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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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COLOFON
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 Bankrek.nr. NL69RABO0313200076

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 JUNI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 26 MEI

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   18-05-2016, 15-06-2016 , 13-07-2016  18.30u  06-43365003
SNOEIHOUT



5Doarpskrante fan Marsum

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 mei Start Jeu de Boules 19.15u NF >
14 mei Nationale molendagen 10.00u  >
15 mei Nationale molendagen 10.00u  >
18 mei Informatieavond JSF  NF 
21 mei Wandeltocht Ried   
18 juni SSS ‘68 Gerlofsma toernooi 09.30u SCU >
19 juni SSS ‘68 Gerlofsma toernooi 09.30u SCU >
25 juni Molendag Menaldumadeel   >

Jeften

Gjin jeften yn April
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Nog twee keer verschijnt de dorpskrant en vervolgens spreken we er over in de voltooid 
verleden tijd. Het zal wennen zijn,ook voor het plaatsen van onze maandelijkse bijdrage. 
U hoeft die echter niet te missen want via de website proberen we u goed geïnformeerd 
te houden.
Hieronder weer een greep uit de belangrijkste dorpse zaken van de afgelopen maand.
Verslag COVM vliegbasis Leeuwarden 25 april ‘16
In 2015 werden 86 klachten ingediend over het geluid van de vliegtuigen. Niet eerder 
sinds het bestaan van de COVM (1993) was dit zo laag. De afgelopen jaren lag dit 
gemiddeld rond de 250 . De reden voor dit relatief lage aantal klachten is dat er door o.a. 
de internationale inzet aanzienlijk minder is gevlogen op de thuisbasis dan gemiddeld 
gebeurd. Daarom moeten hier ook niet te grote conclusies aan verbonden worden. 
Het zou prachtig zijn om dit lage aantal klachten te kunnen handhaven in de komende 
jaren. We riepen de basiscommandant Denny Traas op om zich hiervoor in te zetten. Hij 
temperde direct te grote verwachtingen. De komende een tot twee jaar zal er een intensief 
programma gevlogen gaan worden. Naast de Frisian Flag zullen de belevingsvluchten 
van de F-35 en de open dagen van 10 en 11 juni voor extra geluidshinder zorgen. Maar 
een structurele vermeerdering zal komen door de terugkomst van de piloten op 1 juli 
uit het Midden Oosten. Zij zullen een herstel-trainingsperiode krijgen, die zal duren tot 
eind ‘17/begin ’18. Dat betekent dat er geen missies met ca. vier toestellen gevlogen 
zullen gaan worden, maar met ca. zes. Een vermeerdering dus met 50%.

Frisian Flag
De basiscommandant liet weten dat er een zeer goede oefening gedraaid is tijdens 
de Frisian Flag. Hij zei zich te realiseren dat deze oefening voor extra geluidshinder 
gezorgd heeft. Wij gaven aan deze oefening een maat te groot te vinden voor de regio. 
Nergens anders in Europa wordt zo’n grote oefening gevlogen. Tijdens de oefening is 
twee keer het geluid tijdens de starts gemeten. Hieruit bleek dat de geluidsniveaus 
duidelijk hoger lagen dan normaal. Gemiddeld rond de 114 decibel (dBA). Er werd 
zelfs een geluidspiek van 122 decibel gemeten tijdens de start. Opvallend was dat 
de uitschieters vaak te herleiden waren tot afwijkende vliegprocedures, bijvoorbeeld 
het lang aanhouden van de naverbrander of het steil klimmen boven de bebouwing, 
waardoor het geluid lange tijd op een punt gericht is. Wij pleitten er daarom voor om 
tijdens de oefening vaker visuele waarnemingen te laten plaatsvinden door het hoofd 
vliegdienst. Afwijkingen zouden gevolgen moeten hebben voor betrokken piloten, 
variërend van een waarschuwing tot een tijdelijk vliegverbod. Alleen op deze wijze 
is te zorgen dat Frisian Flag niet een wig drijft tussen het goede nabuurschap van de 
vliegbasis en de omliggende dorpen. Denny Traas beloofde dit mee te nemen in de 
evaluatie en toekomstige planning zonder inhoudelijk iets toe te zeggen. Wel gaf hij aan 
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dat hij had ingegrepen tijdens deze Frisian Flag door een piloot te sanctioneren die zich 
niet aan de procedures hield in het oefengebied boven de Noordzee.

Onderzoek uitstoot Fijnstof door vliegtuigen
Een mogelijk onderzoek naar uitstoot van fijnstof komt steeds nadrukkelijker op de 
agenda te staan. Eerdere onderzoeken rondom vliegbasis Leeuwarden (TNO 1999) en 
Eindhoven (met veel meer vliegbewegingen) wezen uit dat dit binnen de normen bleef. 
Maar recente informatie wijst nadrukkelijk op de schadelijke gevolgen. Het ultra fijnstof 
zou nog schadelijker (kunnen) zijn voor de Volksgezondheid. De tv documentaire “Geen 
vuiltje aan de lucht” van Zembla besteedde hier op 6 april aandacht aan.
Lt. Kolonel Peter Hardenbol van Defensie liet tijdens de COVM vergadering weten dat 
een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de vliegbasis Leeuwarden niet nodig is, maar 
dat de luchtkwaliteit wel degelijk onderwerp van gesprek is. Defensie en gemeente 
Leeuwarden zijn onlangs naar het RIVM geweest. Ook heeft staatsecretaris Dijksma 
laten weten dat er rondom Schiphol geen sprake is van een hoger sterftecijfer. Wel 
vindt er onderzoek plaats m.b.t. (ultra) fijnstof rondom Schiphol. Het zou goed zijn om 
aan te sluiten bij dit onderzoek ingesteld door de staatssecretaris. Dit onderzoek moet 
in 2020 klaar zijn. Hardenbol stelde voor om een werkgroepje te formeren die zich 
bezig gaat houden met de vragen: “Wat is er al aan informatie en wat willen we aan 
informatie”? Tijdens de open dagen wil Defensie een meting laten doen. Mogelijk is 
dit een begin van een permanent meetnet naar de luchtkwaliteit. Peter Hardenbol liet 
weten dat Defensie het Ministerie van I en M heeft gevraagd of de milieuvergunning 
van de vliegbasis nog voldoende dekkend is voor de huidige situatie. Daar is nog geen 
antwoord op. In 2018 komt er een nieuwe omgevingswet die o.a. als doel heeft de 
verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af 
te stemmen. Peter Hardenbol deed voorts het aanbod om individueel bij de leden van 
het COVM langs te komen om informatie te geven als er onzekerheid is of als er vragen 
leven. Verschillende COVM leden gaven aan blij te zijn met de opening die Defensie 
bood om zowel over de milieuvergunning als over het onderzoek naar (ultra) fijnstof 
meer duidelijkheid te krijgen. Onderwerpen die de komende jaren zeker meer aandacht 
zullen krijgen. Meer informatie over de COVM Leeuwarden kunt u lezen op de website 
van de provincie Fryslan.

Belevingsvluchten JSF en informatieavonden
Anton den Drijver, adviseur van de stuurgroep motie Eijsink, gaf uitleg over de 
belevingsvluchten van de JSF die in de week van 23 mei gehouden zullen gaan worden. 
Tijdens de belevingsvluchten van de JSF zal een F-16 hetzelfde patroon vliegen zodat 
het geluid van beide toestellen goed met elkaar vergeleken kan worden. Ook zal er 
op een vijftal punten geluidsmetingen verricht worden door het Nationaal Lucht en 
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Ruimtevaart laboratorium (NLR). Informatie over deze vluchten wordt gegeven op 
dinsdag 17 mei in Leeuwarden, woensdag 18 mei in Marsum (Nij Franjum) en donderdag 
19 mei in Koarnjum (dorpshuis de Bining). Het wordt op prijs gesteld als u zich aanmeldt 
voor deze informatieavond. U kunt dat doen via de website www.belevingsvluchten.nl. 
Opgave voor enquête gevraagd. Hoe beleeft u het geluid van de JSF?
Met de belevingsvluchten wordt een lang gekoesterde wens van omwonenden 
gerealiseerd. Geen berekende decibellen vanuit Amerika, maar het werkelijke geluid 
willen we horen. We willen ook graag van u weten hoe u het geluid heeft ervaren. Was 
het luider of niet in vergelijking met dat van de F-16? Direct na de belevingsvluchten 
kunnen omwonenden via een enquête aangeven door het beantwoorden van een 
aantal korte vragen hoe ze het geluid ervaren hebben. Bij voorkeur digitaal vanwege 
de snelle verwerkingsmogelijkheid. Aanmelden kan op de site www.belevingsvluchten.
nl. Er zijn nog weinig aanmeldingen vanuit Marsum. Doen dus! Mocht u liever via een 
papieren enquête uw mening geven dan kan dat ook. U kunt dan uw naam en adres 
opgeven bij onderstaande contactpersonen. U krijgt dan een enquête thuisbezorgd. 
Meer informatie kunt u ook vinden op Marsum.info.
Adressen en telefoonnummers:
Gerard Veldman David van Goirlestrjitte 23 9056PR Koarnjum Tel 058-2572428
Geert Verf Binnenbuorren 4 9034 GN Marsum Tel 058-2541802 
Shira Tigchelaar-Pelser Rypsterdyk 45 9034 XA Marsum Tel 058-2542321

Marit Talens scoort wederom internationaal
Marit Talens van de Bitgumerdyk, die al meerdere malen in ons dorp optrad, is door de 
Baskische culturele hoofdstad uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale 
band. Deze band bestaat uit inwoners van gebieden met een minderheidstaal, zoals 
het Welsh en Iers. De band zal, naast liederen in de andere zes talen, twee Friese 
nummers ten gehore brengen. Dit zijn “Oeral Thus” van Marsumer Piter Wilkens en 
het lied waarmee Marit Liet 2015 won: Libbenstier. Marit is gevraagd omdat ze een 
goede indruk maakte tijdens het internationale songfestival Suns Europe in Italië. Ze 
werd daar met Nigel tweede. Afgelopen maand heeft Marit al geoefend in Ierland. We 
wensen haar natuurlijk veel succes toe! Het is nogal wat als je gevraagd wordt om op 
internationaal niveau te acteren.

Goede opkomst informatieavond Herinrichting Ritsumasyl 
Dinsdagavond 12 april werden inwoners van Ritsumasyl en directe omgeving 
geïnformeerd over de werkzaamheden die op stapel staan in en rondom het dorp. De 
avond werd geopend door wethouder Arend Dijkstra, waarna Wieger Feddema van 
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gemeente Menameradiel en Anne de Jager van provincie Fryslân het woord namen over 
de bouw van de brug en de herinrichting in het dorp. Begin mei starten de voorbereidende 
werkzaamheden in het dorp. Nutsbedrijven gaan  kabels en leidingen verleggen, zodat 
deze straks geen obstakel meer vormen voor de bouw van de brug in Ritsumasyl. 
Hiervoor vinden boringen van wel 18 meter diep plaats, onder het gehele dorp door. 
Op de informatieavond werd ook het ontwerp en de bouw van de brug in het dorp 
verder toegelicht. Zoveel mogelijk van de eerder aangedragen wensen van de inwoners 
zijn meegenomen in het ontwerp van deze brug. Waaronder de doorvaartbreedte van 
7 meter. Het ontwerp wordt de komende periode verder in detail uitgewerkt en waar 
nodig nog afgestemd met direct omwonenden. De bouw vindt plaats in de eerste helft 
van 2017. Verder werden de plannen voor de duurzame en innovatieve beweegbare 
fietsbrug door projectleider Rommie Spoelstra nader toegelicht. De ambitie is om een 
bio- composiet toe te passen voor het beweegbare deel en de overspanning. Een unieke 
kans voor Fryslân. Een brug met die omvang is nog nergens ter wereld gerealiseerd. Op 
dit moment wordt nog hard gewerkt aan het ontwerp. De planning is om de brug in 
2018 in gebruik te kunnen nemen. (Overgenomen van website Vrij-baan).

Middelzee Sluis geopend                            Marsum weer bereikbaar via open water
Op vrijdagmiddag 15 april werd de sluis ten zuiden van Marsum geopend door 
gedeputeerde Sietske Poepjes van provincie Fryslân en burgemeester Tom van Mourik 
van de gemeente Menameradiel. Gedeputeerde Poepjes draaide de sluis open, het 
zware werk om de deuren open te draaien was voor Tom van Mourik weggelegd. Met 
het leksteken van een grote luchtballon door van Mourik werd Marsum op feestelijke 
wijze verbonden met het open vaarwater.
De provincie en de gemeente hadden de opening prima georganiseerd. De genodigden 
konden bij het projectbureau van de Haak inschepen op rondvaartboot Middelsee 
uit Ritsumasyl. Daarna een vaartocht door het gebied waar veel werkzaamheden 
plaatsvinden door de aanleg van de Haak, met uitleg door ceremoniemeester Sjoerd 
Frieswijk van de provincie. Gedeputeerde Poepjes en burgemeester Tom van Mourik 
feliciteerden Marsum en beiden prezen tijdens hun toespraak de goede samenwerking 
tussen alle partijen. Ze refereerden ook aan de actieve opstelling van Dorpsbelang die 
hun wensen duidelijk hadden verwoord. Sietske Poepjes zei wel even geschrokken te 
zijn toen Dorpsbelang in januari 2013, op het allerlaatste moment, ook nog kwam met 
de wens om de doorvaarthoogte van de duiker onder de snelweg op 2.40 m te willen 
i.p.v. de geplande 1.80 m. Desondanks beloofde ze het te onderzoeken. Ze hield woord 
en twee weken later belde ze dat ze het mee gingen nemen. Namens Dorpsbelang sprak 
Arend Jan Talens. Hij bedankte de gemeente, het projectbureau de Haak en de provincie 
voor de constructieve samenwerking. Hij memoreerde dat Dorpsbelang heel erg blij is 
met het bereikte resultaat, maar inmiddels weer twee aanvullende wensen heeft te 
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weten aanleg jachthaven en zwemvijver. Hij hoopt daarom gedeputeerde Poepjes en 
burgemeester van Mourik later nog eens te zien.

Via Ritsumasyl werd het Waad ingevaren. Eerder had een boot van de provincie 
dieptepeilingen gedaan. Het moest diep genoeg zijn, maar toch tijdens een eerdere 
proeftocht van de boot werd ijzer op de bodem geraakt. De gemeente heeft daarop 
een kraan met lange arm het waad iets laten uitdiepen. Een verkeersbord bleek 
de boosdoener. De boot paste prima in de sluis. Deze werd zonder problemen 
ingevaren. Prachtig moment.
De sluis was versierd met ballonen. De bestrating was nog afgemaakt en de steigerrail 
nog geverfd. De media filmde en fotografeerde de openingsplechtigheden.
Daarna werd richting Marsum gevaren. De boot werd aangelegd bij de Bokmasingel. 
Daar stond zanger Pieter Wilkens klaar die de genodigden toezong met “Marsum Ahoy”. 
Aan boord tijdens de terugweg zong hij nog een aantal liederen, terwijl de genodigden 
werden getrakteerd op een heerlijke lunch. Een pracht dag voor ons dorp ook al was de 
opening in Petit comité gehouden. Dorpsbelang heeft het plan, als alles klaar is, nog een 
festiviteit met de bewoners te organiseren. Zie ook de tv reportage van GPTV op http://
www.gptv.frl/MBerI4nhaLw en de foto’s op www.Marsum.info

En verder:
• Zijn we bezig nieuwe inwoners van ons dorp te bezoeken. Ze krijgen een 

informatiebrochure over het dorp en waardebonnen van de slager, bakker en het 
tuincentrum.

• Gaat de gemeente bezig met het opstellen van een ligplaatsenverordening. Ze 
heeft ons gevraagd om daarvoor input te leveren. Mocht u suggesties hebben, laat 
het ons snel weten.

• In afwachting van deze ligplaatsenverordening willen we u verzoeken om de eerste 
10 meter van de steiger in de Haven vrij te houden voor eventuele passanten. Als 
u uw boot wilt afmeren aan de steiger dan bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen 
de Rypsterdyk aan. Uiteraard is in- en ontschepen op de eerste 10 meter geen 
probleem.

• We verwelkomden de eerste gasten( roeivereniging Leeuwarden) die per boot 
Marsum aandeden. Een historisch moment.

• De spottersvereniging vroeg ons of er nog op en aanmerkingen waren t.a.v. het 
parkeren tijdens de Frisian Flag. Dankzij hun inzet en de bereidheid van een 
Marsumer grondeigenaar kon de grote toestroom van spotters veel beter geregeld 
worden. Maar suggesties ter verbetering horen we graag.

• Op maandag 16 mei hopen we natuurlijk weer dat veel inwoners de fietsers van de 
elfstedentocht zullen aanmoedigen. De fietsroute gaat via de Bitgumerdyk en de 
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Hegedyk. Ze gaan dus niet meer dwars door het dorp.
• Hield de MEK in april haar ledenvergadering. Bent u nog geen lid? Doen. En 

helemaal mooi als u de energie afneemt via hen. Minder duur uit en u zorgt ervoor 
dat gelden naar eigen dorp gaan. Beter dan dat de winst gaat naar (internationale) 
aandeelhouders.

• Zal omrop Fryslan weer een tv reportage maken over de JSF. Deze keer in relatie 
met de aanstaande belevingsvluchten.

• Beleefden we nog een bijzonder voorval tijdens de opening van de sluis. 
Burgemeester van Mourik prikte als openingshandeling voortvarend een grote 
ballon lek. Daarbij raakten enkele ballonnen gevuld met helium los en dreven 
precies in de richting van de vliegbasis. Gelukkig zonder gevolgen voor de startende 
vliegtuigen van Frisian Flag.    

Tot de volgende maand 
Het bestuur van Dorpsbelang  

Start Jeu de Boule 
 
 
Op woensdag 11 mei  beginnen  we weer met  
Jeu de Boules op de baan van het dorpsplein.  
 
Aanvang is 19.15 uur. Iedereen is welkom.  
Er is een prachtige nieuwe baan gemaakt. 
We hopen dat er nu prettiger op gespeeld kan worden. 
Er zijn nog een aantal jeu de boules-ballen beschikbaar,  
dus aan het materiaal zal het niet liggen om mee te doen. 
 
Geertje Sikkema 
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Popta Gasthuis Marsum, 4 april 2016

Jaren lang heeft Geertje Keegstra, geheel 
belangeloos,  de rondleidingen verzorgd in 
de Heerenkamer, museumkamer en washuis 
van het Popta binnengasthuis. Afgelopen 
jaar had Geertje al aangegeven er mee te 
willen stoppen, al vond ze dat een moeilijke 
beslissing!

Zij heeft met ingang van heden het stokje 
overgedragen aan Tera van Knobelsdorff,  
Hegedyk 36 (voormalige woning van 
Elzinga).

Wij maken u er op attent dat dit jaar:

1e Op zaterdag 14 en zondag 15 mei de Nationale Molendagen worden gehouden.
Daarbij zullen al onze 8 molens op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open gesteld zijn 
voor het publiek en draaien. Het betreffen:

• bij Marsum monnikmolen van de voormalige Marsumer Polder (1903) en 
spinnenkopmolen Terpzigt (1888), 

• bij Dronryp monnikmolens De Puollen (1850), Hatsum (1878) en Kingmatille (1870), 
• bij Menaam monnikmolens Rentmeester (1833) en De Kievit (1802) en 
• bij Deinum onze Amerikaanse Windmotor Heechhiem (1936). 

Daarbij zal  in de Marsumermolen tevens van 13.00 uur tot ca 14.00 uur een 
huwelijksvoltrekking plaats vinden en kan de molen gedurende die tijd even niet draaien 
en ook niet van binnen worden bekeken.
Verder zullen in ieder geval de molens De  Puollen en Kingmatille ook op de zondag 
draaien.
Of de molen open is kunt u ook zien aan de blauwe wimpel of de vlag bij de molen. 

2e Op zaterdag 25 juni wordt onze Molendag Menaldumadeel gehouden.
Dit jaar zijn daarbij de beide molens bij Marsum weer aan de beurt. Er wordt daarbij 
nog gewerkt aan een bijkomende attractie.

Komt u ons cultuur erfgoed ook bewonderen? U bent van harte welkom.



13Doarpskrante fan Marsum

Bêste minsken,
Graach wol ik elts betankje foar de besite, kaartsjes en blommen. Yn’t sikehûs as by my 
thús.

Groetnis Hidde en Hiltsje Kramer

Het Reumafonds bedankt Marsum e.o.!

Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in de regio Marsum voor de 
grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke 
collecteweek van 21 tot en met 26 maart 2016 is in Marsum in totaal 797,50 euro 
opgehaald!

Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 
aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vormen van reuma is er 
sprake van een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met 
reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. 
Reuma is een ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Reuma 
heb je levenslang en kan jong en oud overkomen. Het Reumafonds strijdt voor een 
beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlichting en financieren 
veel onderzoek naar betere behandelmethoden. We komen op voor de belangen van 
mensen met reuma en we financieren activiteiten van reumapatiëntenverenigingen. 
Ook investeert het Reumafonds veel geld in het vinden van de oorzaken van reuma. 
Alleen wetenschappelijk onderzoek brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. 
Collectant gemist? We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Bankrekeningnr. 
NL86RABO0123040000,  Amsterdam. www.reumafonds.nl 

Nogmaals dank!
Rachael Regts-Terpstra, namens Het Reumafonds
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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

Bas & Werner

van der Baan
D e  S c h i l d e r s

M a r s u m   -   0 6 - 1 0 5 2 2 1 1 8  •  0 6 - 1 8 9 3 6 5 1 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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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
Voor heerlijke huidverzorgende en 
huidverbeterende behandelingen.

Kennismakingsbehandeling (1 1⁄2 
uur, zie website) al voor € 42,  
Microdermabrasie, mesotherapie, 
micro needling, vliesmaskers.

Zie voor al mijn behandelingen, 
aanbiedingen en prijzen op:
www.huidverzorgingbrigitta.nl
De Harke 3  9033XX   Deinum  
058  2890054   06  45 622752

Met een zachte, compacte bronzing 
poeder (met een mat of glanzend effect) 
tovert u een mooie natuurlijke kleur op uw 

gezicht!
Aanbieding mei en juni: 20% korting op 

alle bronzing poeders!!

Geef Uw huid een heerlijke oppepper 
d.m.v. een gezichtsbehandeling incl. een 
uitgebeide gezichtsmassage en epileren 

voor € 47,95

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

It Harspit 8, Deinum   Tel. 2542222
www.schoonheidssalonkallos.nl

oog voor schoonheid

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

EEN MOOI KLEURTJE BIJ
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Puzzel:  Cryptofilippine

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing puzzel April-nummer:  

Winnaar: Geertje Tuinman
Kuperusstrj. 21

Vul woorden in volgensde onderstaandecryptische omschrijving. Gelijke cijfers zijn 
gelijke letters. Bij juiste invulling leest u in de gekleurde balk een woord.
1. Uurwerk dat de tijd natuurlijk aangeeft 

(14,4)
2. Die gaan er wel in bij het com-poneren 

van een drinklied (13)
3. Zo’n bestaan zorgt voor tweemaal 

zoveel drukte (11)
4. Hij schept op over twee lichaamsdelen 

(9)
5. Spinazie met een verhoogd ijzergehalte 

(11)
6. Binnen een bakmengsel opeisen (2,6,5)

7. Elftal van Oranje-Zwart (17)
8. Folders van de makelaar (4,3,10)
9. Die neem je op Tip Culinair (17)
10. Gokkast in een groentezaak met 

zelfbediening (13)
11. Vette billen (11)
12. Hieruit wordt een vermogen getapt (9)
13. Gedachtewereld (11)
14. Vis van vrienden (13)
15. Hij heeft bedacht dat zijn zoon priester 

moet worden (10,5) 
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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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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
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Regisseren is een prachtige klus

Friesland heeft meer dan 250 toneelverenigingen en iepenloftspullen. Ongetwijfeld is 
er ook één in uw omgeving actief. Deze groepen staan allemaal onder leiding van een 
regisseur. In het najaar van 2016 start de 16e regieopleiding bij Keunstwurk.
Op zaterdag 21 mei van 9.45 - 12.00 uur, geeft Luuk Eisema, docent aan de opleiding, 
een inleiding en open les over de cursus. Er zal ook ruimte zijn voor informatie en 
vragen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. We horen wel graag van te voren 
of u erbij wilt zijn. Het is de bedoeling dat iedereen op de aangewezen tijd aanwezig is, 
het is geen open inloop. 

Als regisseur geef je leiding aan een groep toneelspelers. Tegelijk inspireer je vormgevers 
en lichtmensen. Je kiest een toneelstuk wat je mooi vindt en je bedenkt er een plan 
voor. Je denkt na over een aanpak en over je eigen manier van werken. Regisseren 
verhoogt het zelfinzicht, de creativiteit en de stressbestendigheid.
De cursus is zowel Fries- als Nederlandstalig. Mensen die de opleiding hebben gevolgd, 
zijn in Friesland actief met toneelgroepen in de dorpen en steden, jongerengroepen, 
openluchtspelen, maar ook op scholen en in de zorg. 

De opleiding is geschikt voor leidinggevenden die hun creativiteit willen 
uitbreiden, spelers die hun hobby willen uitbreiden, onervaren jonge mensen 
die willen leren hun inzicht te vergroten, maar ook regisseurs die willen 
bijscholen of mensen die er niet aan toe kwamen en nu wel tijd hebben enz.  
 
Voor iedereen dus! Benieuwd? Kom op 21 mei naar:
Locatie :   Keunstwurk, Wisse dwinger 1,  Leeuwarden  
Bijdrage:    Bijdrage voor de koffie en thee  
Meer info en aanmelden:  www.keunstwurk.nl/theater  / 058-2343449
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Bûter - Brea en ............. Kulinêr 
     mei Geartsje 

 
 

 
Ei met broccoli-mosterdsaus 
 
 
600 gr aardappelen 
Zout,peper 
500 gr broccoli 
50 gr spekreepjes 
3 el boter 
3 el bloem 
250 ml melk 
8 eieren 
3 el mosterd 
Schil de aardappels, was ze en kook ze in water met wat zout in ca  
30 minuten gaar. 
Breng 500 ml water met wat zout aan de kook.  
Maak de broccoli schoon, verdeel hem in roosjes en kook hem in ca  
5 minuten in het kokende water.  
Giet de broccoli af en vang het kookvocht op. 
Meet 400 ml kookvocht af. 
Bak de spekreepjes in een droge pan knapperig en neem ze uit de 
pan. Verhit de boter in het bakvet. 
Bestrooi met de bloem en bak hem kort mee.  
Blus af met het kookvocht en de melk en roer door. 
Breng aan de kook en kook ca 3minuten op laag vuur. 
Kook de eieren in 7 minuten halfhard. 
Giet de eieren af en laat ze schrikken onder koud water 
Roer de mosterd door de saus. 
Breng op smaak met peper en zout. 
Meng de broccoli en de spekreepjes met de saus. 
Pel de eieren en halveer ze. Serveer met de broccoli-mosterdsaus. 
En de aardappelen. 
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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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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
In ons dagelijks leven van werk, schoolgaan, thuis zijn, hobby’s, sociale media bijhouden 
isa het nog wel eens moeilijk om tijd te vinden voor bezinning. Er is zovbeel dat onze 
aandacht vraagt. Denken over geloven, stilstaan bij God schieten er vaak bij in.
En al helemaal als het gaat om feestdagen die in onze seculiere maatschappij steeds 
minder tot de verbeelding spreken.
Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
Weten we nog wat er op die dagen gevierd wordt. 
Met Kerst en Pasen, opgesierd met kindernevendienstprojecten, medewerking van 
koren, symbolische bloemschikkingen of andere feestelijke uitingen hebben we nog wel 
een beeld.

Maar Hemelvaartdag, is dat eigenlijk wel een feestdag? Het gaat op die dag toch 
vooral over afscheid. En afscheid dat is vaak verdriet, of in ieder geval een gevoel van 
weemoed. Iemand te moeten missen.
Maar niet in het verhaal van Lucas. In de laatste verzen van zijn evangelie schrijft deze 
apostel dat ze Jezus hulde brengen en dat ze voortduren in de tempel waren om God 
te loven.
Hoe vreemd klinkt dat. Iemand verdwijnt uit je leven en je viert het als een feest.
Soms kan een afscheid, hoe moeilijk ook, verlicht worden door het besef van wat je van 
diegene hebt ontvangen en meegekregen. Wat je wordt nagelaten.
En dan niet vooral materieel, maar de goede herinneringen, de liefde die je deelde, wat 
je van hem of haar geleerd hebt, de verbondenheid die blijft.

Je zou kunnen zeggen dat je iets van de geest van de dierbare krijgt, die daarmee in jou 
voortleeft.
Net zoals Jezus de Heilige Geest beloofde aan de leerlingen. Zo te kunnen zien wat je 
hebt mogen ontvangen en voortaan met je mee mag dragen, kan helpen om afscheid te 
kunnen nemen en verder te gaan met je leven.
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Hemelvaart het feest van het afscheid. Pinksteren het ontvangen van de Heilige Geest 
De belofte door Jezus gedaan komt op die dag uit.
Is dat geen reden om stil te staan bij deze feestdagen? Ze niet te zien als zomaar een 
vrije dag, goed voor een korte vakantie of een andere wereldse invulling. Nee, de dagen 
te vieren als een feest van weemoed, Hemelvaart, en het uitkomen van een belofte, 
Pinksteren.
Dagen waarop we tijd vrijmaken voor God. 

Pastor Hessel Hansma

Pastoraat 70+
Het kerkelijk seizoen nadert haar einde. Althans zo wordt dat vaak beleefd. Veel 
activiteiten liggen een zomer lang stil. 
Sommigen gaan op vakantie, anderen genieten ervan om thuis te zijn. Voor ouderen 
vaak ook een tijd waarin ze zich extra zorgen maken om kinderen en kleinkinderen die 
de wereld intrekken. Die op reis gaan naar verre bestemmingen. 
Een tijd waarin men minder op bezoek komt. En juist dat: minder bezoek en het 
ontbreken van activiteiten maakt dat ouderen zich in de zomer nog wel eens eenzaam 
voelen.
Misschien om juist in deze periode als gemeenteleden en dorpsgenoten eens extra 
aandacht te hebben voor de ouderen en eenzamen onder ons.

Al eerder heb ik geschreven dat één van mijn hobby’s het begeleiden van reizen is. Om 
die reden ben ik afwezig van 16 tot en met 27 mei.  Ds. F. Haverschmidt is deze 12 dagen 
bereikbaar in geval van nood.

Natuurlijk ook nu zijn er zieken die onze aandacht vragen. We hebben afgesproken dat 
we geen namen noemen uit privacy overwegingen en om niemand te vergeten. Maar 
aandacht en een kaartje blijven welkom. Luister in uw omgeving en u hoort vast wie 
daar behoefte aan heeft.

Nieuwe gespreksgroep: In de enquête die in het najaar van 2015 is gehouden werd 
ook de vraag gesteld of er behoefte was om deel te nemen aan een gespreksgroep. 
Verschillende mensen hebben gemeld daar wel belangstelling voor te hebben. Op 10 
mei is er een ontmoeting in de Molewjuk om met deze belangstellenden van gedachten 
te wisselen. Hebt u zich niet opgegeven, maar wel belangstelling,  laat het mij even 
weten en wees welkom op 10 mei om 10.00 uur.
Een hartelijke groet, 
Pastor Hessel Hansma
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 24 mei bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

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

Kerkdiensten 
Aanvang  9.30 uur.
8  mei Bitgummole Pastor  H.G.Koops-Brals, Skettens.
15 mei Marsum Ds.F.Haverschmidt, Pinkstersnein,   Iepenlofttsjinst op it 

Poptaslotplein.m.m.f. Brassband  Looft de Heer. 9.30 oere 
stiet de kofje klear  de tsjinst begjint 10.00 oere.

22  mei Bitgummole Ds.F.Haverschmidt, befestiging /ofskied ambtdragers/ 
besikers/sters.

29  mei Bitgum Ds.Rinsema, Goutum. Fryskt.
5  juni Bitgummole Ds.F.Haverschmidt.
12  juni Marsum Pastor  H.G.Koops-Brals, Skettens.
19 juni Bitgummole Ds.F.Haverschmidt, Hillich Nachtmiel   m.m.f. koar  

Halleluja.  Fryskt.
26  juni Bitgum Ds.P.Beintema, Dokkum. Fryskt.

 
Bloemengroet
3  april,  Jan Wytze en Grietje Beetstra-Smits
  Binnenbuorren  16.
  Mevr.Scholte
  S.van Heringawei  8.

Dienst eerste Pinksterdag,  15 mei 2016, voorterrein Poptaslot, Marsum

Op eerste Pinksterdag, zondag 15 mei a.s., is er traditiegetrouw weer een Pinksterdienst 
op het voorterrein van het Poptaslot in Marsum. Deze dienst wordt georganiseerd door 
de ZWO commissie van de PKN gemeente Beetgum e.o. Thema van de dienst is:

In de Geest van God.

De dienst start om 10.00 uur. Vanaf 9.30 bent u welkom voor een kopje koffie met 
cake. De voorganger in deze dienst is ds. Fokje Haverschmidt en medewerking aan deze 
dienst wordt verleend door Brassband Looft den Heer, onder leiding van Paulus de Jong. 
Voor de kinderen is er ook een activiteit.  Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in 
de kerk van Marsum.

U bent van harte welkom!



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 • 


