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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: 06 - 533 99 661

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

• flyers - folders - posters
• geboorte-, bruiloft- en andere gelegenheids-

kaartjes
    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
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Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuisbezorgd

REDACTIE

Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ MAART INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 25 FEBRUARI

Rienk Julianus

Rypsterdyk 2

9034 HN Marsum

doarpskrantemarsum@hwassenaar.nl

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 058-2542631
Homecare Verloskunde - www.homecare-verloskunde.nl

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

SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
     06-27243464
Predikant Ds.F. Haverschmidt,  J.H. van Aismawei  9, 
  Bitgummole.   Tel. 058-8431534  
Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

WWW.MARSUM.INFO
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CONSISTORIE 
Mevr. Sonja de Haan Bitgumerdyk 15  9034GH Marsum 058-2542903
     sonjasaakje@hotmail.com

STICHTING DE KROBBE DER ÚT
Dhr. J Hogenhuis Buorren 57, 9034 HJ Marsum  058-2133968

Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging (O.N.S.) Menameradiel
J. Kuipers Alddyk 1A Skingen   0517-231932
D. Fopma Hilligekamp 14 Bitgum   058-2531928
M. Bresser  Franjumbuorsterpaed 11 Marsum  058-2541526

PCOB Menaldumadeel
dhr. D. v/d Schaaf   Bitgummole            058-2531264
mevr. R. Runia-Wiersma  Berltsum      0518-461888

THUISZORG HET FRIESE LAND Telefoon 24 uur per dag  0900-8864
www.hetfrieseland.nl | info@thfl.nl

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.  0518-452346

KLACHTEN VLIEGTUIGHINDER VLIEGBASIS LEEUWARDEN  058-2346700 
GRATIS NUMMER DEN HAAG    0800-0226033

ZORGSTEUNPUNT DRENNINGAHOF DRONRYP
Hearewei 83, 9035 EK Dronryp    0517-233053
www.paletgroep.nl    06-10015514

CHEMISCH AFVAL
Chemisch afval kunt u kwijt bij de Milieustraat
Seerob 23, Stiens     0900-2100215
Elke dag 13u - 16u, zaterdag 9u - 12u.

OUD PAPIER   04-02-2016, 23-03-2016, 20-04-2016  18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT 
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VERENIGING DORPSBELANG MARSUM
Secr. S. Tigchelaar Rypsterdyk 45, 9034 XA Marsum   058-2542321
Voorz. G. Verf  Binnenbuorren 4, 9034 GN Marsum  058-2541802

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland   0517-380680

PEUTERSPEELZAAL 
De Pikepolle, aanmelding kinderen kan op de website. www.middelsee.nl

OPENBARE BASISCHOOL DE PÔLLE
Skoallestrjitte 28 9034 GL    058-2541681 
depolle@owgfier.nl – www.obsdepolle.nl

GASTOUDERBURO 
St. Kinderopvang N.W. Friesland (kinderen 0-13 jaar)  0517-391450

CONTACTPERSOON WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)
Arend Castelein    058-2541241

RABOBANK MENAAM 
Gesloten. 

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

11 feb Koffiemorgen 55+ 90.45u CS >
18 feb Domotica informatiemiddag 14.00u NF >
25 feb Inloopkoffieochtend 10.00u NF >
6 mrt Concert Vrouwenkoort Nocht en Wille 15.00u NF >
22 mrt Ledenvergadering Dorpsbelang  NF >
2 apr Himmeldei Oars en Dorpsbelan   >

Jeften

J.S. €12,50 ,  W.v.W. €15  , H.K. €15.



6  Nieuwskruier Febrewaris 2016

Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

De afgelopen maand vroegen onderstaande dorpse zaken weer onze aandacht:

Herinrichting Ritsumasyl gestart 
In Ritsumasyl is de aannemer begonnen met de werkzaamheden om de huidige, 
in slechte staat verkerende damwand, aan de zuidkant van het Deinumerrak, te 
vervangen door een stalen wand van 6,5 meter diep. De slechte staat wordt onder 
andere veroorzaakt door een fluctuerend waterpeil. De nieuwe damwand wordt circa 
1 meter voor de huidige houten damwand geplaatst. In de ontstane ruimte wordt een 
nieuwe riolering aangebracht. Naar verwachting is de nieuwe damwand halverwege 
maart gereed, zo lazen we op www.vrij-baan.nl. De oever aan de Marsumerkant zal 
later ook aangepakt worden. Ook deze damwand verkeert in (zeer) slechte staat. Hier 
komt geen stalen damwand, maar een zogenaamde natuurvriendelijke oever. Deze 
bestaat uit basaltkeien, waar riet tussen kan groeien. Net zoals de oever in de Marsumer 
Haven is aangelegd. Het voordeel hiervan is o.a. dat de sterke zuiging in Ritsumasyl ten 
gevolge van de vrachtschepen in het v. Harinxmakanaal verminderd zal worden. Voor 
de pleziervaart zullen steigers aangelegd worden. Het fietspad langs het Deinumerrak 
zal iets verlegd worden in de richting van de sloot. In Ritsumasyl zullen tegenover de 
woningen, mede op verzoek van  de bewoners, geen steigers komen. Hierdoor kunnen 
er later geen boten meer tegenover de woningen  komen te liggen. Er is nog een 
probleem voordat de aannemer los kan aan de noordkant. Er liggen verscheidene boten 
waarvan de eigenaar niet bekend is bij de gemeente. Deze worden via-via opgespoord. 
Ze worden allen verzocht om hun boot elders neer te leggen.

In Ritsumasyl staat nog meer te gebeuren. De gemeente en plaatselijk belang zijn 
plannen aan het maken. Het plan is om de parkeerplekken om te vormen tot een 
soort dorpsplein. Door de nieuwe weg naar de woonboten kunnen de auto’s nu bij 
de woonboten geparkeerd worden waardoor het parkeerterrein zijn functie verliest. 
Dat geeft nieuwe kansen. Onderwerp van gesprek is ook het vervangen van de duiker 
door een brug. Het zal vast een hele verbetering worden. De sloop van de brug onder 
Deinum is in volle gang. Voordat deze medio maart helemaal is verdwenen moeten de 
twee kranen met betonscharen er nog flink tegenaan. Er zit veel bewapening in de brug.

JSF weer in het nieuws
De directeur van de testafdeling van de JSF waarschuwt voor onvolledig testprogramma. 
Problemen zorgen voor vertraging van dit programma. Er zijn plannen om het 
testprogramma in te korten. Volgens het officiële testschema zou de volledige 
ontwikkeling en tests van de software op 31 juli 2017 klaar moeten zijn. Directeur 
Gilmore noemt het halen van die datum ‘niet realistisch’. Wanneer wel aan die datum 
wordt vastgehouden moet een significant aantal testpunten worden overgeslagen. 
Wanneer er vervolgens fouten worden geconstateerd zouden die pas kunnen worden 
opgelost in een nieuwe verbetering die voor 2021 op het programma staat. Vliegbasis 
Leeuwarden heeft dan al zijn JSF toestellen al (bijna) binnen. 

Ander nieuws is dat Luitenant-generaal Christopher C. Bogdan van de United States Air 
Force  voor het eerst zijn twijfels uit over de voortgang van het JSF programma. Zo sterk 
zelfs dat hij zegt dat 2016 het jaar van de waarheid gaat worden. In december wil hij een 
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besluit nemen of het geplande aantal te bestellen JSF-s wel door zal gaan. Vermindering 
van het te bestellen aantal door Amerika zal invloed hebben op de prijsvorming. Voor 
Nederland van cruciaal belang, omdat er binnen het gereserveerde budget slecht 
vier toestellen overblijven voor internationale inzet. Amerika overweegt ook andere 
toestellen aan te schaffen, o.a. F-15’s, F-16’s, F-18’s en een mediabericht had het zelfs 
over aanschaf van de Zweedse Saab Gripen. Meer nieuws op Marsum.info onder knop 
vliegbasis.  

Opschudding in VS door geluidsbarriëre JSF 
Een enorm kabaal en een trillende grond hebben in het noordoosten van de Verenigde 
Staten letterlijk en figuurlijk voor opschudding gezorgd. Veel mensen in de staten New 
Jersey en Connecticut vreesden dat er sprake was van een aardbeving. Sommigen 
gingen zelfs angstig de straat op omdat hun huis zo trilde, meldden Amerikaanse 
media. Het bleek veroorzaakt te worden doordat een JSF een aantal keren door de 
geluidsbarrière ging. De politie riep in een reeks plaatsen aan de noordoostkust de 
bevolking op te stoppen naar alarmnummers te bellen. Laten we hopen dat de JSF later 
niet boven Friesland of de Waddenzee door de geluidsbarrière zal gaan. In ieder geval 
reden genoeg om de basisleiding ter verzoeken dat later niet hier te doen.

Nieuwbouw aan de Riemer Veemanstrjitte gestart
De nieuwbouw aan de Riemer Veemanstrjitte is begin dit jaar gestart. De Marsumers 
Wijnand en Ester Hiemstra zijn de opdrachtgevers. De fundering op de plek van de 
vroegere fietscrossbaan ligt er grotendeels al in. Als alles volgens plan verloopt wordt 
het huis in februari opgezet, natuurlijk wel afhankelijk van het weer, aldus Wijnand 
Hiemstra. De nokhoogte van 9 meter is hoger dan de naastgelegen woningen, maar 
verder zal de woning passen in het straatbeeld, aldus Wijnand. Wijnand, Ester en hun 
twee zoons Wessel en Jorrit wonen sinds eind september in een tijdelijk onderkomen. 
Een caravan die achter het huis van hun ouders werd geplaatst. Voor diegene die met de 
kou medelijden heeft meldt Wijnand dat ze de kou in januari makkelijk hebben kunnen 
trotseren. Naast de gaskachel hebben we toen even een elektrische kachel erbij gebruikt, 
aldus Wijnand. Voor de zomervakantie hopen ze dat het huis af is. De nieuwbouw is 
een historisch moment voor Marsum. Al decennia zit nieuwbouw voor Marsum op 
slot. Sinds de bouwstop ten gevolge van het vliegtuiggeluid in 1976 in werking trad, 
mochten er alleen nog enkele open gaten in de kom opgevuld worden. Sinds enkele 
jaren zijn de planologische beperkingen verzacht. De bouwstop had aanvankelijk het 
doel om vermeerdering van het aantal omwonenden van de vliegbasis tegen te gaan, 
maar toen bleek dat het aantal inwoners sterk daalde, kon de wettelijke beperking 
versoepeld worden. Deze woning is de eerste die door deze versoepeling gebouwd kan 
worden. Verder zijn er nog bouwlocaties aan de Uniastjitte (twee huurhuizen achter 
het dorpshuis) en aan de Tjalling van Eysingawei. Dorpsbelang hoopt binnenkort meer 
nieuws te hebben over de bouwlocatie achter het dorpshuis. De andere kavel wacht 
nog op een koper.

Extra COVM vergadering
Eind februari zal er een extra COVM vergadering gehouden worden. Tijdens deze 
vergadering zal o.a. uitleg gegeven worden over de mogelijkheden om een permanent 
geluidsmeetnet aan te leggen. De stuurgroep motie Eijsink heeft haar advies aan de 
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minister hierover bijna klaar. Het advies is gebaseerd op de rapporten van het NLR 
en het RIVM. Beide instanties hebben los van elkaar de onderzoeksvragen van de 
Stuurgroep beantwoord. Vanuit ons bestuur heeft Geert Verf zitting in de stuurgroep. 
Via Marsum.info zullen we u de precieze datum en tijdstip laten weten. Verder zullen 
de zogenaamde belevingsvluchten van de JSF aan de orde komen. Volgens planning zal 
de JSF in juni op vliegbasis Leeuwarden komen. De omwonenden kunnen dan met eigen 
oren horen hoe sterk het geluid is t.o.v. dat van de F-16. Omdat het de eerste trans-
Atlantische vlucht is wordt rekening gehouden met een groot aantal bezoekers.

OBS de Pôlle krijgt bezoek uit Engeland, Schotland, Finland, Frankrijk en Spanje.
Op de valreep voor deze dorpskrant krijgen we het bericht dat van 24 tot en met 26 
februari de OBS de Pôlle belangrijk bezoek krijgt. Een delegatie van verschillende 
buitenlandse scholen zal tijdens het werkbezoek beleid maken over het onderwerp: 
“How  children learn languages”. De delegaties komen uit Engeland, Schotland, Finland, 
Frankrijk en Spanje. Dit is een vervolg op het bezoek dat juf Cindy en juf Gellie brachten 
aan Beaumontschool bij Ipswitch in Engeland. Zoals bekend is de Pôlle een van de twaalf 
scholen die meedoet aan een landelijk project dat vier jaar duurt. Het wordt daarbij 
gesteund door de provincie en het Europese fonds. De methode van drietalig onderwijs 
vanaf groep 1 en het internationaliseringsprogramma is uniek in Friesland. Marsum mag 
trots zijn op wat de basisschool deze jaren neerzet. Nadere informatie over dit bijzonder 
interessante bezoek volgt via de Marsumer website en de nieuwsbrief van de school.  

En verder:
• Houden we onze jaarlijkse ledenvergadering op 22 maart. Noteert u de datum vast 

in uw agenda?
• De Himmeldei die we houden in samenwerking met jeugdclub Oars zal op 2 april 

gehouden worden.
• De werkgroep die de Marsumer bijdrage voor de Culturele Hoofdstad 2018 zal 

voorbereiden start binnenkort. Heeft u een leuk idee, of wilt u zelf meedenken? 
Laat het ons weten.

• Fijn dat het gezamenlijk stampoteten weer een goede opkomst kende. Een mooie 
traditie.

• Het benefietconcert op vrijdag de 29e januari had een grotere Marsumer opkomst 
verdiend. De twee 14 jarige organisatoren (Elvira en Daphne) hadden een mooi 
programma in elkaar gezet. Alle respect voor hun initiatief. Een gezellige avond. 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 

• De subsidie voor de speeltuin is bijna binnen. We streven naar uitvoering dit 
voorjaar. Een nieuwe bodembedekking is hard nodig, want bij regenval blijft het 
water er in staan.

• Zal de Middelzeesluis dit voorjaar in gebruik genomen kunnen worden. De sluis 
is getest en in orde gebleken. We overleggen met de gemeente over de precieze 
datum. Nader bericht volgt.

• Is nog niet precies duidelijk hoe de rotonde van de N383 (westelijk van Marsum) 
aangepakt zal worden. Ook nog niet hoe de inpassing van twee bushalteplaatsen 
op die plek kan plaatsvinden. De provincie wil eerst de huidige verkeersafwikkeling 
beter in kaart brengen. Hiertoe zal eerst een verkeersonderzoek plaatsvinden. 
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Dorpsbelang Marsum heeft eerder al eens hiervoor subsidie aangevraagd (Butenut 
Foarut), maar ondanks goede beloftes hebben we nog steeds geen antwoord. 
Omdat het ons te lang duurt hebben we ons nu gericht tot de gedeputeerde 
Poepjes. We hopen u op de ledenvergadering meer mee te kunnen delen.

• Zijn we nog steeds bezig met de planvorming tot aanleg jachthaven en zwemvijver 
zuidelijk van de Bokmasingel. Inhoudelijk is er nog niets over te zeggen. Wel dat het 
meer tijd vraagt dan ingeschat. Jammer, maar dat is op zich niet erg, als de kansen 
maar blijven bestaan. En dat is gelukkig wel het geval.

• Wordt dit  voorjaar  een tweede verkeerstelling  uitgevoerd om de 
verkeersbewegingen ten gevolge van het NoordWest tangent in kaart te brengen. 
Twee jaar geleden is er ook een telling gehouden. We zijn benieuwd of het aantal 
auto’s over de Bitgumerdyk en Ljouwterdyk verder is afgenomen. Deze zomer 
zullen we met de andere dorpsbelangen en met de gemeente de nieuwe resultaten 
bespreken.

Tot de volgende maand

Het bestuur van Dorpsbelang

Gezamenlijk stamppoteten 2016.
Dinsdag 26 januari 2016 was het weer zover, alle Marsumers waren uitgenodigd voor 
het gezamenlijk stamppoteten.  Intussen een jaarlijks terugkerend gebeuren.
De tafels waren prachtig en gezellig “aangekleed”. Vanaf 17.00 uur begon de zaal 
langzaam vol te lopen. Ook dit jaar hadden zich zo’n 50 mensen aangemeld voor het 
stamppotbuffet. Naast 48 dorpsgenoten waren ook weer 2 Marsumers om utens 
(Leusden)aangeschoven. 
Om 17.45 uur werd het buffet geopend en kon iedereen zijn of haar bord vullen 
met zuurkooltaart, boerenkoolstamppot of hutspot. Natuurlijk ontbraken 
uitgebakkenspekjes, de bekende rookworst en jus voor in het bekende kuiltje niet.
Na het buffet werd nog een lekker kwarktoetje geserveerd.
Hierna ging eenieder weer naar huis om uit te buiken. Het was in ieder geval weer 
heerlijk en dus voor herhaling vatbaar.
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Maak uw hlrilllrilgll wllr llvlld 
ll zll zl lp CD, DVD ll Blu-Ray

Dia lcallll valal € 0,10  Nlgatilvll lcallll valal € 0,25
Flll ll Dlcullll digilalillrll valal € 0,30

LP ll Calllttllaldjll digilalillrll vllr € 6,=
 (S-)VHS(-C), Mili-dv ll HI8 laldll digilalillrll vllr € 8,50

Alll Alll llrlalll 8ll fill lp dvd  vllr € 0,85 plr liluul 
Niluw Baldrlclrdlr lplllll lvlrzlttll vllr € 6,= plr uur

Kijk vllr alll llgllijkhldll ll prijzll lp www.bd-scanservice.nl
ll lll lll lll 0518-452185

Maak uw herinneringen weer levend 

en zet ze op CD, DVD of Blu-Ray

Nieuw:

 SUPER8 smalfilm overzetten naar breedbeeld Full HD.

Nu voor de kennismakingsprijs van € 1,25 per minuut.

Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl
of bel met ons 0518-842326

 
             

 

Voor al uw verbouwingen 

Voor het vervaardigen, leveren, monteren en onderhoud van o.a. 
Kozijnen - Ramen - Deuren - Erfafscheidingen 

Maar ook voor Schilderwerk - Timmerwerk                                      
EPDM Dakbedekking - Onderhoud aan dakgoten 

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 

*Vrijblijvende offerte  

*Deskundig advies  

*Geen voorrijkosten  

*12 Maanden garantie 

Ook buiten uw woning! 
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Richard Kienstra T 0611 91 84 98
F 0517 23 28 99

E r.kienstra9@chello.nl

Frederik Alberda
T 0611 91 84 99

Alkimon A6 liggend advertentie  12-05-2010  16:24  Pagina 1
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PEUTERSPEELZAAL DE PIKEPÔLLE te Marssum  
(in het gebouw van OBS De Pôlle)

Als uw zoon of dochter 2 jaar is dan mag 
hij of zij op maandag- en donderdagmorgen                                                                                                  

naar de peuterspeelzaal. 

De Pikepôlle valt onder Stichting Welzijn Middelsee.

U kunt uw kind vanaf 1 jaar opgeven via hun site  www.welzijnmiddelsee.nl

Op deze site is ook de nodige nuttige informatie te lezen.

U kunt voor informatie over de peuterspeelzaal ook contact opnemen met 
juf Saskia Benedictus via sbenedictus@home.nl
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Út namme fan’e Aldjiersploech:  
BEDANKT! 

Sa’t jim allegear fêst wol heart hawwe, wie ús âldjiersstunt fan 2015 in grut sukses. 
We binne mei ús nûmer “Marsum Ahoy”  op NR 3 einige yn’e Fryske Top 100 !!

We wolle dêrom eltsenien dy’t op ús stimt hat, in hiel soad betanke!! Sûnder jim 
stipe wie it net slagge!!!

Marsum is wer even op’e kaart setten en we ha wer moai wat reclame foar ús 
doarp kriegen.  Super!

Ek it Nijjiersfeest yn’t doarpshûs wie wer tige slagge. It wie in geselliche nacht mei 
ús eigen Allard as dj en in live optreden fan Piter Wilkens. Ek jim tige betanke! 
En, der is altyd plak foar mear minsken, dus foar takom jier:  jim binne allegear 
wolkom!

Wat dit jier spitich genoch wat minder wie, wiene de jeften dy’t we út it doarp 
kriegen ha foar it fjoerwurk. We ha die stipe echt nedich! Sunder dizze jeftes kinne 
wij net elts jier sa’n moaie, mienskiplike fjoerwurkshow organisearje. We hoopje 
dan ek dat we dit jier wer wat mear krije meie. It hoeche echt gjin grutte bedragen 
te wêzen, at eltsenien in lyts bedrachje docht, dan komme we in hiel ein! 
Dan kinne we ek takom jier wer gesellich mei syn allen nei it fjoerwurk sjen!

Ta beslút wolle wij jim hjir alfêst fertelle dat 
RADIO MAP foar dit jier wer op’e planning
stiet. Mar dêr oer letter mear.   

Foar no, oant sjen en Marsum Ahoy!! 

www.aldjiersploechmarsum.nl
IBAN: NL42 RABO 0371 55 3725
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“ Domotica “ 
Domotica is het domein van huiselijke elektronica

De vraag wat domotica is, klinkt steeds luider nu de mogelijkheden toenemen.
Met domotica – of huiselijke elektronica – worden toepassingen bedoeld in woonhuizen 
waarbij technologie zorgt voor extra woongemak en woonveiligheid.

Wat is domotica is één, maar wat wordt eronder verstaan ?  o.a. : 
o Het automatisch bedienen van de gordijnen
o Een bad dat na een druk op de smartphone volloopt
o Toegangscontrole waarbij een mantelzorger op afstand kan meekijken wie er voor 
     de deur staat.
o Automatische verlichting, gekoppeld aan voorgeprogrammeerde scenes
o Alles wat als ‘slim ‘ wordt aangemerkt in huis :
     Slimme verlichting, slimme verwarming, slimme huishoudelijke apparaten

Als Ouderenbonden PCOB, O.N.S Menameradiel  en Stichting Welzijn Middelsee willen 
we u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over Domotica
Met betrekking tot dit onderwerp hebben we Marianne Vermeulen als gastsprekers 
uitgenodigd.
Zei zal ons het een en ander over domotica vertellen.

Wilt u meer weten over domotica kom dan naar de informatiebijeenkomst op 
Donderdag 18 februari  2016 van 14.00 – 16.00 uur in dorpshuis Nij Franjum te Marsum
Tot ziens namens de Ouderenbonden en Stichting Welzijn Middelsee.

Lieve mensen.
Hierbij willen wij iedereen  bedanken die ,op wat voor manier dan ook,aandacht 
heeft geschonken aan onze uitverkiezing :Marsumers  van het jaar 2015, tijdens de 
aldjiersoertinking op 31 dec. in de kerk en de dagen erna.
Hartverwarmend waren de vele reacties die wij mochten ontvangen. Van kaartjes, 
mailtjes, telefoontjes,bloemen,bonnen, chocola, het was geweldig.
Het heeft ons doen beseffen hoe geworteld wij zijn in de Marsumer gemeenschap.
Nogmaals iedereen heel hartelijk dank voor dit warme meeleven.
De hartelijke groeten ,Jan en Grietje Sijbesma.
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DIERENARTSENPRAKTIJK
NOORD-WEST FRIESLAND

ma t/m vr 8.00-17.45 en daarbuiten voor spoed op
0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl

Alles op afspraak dus geen lange wachttijden!

HOOFDVESTIGING:
Het Want 4

8802 PV Franeker

DEPENDANCE:
Ljochtmisdyk 2 E

9036 VP Menaldum

DEPENDANCE:
Franekereind 30

8861 ED Harlingen
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VOOR EEN NOFLIKE 
TOCHT DOOR NOORD 
W E S T F R I E S L A N D

RONDVAART MIDDELSEE
Fam. Middelkoop
Ri tsumasyl  13-15

9033 WB  Ri tsumasyl
te l / fax:  058-2541456

www.rondvaar t leeuwarden.n l

Huidverzorgingsstudio 
Brigitta wenst iedereen 
een gezond, gelukkig en 
verzorgd 2016!
Voor heerlijke huidverzorgende en 
huidverbeterende behandelingen.

Geniet van bijzondere nieuwe 
behandelingen zoals de Winter
Wellness en de Gold behandeling.
Zie voor al mijn behandelingen, 
aanbiedingen en prijzen op:
www.huidverzorgingbrigitta.nl
De Harke 3  9033XX   Deinum  
058  2890054   06  45 622752

Luxe gezichtsbehandeling met een 
warm Chocolademasker en een 
uitgebreide massage en handpakking 
met sinaasappelolie              € 65,95

Februari-aanbieding:
Eye Sensation oogschaduw
      van     € 17,10  voor  € 12,50

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

It Harspit 8, Deinum   Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nloog voor schoonheid

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

Een heerlijke valentijnsbehandeling
bij 
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Puzzel: Rebusraadsel

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing puzzel Januari- nummer:  

Winnaar: Adri Bouma

 Kijk goed naar de stand van de letters. Plaats de gevonden woorden in het diagram op 
de pagina hiernaast.



19Doarpskrante fan Marsum



20  Nieuwskruier Febrewaris 2016

TE KOOP

HOUTPELLETS – in 15 kg bags / 
6 mm – DIN+  gekeurd

HOUT BRIKETTEN – in pak van 12 
stuks / 10 kg
- goedkoper dan haardhout
- lange brandduur
- schoon hout
- DIN+

Williams, A
Marssumerdyk 11
Ritsumasyl
058 – 254 28 58

TE HUUR

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

AANHANGWAGEN (OPEN BAK)
(L X B / 220 X 130)
€ 20 per dag 

Bij Tandartspraktijk van der Lee begrijpen wij dat u graag uw eigen, vertrouwde 

tandarts in de buurt wilt hebben. Daarom zijn wij de ideale tandarts in 

Leeuwarden en omstreken. Woont u al in onze regio of bent u net verhuisd naar 

de stad en zoekt u nog een prettige (vrouwelijke) tandarts in Leeuwarden waar 

u met een vertrouwd gevoel heen kunt gaan? U bent van harte welkom! Neem 

telefonisch contact met ons op via 058-2164682 of vul het inschrijfformulier op 

www.tandartspraktijkvanderlee.nl in.
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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



22  Nieuwskruier Febrewaris 2016

Uitnodiging---------------------------------Uitnodiging---------------------------------Uitnodiging.
Koffiemorgen Marsum.
In Marsum is , op donderdag 11 februari 2016  een gezellige ochtend voor
ouderen in de consistorie.We gaan met elkaar koffie drinken met iets lekkers en we 
kunnen kennis maken met onze pastor dhr.Hessel Hansma.Hoe we de ochtend verder 
gaan invullen is nog een verrassing.
Ook zingen we en luisteren naar elkaar en naar mooie verhalen.Het belooft een  fijne 
morgen te worden. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. De toegang is gratis en voor 
vervoer kan worden gezorgd. Hartelijk welkom aan alle 55 plussers.
Tel. 0582541265  Marijke Posseth.
Tel. 0582541408  Grietje Sijbesma.

Verhuisd familie Steenaart
Onze ouders, de familie Steenaart, hebben na 55 jaar hun woonplaats Marsum verruild 
voor een appartement in Wommels.
Door hun afnemende gezondheid hebben ze niet meer iedereen bericht kunnen doen 
van de verhuizing. Hun nieuwe adres is:
Sybren de Vlasstrjitte 57, 8731 CX Wommels. Het nieuwe telefoonnummer is 0515-
335097.
Wij willen iedereen die hun geholpen heeft, toen dit nodig was, hierbij bedanken voor 
hun inzet.
Met vriendelijke groet,
Sjoukje en Doutzen

Concert van vrouwenkoor Nocht en Wille
Op zondag 6 maart a.s. geeft vrouwenkoor Nocht en Wille een concert voor donateurs 
en andere belangstellenden.Het repertoire is zeer gevarieerd: popliedjes,friese liedjes 
en "evergreens"staan op het programma.Het geheel staat onderleiding van onze 
dirigent
Doeke van Wieren.
Medewerking wordt verleend door trekzakgroep "Op Trektocht", Deze groep wordt 
gevormd door vrouwen van Vrouwen van Nu
Menameradiel.
Het concert vindt plaats in Nij Franjum en begint om 15.00 uur. De entree is gratis. 
Misschien tot ziens op 6 maart!
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Tryater  
Heimwee nei Hurdegaryp 

  
Binnenkort weer een avond theater in dorpshuis Nij Franjum. 

 
‘Heimwee nei Hurdegaryp’ is terug! Na het succes op Oerol en in het 
eigen gebouw van Tryater, reist de voorstelling nu door Friesland. Met 
na afloop Café Heimwee, om het gevoel nog even vast te houden... 
De geur van pas gemaaid gras, het geluksgevoel van slootjespringen, 
een liedje van BZN...  
 
 
‘Heimwee nei  
Hurdegaryp’ 
ontrafelt 
een verleden dat 
bestaat uit een 
warboel van 
herinneringen. 
Twee acteurs 
zetten alle 
zintuigen open, 
laten alle 
zekerheid los en 
verkennen de uiteinden van hun bewustzijn. Een nostalgische trip over 
verlangen naar een thuisgevoel, waarin werkelijkheid, herinneringen, 
dromen en illusies door elkaar lopen. 

 
Zondag 21 februari 2016 om 15.30 uur. 

 
Kaarten te bestellen bij Gerrit Juianus 058 – 254 1252 of 

info@nijfranjum.nl. 
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Uitvaartvereniging Marssum

Uitvaartvereniging Marssum houdt op donderdag 3 maart haar jaarlijkse 
ledenvergadering. In tegenstelling tot voorheen is deze vergadering óók toegankelijk 
voor NIET leden. Doel hiervan is om mensen die meer over het reilen en zeilen van de 
vereniging willen weten in staat te stellen hierbij aanwezig te zijn.
De vergadering vindt plaats in Nij Franjum. Aanvang 20.00 uur.
Na de vergadering zal mevr. Griet Sybesma vertellen over haar werk in de Hospice.

Hospice Marcelis Goverts Gasthuis biedt 
begeleiding, verzorging en gastvrijheid aan 
mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich 
voorbereiden op hun overlijden. Palliatieve 
zorg, waarin zij met een menselijke 
benadering, persoonlijke aandacht en goede 
pijn- en symptoombestrijding streven naar 
het behouden van de kwaliteit van leven.

We streven ernaar de avond te beëindigen rond de klok van 22.00 uur. Een ieder is dus 
van harte welkom.

In verband met reservering kunt u ons helpen door vooraf aan te geven of u en met 
hoeveel personen u gaat komen. Dit kan telefonisch of d.m.v. een mailtje naar één 
van de bestuursleden t.w. Zwaan Hiemstra tel. 2542326; Jos van Wieren tel. 2541795; 
Adriana Breuker tel. 2541898 of Henk Wiering tel. 06-53372090.
Een mailtje kan verzonden worden naar uitvaartver.marsum@live.nl 

Graag tot ziens, het bestuur.
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Uitvaartvereniging Marssum
Uitvaartvereniging Marssum houdt op donderdag 3 maart haar jaarvergadering voor leden 

en niet leden. 
De vergadering vindt plaats in  het dorpshuis Nij Franjum.

 Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
  1.  Opening
  2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
  3.  Verslagen secretaris: -Jaarvergadering 2015
                                             -Jaarverslag 2015
  4.  Financieel verslag 2015 van de penningmeester
  5.  Verslag kascommissie
  6.  Benoemen nieuw lid kascommissie
  7.  Voorstel verhoging ledenbijdrage over 2016

 Toelichting verhoging ledenbijdrage:

 Op basis van het Actuarieel Rapport van Voois per 25-01-2016 stellen wij voor, gezien de huidige rente  

 ontwikkelingen, om de ledenbijdrage van  € 15,00 te verhogen naar € 16,50.

  8.  Vaststellen ledenbijdrage over 2016
  9.  Vaststellen tegemoetkoming bij sterfgeval in 2016

         (een tegemoetkoming in de kosten wordt uitsluitend verleend indien de uitvaart daadwerkelijk door  
 via/ons wordt verzorgd).

10.  Vaststellen begroting 2016
12. Bestuursverkiezing:
       Aftreden : Henk Wiering  - herkiesbaar

        Tegenkandidaten kunnen zich een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
13. Rondvraag
14. Sluiting

Pauze

Mevr. Griet Sybesma vertelt over haar werk in de Hospice en over de hospice in het alge-
meen.

Graag tot ziens, het bestuur.
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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

Buorren 14, 9034 HK, Marssum
T 06-51799677

w.vanwieren@live.nl

- KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN 
 ROND UW WONING

- VOOR UW BADKAMER EN 
 KEUKEN RENOVATIE

- METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
- BESTRATING

Klus- en onderhoudsbedrijf

• Klein onderhoudswerk in- en rond uw 
woning

• Metsel-, voeg- en tegelwerk 
• Bestrating

=====================
Ook voor het definitief maken van het 

energielabel van uw huis kunt u mij 
vinden op 

 www.energielabelvoorwoningen.nl
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Inloop / Koffiemorgen 
Nij  Franjum. 

 
 
 
 
 
Als Stichting Welzijn  Middelsee zien wij samen met het bestuur van  
Nij Franjum kansen / uitdagingen om het dorpshuis een centrale plaats 
binnen Marsum te geven. 
Een Dorpshuis als Inloophuis waar een  ieder terecht kan voor een 
stukje ontmoeting of voor een hulpvraag en waar activiteiten worden 
aangeboden. 
Maar ook een plaats waar men zelf aan de slag kan, zelf mogelijkheden 
moet creëren. 
Het moet een plek zijn voor de bewoners van Marsum, die door de 
bewoners van Marsum zelf gerealiseerd / gecreëerd wordt. 
 
Daarvoor hebben wij een paar Inloop /koffiemorgen gepland. 
De eerst volgende keer zal zijn op  
 
Data:  Donderdag   25 Februari   2016 
Tijd:  10.00 – 11.30 uur 
Locatie: Dorpshuis Nij Franjum 
Entree: Koffie / thee voor eigen rekening. 
 
Tijdens deze morgen zijn er afgevaardigden van het gebiedsteam ,  
Humanitas  en Thuiszorg het Frieseland aanwezig , waar u met vragen 
terecht kan. 
 
 
Mede namens het bestuur van Nij Franjum 
 
Sieta Kuipers,    Sociaal Cultureel Werker / Ouderenwerker 
Van Stichting Welzijn Middelsee. 
Tel: 0518-460805  of via e.mail  s.kuipers@welzijnmiddelsee.nl 
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Hardlooptraining

voor beginners en gevorderden

Begeleiding van onze 
loopinstructeur 
Willem Postma

Voorkom blessures en 
doe mee! 

Maan- en woensdagavond 
20.00 uur

Vertrek Dyksterbuorren 3
 Menaam Tel. 0518-452215

Bree

Flexibele 

opvang

Vaste 
leidster

Open vanaf 

7 uur

Natuurlijk
speelgoed

Suikervrij eten

Huiselijk
e 

woonkamer

Grote buitentuin

Spoorstrjitte 5      Tel: 06-18748094     info@kindercentrumdeinum.nl
www.kindercentrumdeinum.nl

Max. 2 kinderen 
per slaapkamer
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KERKNIEUWS MARSSUM
Pontianuskerk te Marsum.
Bankrek.de krobbe der Ut,  NL57RABO 0313200777
Bankrek.Kerkelijke Gemeente,  NL53RABO 0341704008
Bankrek. Diaconie,kerk.gem.  NL92RABO 0341731048

Koster Pontianus Kerk : J.Sijbesma, Skoallestrjitte 4
Tel. 058-2541408      Mob: 06-27243464
Ds. F. Haverschmidt - 058-84 31 534  - fhaverschmidt@gmail.com
Pastor Hessel Hansma,  0511-463326 - 06-31936624
hessel.hansma@gmail.com

MEDITATIE

Deze keer wil ik u een verhaal doorgeven dat ik zelf heel bijzonder vind. Het is een 
Chinese legende over een vrouw die haar enige zoon verloor.

HET MOSTERDZAADJE
In haar verdriet ging de vrouw naar een heilige man toe en zei: ‘Over welke 
gebeden, welke magische bezweringen beschikt u om mijn zoon weer levend te 
maken?’

In plaats van haar weg te sturen of met haar te praten, zei hij tegen haar: ‘Breng 
me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Dat zullen we 
gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven.’

De vrouw ging meteen op pad, op zoek naar dat magische mosterdzaadje. Eerst 
kwam ze bij een prachtig herenhuis. Ze klopte op de deur en zei: ‘Ik zoek een huis 
dat nooit verdriet heeft gekend. Ben ik hier aan het goede adres?’ Ze zeiden tegen 
haar: ‘U bent beslist aan het verkeerde adres hier.’
En ze begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hun de laatste tijd 
overkomen waren.
De vrouw zei bij zichzelf: wie is beter in staat om deze arme, ongelukkige mensen 
te helpen dan ik, die zelf ongelukkig ben?

Ze bleef een poosje om hun te troosten en ging toen verder op haar speurtocht 
naar een huis dat nooit verdriet had gekend. Maar waar ze ook kwam, in krotten 
of paleizen, ze kreeg het ene verhaal na het andere te horen over droefenis en 
ongeluk. Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet 
hadden, dat ze haar speurtocht naar het magische mosterdzaadje vergat, zonder 
ooit te beseffen dat het inderdaad het verdriet uit haar leven had verdreven.
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BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 7 februari
Op deze zondag zal er in ‘De Molewjuk’ in Bitgummole een bijzondere dienst zijn 
voor jong en oud.
Deze dienst wordt georganiseerd door de commissie voor zending, werelddiacon-
aat en ontwikkelingssamenwerking van onze gemeente. De heer Karel Jungheim, 
gemeenteadviseur van Kerk in Actie, zal in deze dienst met beelden vertellen over 
het werk van Kerk in Actie onder de vluchtelingen in Syrië. Na afloop van de dienst 
kan er nog even nagepraat worden onder het genot van een kopje koffie, thee of 
een glaasje fris. Er is op deze zondag geen kindernevendienst, want het is een di-
enst voor alle leeftijden. U bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te 
vieren!

Zondag 21 februari
Op deze zondag zal in de kerk te Bitgummole de jaarlijkse Skoalletsjerketsjinst zijn: 
een dienst voorbereid met de leerkrachten en leerlingen van cbs Mooitaki. De di-
enst wordt op school voorbereid en de leerlingen hebben in deze dienst een grote 
rol. Tijdens de weken voorafgaande aan de dienst staat op school het onderwerp  
‘Angst en vertouwen’ centraal. Daarbij sluit het thema van de dienst aan: ‘Wees 
maar niet bang’. Dit thema zal op alle mogelijke manieren worden uitgebeeld door 
de kinderen.  De dienst is een jaarlijks hoogtepunt in de reeks van diensten van 
onze gemeente.
U wordt van harte uitgenodigd om ook een keer te komen kijken bij dit hoogte-
punt!

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Ook nu zijn er veel zieke mensen in onze gemeente en in onze dorpen. En in een 
kleine gemeenschap als Marsum weten we meestal wel van elkaar wie ziek is. 
Sommigen zijn al heel lang ziek, anderen nog maar kort. Sommigen moeten zware 
kuren ondergaan, anderen een operatie. Het zijn spannende tijden voor de zieken 
en hun familie. Vanuit de Nieuwskruier wensen wij alle zieken in Marsum heel veel 
sterkte toe. In de kerk bidden wij voor hen dat de medische behandelingen goed 
werk mogen doen, en dat de zieken en hun dierbaren kracht krijgen voor deze 
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 23 februari bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Foar mear tsjerke nijs, sjoch ek us weblog www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl

Kerkdiensten 
Aanvang  9.30 uur.
 
7   febr. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt ZWO  tsjinst.
14 febr. Marsum Pastor  Hessel Hansma, 

Burgum.
Fryskt.

21 febr. Bitgummole Ds.F.Haverschmidt Skoalletsjerketsjinst.
28 febr. Bitgum Pastor  Hessel 

Hansma,Burgum.
6  maart Bitgummole Kommisje  WGD.   Dizze tsjinst stiet yn it teken  

fan Wereld Gebeds dei , 
freed L.L.

13 maart Marsum Ds.P.Beintema, Dokkum Fryskt.
 
Bloemengroet
De bloemen gingen met een groet van de gemeente, naar
15 januari
Henk en Greet  Terpstra  Ds.Fabersrjitte  4
Suzan en Dick v. Huizen  Wielingastrjitte  11.

moeilijke tijd.

Vakantie
Binnenkort is het voorjaarsvakantie voor de scholen. Ook ik neem dan een aan-
tal dagen vrij: van zaterdag 27 februari tot en met zondag 6 maart. Pastor Hessel 
Hansma neemt dan voor mij waar. 
U kunt hem bereiken via tel. nr.: 0511-463326 of 06-31936624. Of via de mail: hes-
sel.hansma@gmail.com 

Een hartelijke groet aan alle lezers!
ds. Fokje Haverschmidt



NIEUWE 
KEUKEN?
Keukencentrum Marssum is een begrip in de 

regio. Daar vind je kwaliteit voor betaalbare 

prijzen. Ontdek het zelf en kom langs!

EK YN’T FRYSK KINNE JO BY US TERJOCHTE!

Al 18 jaar hét familiebedrijf in onze regio! 

Hegedijk 3, Marsum - T. 058 - 254 22 25 - ISO 9002 gecertificeerd

Maandag - zaterdag 10.00-17.30 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

•  Compleet ontzorgde keukens
•  Altijd GRATIS maatcontrole
•  Diverse topmerken keukens  

en topapparatuur
• Eigen fabriek
• 7 jaar garantie
•  Korte levertijden en lage prijzen 
•  Eigen transport en montagedienst

www.keukencentrum-marssum.nl



MARSSUM
IN - VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
SPUITERIJ EN HERSTEL / PLAATWERK
RDW ERKEND APK KEURINGSSTATION
BANDEN
PERIODIEK ONDERHOUD

UITLATEN
REMMEN / SCHOKDEMPERS
AIRCO SERVICE
COMPUTER ANALYSE

MAAR OOK: 
VERHUUR VAN LIMOUSINES EN 
TROUWAUTO’S
KIJK HIERVOOR EENS OP ONZE WEBSITE

WWW.AALIMO.NL

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 • 


