmarkt organiseren.
Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 27 september in dorpshuis Ny Franjum.
Op vrijdag 26 september, vanaf 13:30 uur, komen wij bij u langs om de spullen, die u
aan ons kwijt wilt op te halen. Meer informatie hierover volgt in de dorpskrant van
september.
Zet deze data dus in de agenda!
Alvast een fijne vakantie toe gewenst en tot dan,
De rommelmarktcommissie.

Grenzen verleggen en in contact komen met elkaar!
Op woensdag 9 april hebben de mantelzorgers uit Noordwest Friesland in Franeker de
regionale Mantelzorgdag gevierd. Het thema voor deze dag was:”Grenzen verleggen en in
contact komen met elkaar!” Een nieuw initiatief van het ouderenwerk en het steunpunt
mantelzorg uit de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en Harlingen.
Het doel van deze middag was de mantelzorgers uit de regio in contact te brengen met
elkaar. Tevens kon men kennis maken met organisaties die de mantelzorger kunnen
ondersteunen om de taken langer vol te kunnen houden. Degene die verzorgd wordt kan
dan zo lang mogelijk thuis blijven wonen en hoeft niet verplicht te verhuizen hetgeen vaak
pijnlijke situaties met zich meebrengt.
Naast de aanwezigheid van een aantal gastsprekers die vanuit de praktijk betrokken zijn bij
het onderwerp mantelzorg was er veel ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en informatie.
De mantelzorgers en gasten konden deel nemen aan verschillende workshops zoals
praktische respijtzorg, sociaal netwerkcoach en bewindvoering . Ook was er de gelegenheid
om samen met anderen creatief bezig te zijn of gebruik te maken van een heerlijke
handmassage. Om 17.00 uur werd de Mantelzorgdag door dagvoorzitter Els Hiemstra van
Partoer afgesloten en onder het genot van een hapje en een drankje konden we terug zien
op een zeer geslaagde middag.
De regionale Mantelzorgdag werd mogelijk gemaakt door : Accolade, Wonen Noordwest
Friesland, De Bouwvereniging, De Skûle Welzijn, Stichting Welzijn Middelsee en de
gemeente Harlingen.

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

17.00
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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
30
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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

Kinderdagverblijf Deinum
Heemhuys Rozenhofje is een
kleinschalig kinderdagverblijf in
Deinum.
Wij bieden een vertrouwde plek
voor uw kind met de aandachtige
verzorging van een vaste leidster.

Belt u voor een kennismaking met
Renske Olthof.
Tel: 06-18748094
www.heemhuys-rozenhofje.nl

Doarpskrante fan Marsum



31

11 Mei
Ronald Smink komt er aan mensen! De afgelopen jaren liet Ronald in zijn
programma's 'Bor Knok' en 'Bonanza' zien over uitzonderlijke talenten te
beschikken. De absurdistische maar ook zeer herkenbare humor van deze
Fries komt volledig tot bloei in zijn nieuwe, derde avondvullende
programma.
In 2007 werd Ronald
beschreven als 'een groot talent
dat volledig ‘out of the box’
denkt. Zijn inventieve
maalstroom aan absurde
gedachtekronkels vliegt alle
kanten op en is volstrekt
onvoorspelbaar'.
‘De opkomst van een terriër' is Ronalds meest persoonlijke programma tot
nu toe. Het is scherp, dramatisch en confronterend, maar zeker ook goed
voor een bulderende lach.
Ook is Ronald regelmatig te zien in de line-ups van De Hyena's, het
comedygezelschap wat opgezet is vanuit zijn geliefde stad Groningen.
Hij komt:
Zondag 11 mei 2014 om 15.00 uur in Doarpshus Nij Franjum te Marsum
Kosten € 20,00 inclusief consumpties
Kaarten te bestellen bij Gerrit Julianus 058 – 254 1252
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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!
*

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

MARSSUM
NL57RABO 0313200777.
NL53RABO 0341704008
NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408
0627243464.

De barmhartige Samaritaan.
In Mattheus 5staat :”Gelukkig de barmhartigen, wantzij zullen barmhartigheid
ondervinden”. Wie goed doet, goed ontmoet ? Niet altijd, want “ondank is werelds
loon”Dat spreekwoord bestaat ook nog. Laat het echter geen belemmering zijn
om te helpen. Ook al is dat levenservaring. Maar het verhaal van de barmhartige
Samaritaan spreekt me altijd geweldig aan! Het laat zien dat er geen voorwaarden
aan hulp gesteld moeten worden. Het maakt de Samaritaan niks uit dat hij misschien
geen “geloofsgenoot”helpt. Hij helpt. En hoe. De priester en de leviet die voorbij
liepen, zonder in te grijpen. Die kenden het spreekwoord “nood breekt wet”zeker niet.
Iemand die Israël bezocht heeft, vertelde mij dat de gids op één van de dagtochten de
herberg aanwees waar de Samaritaan de gewonde jood gebracht had. Gelukkig was zijn
Bijbelkennis dermate goed dat hij de gids er op wees dat dat niet kon. Immers het is een
gelijkenis, een treffend verhaal. De gids antwoordde dat hij blij was met die opmerking
en vertelde dat hij veelal geen commentaar kreeg, wanneer hij de zgn. herberg aanwees.
Misschien ook een bewijs dat het er zo bij ons in zit, dat overbekende verhaal, dat het niet
eens meer opvalt dat het een verhaal was. Rembrandt heeft ook veel bijbelse taferelen
geschilderd of geëtst. In het Hannema huis in Harlingen zijn 100 etsen van Rembrandt
te bewonderen. De moeite waard om naar Harlingen te gaan, deze zomer. Diverse
keren heeft de grote schilder deze geschiedenis geëtst. Ik was stom verbaasd toen ik de
ets zag. Het lijkt erop alsof Rembrandt een foto genomen heeft en bij het ontwikkelen
tot de ontdekking komt dat er iets heel ongewoons bij op staat. Op de achtergrond
is te zien hoe de gewonde de herberg binnen gedragen wordt, op de voorgrond doet
een hond duidelijk zijn behoefte! Waarom staat die hond er op?En waarom zo?Dan
begin je na te denken. “Iemand helpen is een dagelijkse behoefte”of “elke dag heb je
behoefte om iemand te helpen”? “Iedereen behoeft hulp”? Meerdere mensen hebben
het zich afgevraagd. Die komen met de volgende opmerkingen: “Rembrandt etste met
zo’n werkelijkheid dat op die manier ook een verheven gebeurtenis naar het dagelijks
leven kon worden getrokken”en “onwaarschijnlijke gebeurtenissen er zo overtuigend
Doarpskrante fan Marsum
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uit laten zien alsof ze echt konden plaats vinden”.O.K. laat het zo zijn. Het doet er niet
toe wie gelijk heeft, Rembrandt kunnen we niet meer vragen. Iemand helpen kan erg
moeilijk zijn. Een Chinees spreekwoord zegt: “Waarom kijk je zo boos? Ik heb je toch
niet geholpen?”Of iemand van de wal in de sloot helpen bestaat ook nog. Voor mij is het
duidelijk: hulp aan de naaste is voor iedereen een behoefte! Waar een bezoek aan een
museum al niet goed voor is. Onvoorwaardelijke hulp!
Sjoerd D. Schaaf

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
27 april

Marsum

Ds.K.Visbeek Westerein. Frysk.

4 maaie

Bitgummole

Ds.Joh.Bakker Menaam Bevestiging Ambtsdragers 11
oere.

11 maaie

Bitgum

Ds.Tineke Weidema -Bos Kortehemmen.

18 maaie

Bitgummole

Mevr C.Akkerboom-Hondema Harns.

18 maaie

Bitgummole

Molewluk Jeugdtsjinst 19.30 oere

25 maaie

Marsum

Mevr. E.Stellingwerf Earnewald.

29 maaie

Ingelum

Dhr. G.Mollema Himelfeartsdei.

1 juni

Bitgummole

Ds. Korteweg Ferwert

8 juni

Marsum

Ds. J. Goorhuis Smelle IE Iepen loft tsjinst Poptaslot
plein. 1de Pinksterdei. 10 oere, de kofje stiet klear
om 9.30 oere mei mei wurking fan Brassband Looft
de Heer fan Bitgummole,under lieding fan Paulus de
Jong. Bij min waar yn tsjerke.

LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 22 April bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
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er kan er maar
1 de beste zijn!
• De beste kwaliteit
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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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