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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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 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 MEI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 23 APRIL

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

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   058-2541408
     06-27243464
Predikant Ds.F. Haverschmidt,  J.H. van Aismawei  9, 
  Bitgummole.   Tel. 058-8431534  

WWW.MARSUM.INFO
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  Contactadres Mevr. G. Sijbesma-Travaille 
  Skoallestrjitte 4 Marsum  058-2541408 

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   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   22-04-2015, 20-05-2015, 17-06-2015 (LET OP 1x per 4 weken!)     
     18.30u  06-43365003
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SNOEIHOUT  20-04-2015

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. 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

13 t/m 24 april  Internationale oefening Frisian Flag (vliegbasis Leeuwarden)
22 apr Rondleiding Uitvaartcentrum Marsum 20.00u  >

-----------------------------------------------

Jeften
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Deze keer geen informatie van ons. In het volgende nummer van de dorpskrant maken 
we het ruimschoots goed. We zullen u dan uitgebreid informeren over alle dorpse zaken 
en over de ledenvergadering die op 1 april is gehouden. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer moest deze vergadering nog gehouden worden. En berichten tussendoor kunt 
u lezen op www.Marsum.info onder Dorpsbelang.

Tot de volgende keer
Het bestuur

Oproep!    Oproep!    Oproep!
Voor vrouwen van 55 jaar en ouder.
 =de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging “ Samenwerking ‘ van Marsum 
bestaat al  82 jaar.=

De dames komen,in het winterseizoen,september t/m april, twee keer in de maand 
bij elkaar op dinsdagavond om 19.30 uur in de consistorie. Er wordt begonnen met 
een meditatief moment, na de pauze een spreker/ster over de meest uit een lopende 
zaken,deze  onderwerpen  zijn zeer de moeite waard. Zie ook het verslag van Ds.Fokje 
Haverschmidt  van  dinsdag 24 maar j.L. Ook organiseren de dames  1 keer per jaar 
een bazaar,waarvan de opbrengst  ten goede komt aan de verenigingen, de kerk en 
clubs uit het dorp.

Door de vergrijzing van de leden en daardoor het dalende ledental, is het gevaar 
aanwezig dat de vereniging opgeheven zal worden.Dit zou toch wel heel erg zijn. 
Wat weg is, opgeheven, komt niet terug,weer een stuk geschiedenis van 82 jaar, dat 
verloren zal gaan.

Daarom deze oproep om nieuwe leden,laten wij met elkaar zorgen dat deze vereniging 
nog jaren vooruit kan.

Nieuwe leden kunnen zich aan melden bij het bestuur o.a. bij 

mevr. Nel Castelein  Binnenbuorren  25,  tel.0582541241. 

mevr.Janny Stienstra   Franjumbuorsterpaed  2, tel.0582541797,

mevr.Ella Maille   Bitgumerdyk 7   tel.0582542171.
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Beste dorpsbewoners.

Na afloop van de ledenvergadering van Uitvaartvereniging Marssum volgde 
er een rondleiding in het afscheidscentrum & crematorium Andringastate.

We hebben begrepen dat ook niet-leden van de Uitvaartvereniging een kijkje 
hadden willen nemen.

In overleg met Jan Klaas Faber, van Andringastate, is dit alsnog mogelijk.
Op woensdag 22 april a.s. organiseren wij dan ook, voor een ieder die 

belangstelling heeft, nogmaals een rondleiding. Aanvang  20.00 uur

Graag willen wij vooraf weten hoeveel personen wij kunnen verwachten.

Opgave voor 14 april met vermelding van het aantal personen 
en uw telefoonnummer en/of e-mail adres 

op mailadres:  uitvaartver.marsum@live.nl  |  telefoon: 058 - 254 23 26

Graag tot ziens, Bestuur Uitvaartvereniging Marssum

ALZHEIMER CAFÉ NOORDWEST FRIESLAND KOMT IN DRONRIJP

Op donderdag 16 april a.s. is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café 
Noordwest Friesland op locatie in: Drenningahof, Hearewei 83, 9035 EK Dronrijp                                                    
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur                                                                                       
Het thema van de avond “Dementie en met elkaar gebonden blijven” wordt 
gepresenteerd door Karlijn Kwint, geestelijk verzorger bij zorggroep Noorderbreedte.                                                                                       
Voor veel mensen is dementie een schrikbeeld. In het debat over euthanasie wordt 
dementie vaak genoemd als een aanleiding om voor euthanasie te kiezen. De waarde 
van het leven wordt in deze samenleving grotendeels afgemeten aan je cognitieve 
vermogen en datgene wat je doet. Maar heb je nog waarde als mens als je zelf steeds 
minder weet?                

Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie,  hun 
partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom.  De toegang en de koffie en thee zijn gratis.
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Marsumer Merke 2015

Ook dit jaar zetten wij ons weer in voor een leuke, gezellige en ietwat sportieve merke.
We willen ons dit jaar in het Gooische thema hullen, dat wil zeggen dat we er een 
chique feestje van willen maken dit jaar.
Speciaal voor jullie kakkers uit Marsum hebben we daarom Gooisch gerelateerde 
spellen voor jullie in petto. Deze spellen zullen verdeeld worden over de vrijdagavond 
en de zaterdagmiddag.
Ook is de bedoeling dat de oudere garde van Marsum gaat meedoen, omdat er speciaal 
voor deze doelgroep een aantal spellen wordt ingevoegd.
Creëer dus een groep met je straat, vriendenploeg, vereniging of op wat voor manier 
dan ook en vergeet dan niet een paar kakkers op leeftijd in jullie groep toe te voegen, 
want deze zullen jullie hard nodig hebben.
Verdere info hierover zal in de volgende edities van de dorpskrant volgen…..

Is het jullie ook opgevallen dat het programma enigszins is veranderd?
Het hoofdklasse dameskaatsen is van zaterdag naar vrijdag verplaatst.
De A.vd. Kooi ledenpartij is van maandag naar zaterdag verhuisd, en het matinee is van 
de maandagmiddag naar maandagmorgen geschoven.
En het vertrouwde gezamenlijk eten doen we niet meer op maandag maar op zaterdag, 
zodat er met een goedgevulde maag begonnen kan worden aan de finales van de 
zeskamp.

Met vriendelijke groet,

de Merkecommissie!
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Marsum Merke 
2015  

Marsum merke is ook op Facebook ! 

Voorlopig programma

Vrijdag 11-09
Ochtend : Activiteiten voor de kinderen van de ba-
sisschool  
Middag : Dames Hoofdklasse kaatsen. Aanvang 

13.00 uur met na    afloop  muziek
 : Seniorenprogramma
Avond : 1e rondes zeskamp
 : Muziek

Zaterdag 12-09
Ochtend : A vd Kooi ledenpartij B en C klasse met 

de gewone bal. Aanvang 9.00 uur. Op-
gave tot donderdagavond 19.00 uur !

Middag : Gezamenlijk eten
 : Finales zeskamp. Aanvang na afloop 
kaatsen
 : Prijsuitreiking kaatsen en zeskamp in 

feesttent met vanaf 16.00 uur muziek 
van T&T.

Avond : Super Classics 80-90-00 ‘s

Zondag 13-09
Middag : Heren Hoofdklasse kaatsen uitnodiging
Avond : Feestband LAYS

Maandag 14-09
Vanaf 11.00 : Matinee verkleed
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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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WOM
WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

MENAMERADIEL

WOM hâldt gjin kollekte yn 2015

Wy hâlde gjin  kollekte yn 2015, omdat wy:

1 genôch jild hawwe om wat wy op dit stuit yn Roemenië nedich hawwe en wat wy 
fan doel binne te dwaan te beteljen. Wy geane troch mei it begelieden fan wat dêr 
opset is en hawwe noch jild om nije saken ynearsten te beteljen. Ek hawwe wy noch 
jild beskikber om ’t de túnders dy’t jild liend hienen fan de WOM, der ferline jier wer yn 
slaggen harren skulden foar in grut part werom te beteljen.

2 op dit stuit te min meiwurkers hawwe om in kollekte yn alle doarpen fan Menameradiel  
goed op te setten en út te fieren.
 
Nije WOM-leden socht!!  
Wy sykje û. o. meiwurking foar it ûnder de oandacht bringen fan Fair Trade yn de 
gemeente.
Ek om de beliedsmeiwurkers en riedsleden dy’t dwaande binne mei de nije fúzje-
gemeente der op te wizen dat Fair Trade en de Milenniumprincipes meinommem 
wurde moatte yn de plannen. De gemeente Het Bildt is dêr aardich mei dwaande, 
Menameradiel en Franekeradeel minder. 

Us jierferslach oer 2014 stiet op ’e site fan Menameradiel ûnder ‘WOM’.
In ferslach op papier kin oanfrege wurde fia 058 2541542. 
 
Moeite met de Friese taal? Neem even contact op met  één 
van de leden van de WOM, genoemd in het jaarverslag



13Doarpskrante fan Marsum

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           

058-2890054

De Harke 3, 9033XX Deinum
Voor heerlijke huidverzorgende en 

huidverbeterende behandelingen.

                 

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, zie 

website) voor € 39,--

Verras uw partner/familie/vriendin met 

een mooie kadobon!

Zie voor al mijn behandelingen, 

aanbiedingen en prijzen op:

www.hu idverzorg ingbr ig i t t a .n l

op dinsdag 7 april     en     donderdag 16 april     
De juiste make-up laat uw ogen spreken! 
Maar weet u welke make-up bij u past en 
hoe u dezehet gemakkelijkst aanbrengt? Met 
speciale kleurenkragen ga ik met u bekijken
welke kleuren het meest met u doen (koel 
of warm) en naar aanleiding daarvan ga ik 
met behulp van een mooie nieuwe make-up 
display stap voor stap met u aan de slag.
-aanvang 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur;
-kosten € 24,95
-koffie/thee en wat lekkers staan klaar
-10% korting op alle make-up op deze avonden
-Opgeven voor één van beide avonden 
kan telefonisch of via de mail informatie@
schoonheidssalonkallos.nl.
      VOL=VOL

VAN HARTE WELKOM!
Tineke Reitsma-Foekema

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

MAKE-UP WORKSHOPS BIJ              

oog voor schoonheid

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8
Deinum
Tel. 254 22 22
www.schoonheidssalonkallos.nl
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Puzzel:  4 + 5 = 9

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Vul woorden in volgens onderstaande omschrijving. De eerste twee in te vullen woorden 
vormen een anagram van het laatste woord. Bij juiste invulling leest u in de balk tussen 
de pijlen een uitdrukking.
1. Deel van het gezicht + klopper = 

mijmeren
2. Proper + ingedikt vruchtensap = van een 

of andere soort
3. Deel van een fietswiel + Europese taal = 

lak
4. Omroep + huidopening = watersport
5. Gesneden hengst + bedwingen = 

evacueren
6. Wintervoertuig + vorstenzetel = 

huidziekte
7. Programmapunt + naaldboom = 

lengtemaat
8. Geweven band + roofvogel = wedstrijd 

tussen twee landenteams

9. Bijbelse koning + opzijgaan = 
ternauwernood

10. Plak vis + leed = vervoermiddel
11. Vogelverblijf + inhoudsmaat = aantal 

gekoppelde wagons
12. wimpel + naaidraad = verzoeken om
13. Mestvocht + reinigen (van ramen) = 

makkelijk liedje
14. Wandelplaats + sterke lichtstraal = 

gereed om gedrukt te worden
15. Van dezelfde mening + vroeg = modern
16. Balspel + bloedgever = zeer koud 

gebied.
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Oplossing Maart - nummer:  

Winnaar: Joke IJpma
Dr. Poptastrj. 11

	  

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 16 tot en met 21 maart 2015 is in Marsum in totaal 745,47 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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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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Word vakantiegezin en maak een verschil voor een kansarm kind

In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim 150 kansarme kinderen 
de vakantie van hun leven kunnen bieden. Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en 
hart open stelden voor kinderen die het echt nodig hebben.

Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve 
week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. 
Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen die 
vaak opgroeien in troosteloze en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland 
geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan en maak een 
verschil in het leven van een kind.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus 
Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus, 3 – 21 augustus
Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli
Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@
europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de 
Vries, 058-2573612.

Zus Scheenstra - Bergsma
 19 maart 1928

† 17 januari 2015
                       

                                           It gemis sil bliuwe

In protte meilibben ha wy krigen 
nei it ferstjerren fan 

myn leave frou, ús leave mem, 
skoanmem en beppe.

Dêrfoar ús oprochte tank. 

Albert Scheenstra
Gretha & Jan

Piet
Geziena & Roelof

en beppesizzers

Marsum, april 2015
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Nieuws van het kaatsfront:

Dorpsgenoten en Kaatsvrienden

Het seizoen gaat binnenkort  weer beginnen. 
Er wordt dinsdagavond vanaf mei weer volop gekaatst op de Tsiene.
Dan gaat de heren en dames competitie weer van start.
Op maandagavond wordt er getraind door de jeugd. 
En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de Tsiene.
Hier volgen de wedstrijden voor de maand april en mei.

Zondag 26 april Openingspartij voor dames en heren vanaf 14 jaar met ver-
liezersronde en jeugd

  Aanvang 12.00 uur. Opgave t/m zaterdag 25 april 19.00 uur. 
  Deze partij wordt mede mogelijk gemaakt door café t Grau-

we Paard. Prijsuitreiking senioren in café t Grauwe Paard. 

  Jeugd opgave tot 20 april via jeugdkvfoarut@hotmail.com
   

Zaterdag 2 mei Federatie Menaldumadeel.  Aanvang 13.00 uur.
  

Zondag  17 mei Ledenpartij i.s.m. KV “Sla Raak” Engelum te Marsum voor 
Dames, Heren

  en Jeugd met verliezersronde. Aanvang 12.00 uur.
  Opgave t/m zaterdag 16 mei 19.00 uur.
  Jeugd opgave voor 14 mei 19.00 via jeugdkvfoarut@hot-

mail.com
   

Zaterdag 23 mei KNKB Jongens A+B+herk .Aanvang 10.00 uur  
 
Kom gerust eens een kijkje nemen op de Tsiene .
Bestuur  K. V. Foarút
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Op boppesteande foto sjogge jim it in djip gat yn de Bokmasingel
 foar de nij te bouen duker.
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Willy Doodkorte
Leeuwarden 1 maart 1936 – Leeuwarden 8 maart 2015

Wederom werden we getroffen door een droevig bericht; nu dat van het plotselinge 
overlijden van Willy Doodkorte. 

Willy is twintig jaar juf in Marsum (1975 - 1995) geweest. Eerst op de Openbare School  
‘it Swellenêst’ en vanaf 1979 op onze nieuwe basisschool ‘de Pôlle’. 
Zij heeft vanaf het begin, altijd de klassen 1 en 2, de latere groepen 3 en 4, onder haar 
hoede gehad; want daar lag haar hart, haar liefde voor het werken met de kinderen. 
Zo heeft ze heel veel Marsummers de eerste beginselen van het lezen, rekenen en 
schrijven bijgebracht en ondersteunde dit met haar eigen, ludieke leermethoden, als 
aanvulling om de kinderen op een zo prettig mogelijke manier te doen leren en ze erbij 
te betrekken; daarnaast vond ze dat het leren in een sfeervolle omgeving (klas) moest 
plaatsvinden en dat zag je dan ook duidelijk in haar klas terug en bovendien een klas, 
die er altijd heel precies en ordentelijk uitzag. 

Juf Doodkorte, zo was het en is het altijd gebleven, kende een grote mate van 
verantwoordelijkheidsgevoel naar de kinderen en naar haar werk toe; een kanjer van 
een juf! een échte juf! 

Willy, zo hebben we in al die jaren van samenzijn en samenwerken ondervonden, was 
een attente, meelevende collega, daarnaast sociaal en zorgzaam en zo zullen we haar 
ook blijven herinneren!  
(én   als de juf, die altijd van die leuke, modieuze hoedjes droeg)

Folkert Beimers
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www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Palet, altijd in de buurt

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. 

“ Ik ga elke week naar 
het dagcentrum van Palet” 
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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

Kinderdagverblijf Deinum 

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
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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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Wist u dat:  
- Iedere zaterdagochtend vanaf 9:30 uur Jeugdwedstrijden
 en ‘s middags altijd een seniorenwedstrijd.
- SSS’68 nu ook te volgen is via Facebook. LIKE ons en blijf o.a.
 automatisch op de hoogte van de wedstrijdprogramma’s.
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GEZOCHT: 
NIEUW voetbaltalent - SENIOREN en 35+ club!!!!!! 
Train een keer vrijblijvend mee.  
Informatie: mail naar secretariaat@sss68.nl

Willen voetballen? 
Heeft u een zoon of dochter van 4 of 5 jaar die wel eens een keer wil 
voetballen, dan kunnen ze vrijblijvend mee trainen op woensdagmid-
dag van 18.15 tot 19.15 uur. Ook kinderen vanaf 6 jaar zijn natuurlijk 
van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te trainen. Voor meer 
informatie: Auke Drost, Uniastraat 25, tel. 06 - 537 607 80.

SPAAR SAMEN MET ONS VOOR HET 

DIABETES FONDS. 
U kunt iedere 
zaterdag-
middag 
terecht in 
de voetbal-
kantine 
voor het 
inleveren 
van uw 
bier- en 
frisdrank-
doppen!

J
E

U
G

D
S

E
N

I
O

R

Geven heeft zin!
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Word wereldgezin met een AFS bonuszoon of dochter!  
 
Maria uit Brazilië, Maxi uit Chili, Chiara uit Italië en Nina uit de VS zijn 4 enthousiaste 
scholieren die net te horen hebben gekregen dat zij het komend schooljaar met AFS 
– een non-profit uitwisselingsorganisatie met 100 jaar ervaring  – naar Nederland 
mogen komen. Nieuws dat hen heel blij maakt en ze zijn dan ook enthousiast 
begonnen aan de voorbereidingen voor hun jaar in Nederland.  Ze leren alvast 
wat Nederlands, worden voorbereid op een jaar in een heel nieuwe wereld, en ze 
proberen vooraf veel te leren over hun gastland.  
 
Waar ze vooral benieuwd naar zijn, is in welke gastfamilie zij een schooljaar lang 
welkom zullen zijn. De vrijwilligers van AFS Fryslân hopen dat er weer veel gastvrije 
gezinnen  zijn die het avontuur aan durven en een plek in huis en hart willen bieden 
aan deze AFS-ers.  Ben jij het gezin waar Maria de vanillevla mag ontdekken, Chiara 
aardappels  leert waarderen of waar Nina lekker mee kletst over haar Nederlandse  
avonturen?  Heb je een plekje aan de keukentafel, op de bank en vooral in je hart voor 
een avontuurlijke tiener die het aandurft de wereld te ontmoeten?  Aarzel dan niet om 
contact op te nemen met de vrijwilligers van AFS voor meer informatie.  
 
Een vreemde opnemen in je gezin is natuurlijk een grote stap en de vrijwilligers van 
AFS staan dan ook klaar om daarbij te helpen.  Ervaring leert dat na een jaar samen 
de AFS-er geen vreemde meer is maar simpelweg een gezinslid waarmee je veel hebt 
meegemaakt. Een jaar met een uitwisselingsscholier laat je kijken naar je eigen gezin 
en cultuur, kennismaken met een heel andere cultuur en geeft banden voor het leven.   
 
Tijdens hun uitwisseling in Nederland gaan deze AFS-ers gewoon naar de middelbare 
school, zoeken ze een Nederlandse (sport)club om bij te horen en maken ze onderdeel 
uit van hun gastgezin. Dat betekent dat ze natuurlijk ook de hond uitlaten of de 
afwas doen. AFS zorgt daarbij voor de praktische zaken als verzekering, schoolkosten, 
ondersteuning en visum en de AFS-ers hebben zelf natuurlijk zakgeld voor hun 
persoonlijke uitgaven. 
Wie wordt het gastgezin van één van onze AFS-ers?  Neem voor meer informatie 
contact op met, regio vrijwilliger AFS Fryslân  (0512-841750  / afsfryslan@hotmail.
com) of kijk op www.afs.nl .
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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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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

Dit gaat je verstand te boven.
De beide kappersjongens uit Delhi heb ik weer ontmoet. En uiteraard mijn haar laten 
knippen. In een vorige bijdrage aan dit blad had ik het over de tijd. Dat kwam omdat 
vorig jaar de moslimkapper tijdens het knippen in gebed verzonk. Immers , het was de 
tijd voor hem om te bidden. In het gesprek wat toen ontstond , kwamen we er achter 
dat God geen horloge heeft. Immers God is eeuwig en turft niet hoe vaak en op welke 
tijd we hem aanroepen. Misschien herinnert u zich die column van vorig jaar. Dit jaar 
was het de beurt aan de jongen die zich hindoe noemde. Hij klaagde erover dat er 
zondags bijna geen klanten kwamen. Ik merkte gekscherend op dat het haar op zondag 
niet groeit. Hij ging er serieus op in! “Komt dat omdat jullie christenen de zondag als 
heilige dag beschouwen “vroeg hij aan mij. Ik zei dat ik dat  niet zeker wist. Maar wel dat 
de zondag als rustdag bedoeld is .We kwamen tot de conclusie dat “groei” je verstand 
te boven gaat. De sneeuwklokjes kwamen ter sprake. Omdat het in Delhi ook wel vriest, 
kende hij die “snowdrops”ook. 

Ik herinnerde me een anekdote: Bij een fabriek  werd een jongen na 4 weken dienst 
op staande voet ontslagen. Hij was onder werktijd naar de kapper gegaan en toen de 
leidinggevende hem weer op zijn werk aantrof, was de chef resoluut. “In de tijd van de 
baas ga je natuurlijk niet naar de kapper”zei de chef. De ontslagen jongen protesteerde 
“Het haar groeit ook in de tijd van de baas, dus ik vecht het ontslag aan”Hoe het 
afgelopen is, weet ik niet, maar een waarheid als een koe.

Terug in Nederland kom ik er achter dat kievitseieren zoeken verboden is! Jammer, het 
zal volgens mij geen meer kieviten opleveren. In Frankrijk worden ze bij bosjes uit de 
lucht geschoten.( Dat heb ik gemerkt toen ik in 2007 naar Santiago de Compostella 
fietste. Op het platteland daar is iedereen bijna jager en schiet op alles wat maar vliegt. )

Het brengt me op de gedachte dat het ei ook symbool is voor nieuw leven. Ook een vorm 
van groei. Denk maar aan de paaseieren. Symbool van nieuw leven. Daar zit ook weer 
de gedachte van groei achter. We leven altijd weer met de tegenstelling tussen leven 
en dood. Maar de paasgedachte is dat er echt nieuw leven bestaat. De “hovenier”in 
Johannes 20 probeerde echt niet Maria om de tuin te leiden! Godfried Bomans heeft 
het eens als volgt omschreven: “Na het sterven breekt een spannende periode aan. Je 
gaat voor eeuwig bij Hem logeren”! Schiet me nog te binnen dat iemand eens zei, toen 
één van zijn kinderen niet wilde luisteren: “It aai woe wizer wêze as de hin”. En zijn wij 
dat met betrekking  tot de Paasgedachte soms ook niet?
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Sjoerd D. Schaaf

Bij de Paasdiensten
Rond Pasen is er een aantal bijzondere diensten. 
Op zaterdag 4 april, ‘Stille Zaterdag’ genaamd, vieren we in de kerk van Ingelum de 
Paaswake. In deze dienst, die in een donkere kerk vanuit de stilte begint, wordt de 
nieuwe Paaskaars binnen gedragen. De Paaskaars is het symbool van Christus, die de 
dood overwonnen heeft. Het licht van deze kaars geven wij daarna aan elkaar door 
met het Paaswakekaarsje dat ieder van ons bij binnenkomst ontvangen heeft. Zo 
beelden wij uit dat wij mogen leven in het licht van de opgestane Heer. Wij zullen ook 
onze doop gedenken. En na de lezing van het Bijbelgedeelte over de opstanding van 
de Heer zal de klok geluid worden. Zo laten we horen dat het Pasen geworden is. Deze 
dienst begint ’s avonds om 21 uur!

Op 1e Paasdag, zondag 5 april,  is er dienst in de Pontianustsjerke in Marsum.
Het zal een feestelijke dienst worden met veel bekende liederen. Er is 
kindernevendienst met waarschijnlijk een Paasspeurtocht in het dorp. Kinderen uit 
Marsum worden van harte uitgenodigd om mee te doen!

Op 2e Paasdag, maandag 6 april, is er dienst in de kerk te Bitgummole. Deze dienst is 
georganiseerd door de Earetsjinstkommisje. Thema van de dienst is ‘Bevrijding’. Het 
Pop-gospelkoor Loft uit Leeuwarden zal aan deze dienst meewerken. In deze dienst is 
er geen preek.
Alle inwoners van Marsum worden van harte uitgenodigd voor deze diensten!

Wel en wee en nog meer uit de gemeente in en rond Marsum
Zieken
Wat zou het mooi zijn wanneer iedereen gezond en wel Pasen zou kunnen vieren.
Helaas is dat niet het geval. Ook in en rond Marsum zijn er gemeenteleden en 
dorpsgenoten die worstelen met ziekte, of die aan huis gebonden zijn omdat ze slecht 
ter been zijn. Vanuit de kerk proberen we met hen mee te leven, bijvoorbeeld door 
het brengen van een bloemengroet vanuit de kerk of door voor hen te bidden tijdens 
de kerkdiensten. Ook een bezoekje of een kaartje van een dorpsgenoot kan mensen 
een hart onder de riem steken. Mocht u een bezoekje van de predikant op prijs stellen 
dan kunt u mij altijd bellen of mailen!
Vanaf deze plaats: alle zieken heel veel sterkte toegewenst.

Groothuisbezoeken
De groothuisbezoeken van dit seizoen zijn voorbij. In Marsum zijn twee bijeenkomsten 
geweest: bij fam. Posseth en bij fam. Visser thuis. Het zijn heel geslaagde 
bijeenkomsten geweest, in totaal 14 ochtenden/avonden. Voor mij, als uw nieuwe 
predikant, was het een hele mooie gelegenheid om nader kennis te maken met een 
groot aantal gemeenteleden. 
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Bij het eerstvolgende overleg van ouderlingen, bezoekers en predikant zullen we 
drie bouwstenen kiezen uit alle ideeën die ons tijdens de groothuisbezoeken zijn 
aangereikt.
We willen de kerkenraad voostellen om in het nieuwe seizoen met die drie 
bouwstenen aan de slag gaan, om zo te werken aan de opbouw van onze gemeente.
Duidelijk is al wel dat het idee van de musical op genoeg draagvlak kan rekenen! 
Vanuit Marsum hebben we ook al aanmeldingen gekregen van mensen die zich willen 
inzetten om in het voorjaar van 2016 een musical ten uitvoer te brengen.

Op bezoek bij de Vrouwenvereniging Samenwerking Marssum
In het kader van mijn kennismakingsronde door de gemeente was ik op dinsdag 24 
maart een avond te gast bij de Vrouwenvereniging. Twee dochters van de schilder 
Klaas Koopmans vertelden over het leven en over de schilderijen van hun vader. 
Koopmans (1920-2006) gold in Friesland als een van de meest oorspronkelijke 
schilders van zijn generatie. Klaas Koopmans werd in 1920 in Garyp geboren, een 
dorp dat hij altijd trouw zou blijven. Na de lagere school werd hij door zijn vader 
opgeleid tot huisschilder. Later werd hij zelfstandig schilder in het dorp. Tekenen en 
schilderen was van jongs af aan zijn grote liefhebberij. Hij kreeg lessen van Joop Kloek 
in Twijzel en van Herman Dijkstra in Groningen, maar in wezen vormde hij toch zichzelf 
en ontwikkelde hij een geheel eigen expressionistische schildertrant. Het Friese 
landschap en de mensen in zijn directe omgeving waren daarbij zijn belangrijkste 
motieven.

Ook verwierf hij bekendheid met zijn eigenzinnige schilderijen en de emotionele 
tekeningen die hij maakte van zijn medepatiënten in de psychiatrische ziekenhuizen 
van Zuidlaren en Franeker, waar hij enige malen verbleef in manisch-depressieve 
periodes. Klaas vormde zich zelf en maakte na de oorlog deel uit van de Friese 
schildersgroep ”Yn e line”. 

In een film over zijn leven zagen we onder meer de kunstschilder aan het werk. Ook 
vertelde hij daarin over zijn leven en zijn manier van werken.
Het was een prachtige avond. Ik heb genoten van wat dochters Marije en Akke 
vertelden.

Het jaarprogramma van de Vrouwenvereniging vermeldde voor  het afgelopen seizoen 
nog meer interessante avonden. Ik soe sizze: Froulju út Marsum, tenei allegearre net 
stinne, mar hinne! 

Tenslotte
U allen gezegende Paasdagen toegewenst!
Een hartelijke groet van ds. Fokje Haverschmidt
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 21 april bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

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

Kerkdiensten
Aanvang 9.30 uur.
3   april Ingelum Ds.F.Haverschmidt. Goedfreed, Fryskt. 19.30 oere.
4  april Ingelum Ds.F.Haverschmidt. Stille  sneon     Peaske Wake       

21.00 oere.
5  april Marsum Ds.F.Haverschmidt. Peaske snein.
6 april Bitgummole Earetsjinstkomm. Mei wurking Vrouwenpopkoor  

ut Goutum.
12  april Bitgum Ds.P.Dijkstra, Grou.  

Fryskt.
19  april Bitgummole Ds.F.Haverschmidt.
26  april Marsum Ds.A.J.Bouwknegt, 

Berltsum.
3  maaie Bitgummole Mevr.De Schiffart-

Spoelstra, Drachten.
10  maaie Bitgum Ds.J.v.d.Ploeg, Snits.
14  maaie Ingelum Dr.L.W.Nijendijk, 

Mullum.
Himelfeartsdei.

Zie ook de toelichting van ds.F.Haverschmidt   bij de diensten rond Pasen.
-----------------
De bloemen gingen   22  maart met een groet van de gemeente naar:
 de fam.R.Zondervan         E.v.Hiddemastrjitte  20
en    Klaas en Sjoukje de Jong   Tj.v.Eysingawei  2.
De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar:
15  februari: 
 mevr. Riekje Sonnega  E.v.Hiddemastrjitte 10
 fam.Roel en Japke v.d.Ploeg    K.N.Kuperusstrjitte 13.



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 • 


