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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 SEPTEMBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 27 AUGUSTUS

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   17-06-2015 ,15-07-2015, 12-8-2015, 9-9-2015 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. 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

10 t/m 27 juni Iepenloftspul Dronryp
13  jun SSS ‘68 Gerlofsma toernooi SCU  
14 jun SSS ‘68 Gerlofsma toernooi SCU  
15 jun Informatiebijeenkomst Dorpsbelang NF  >
20 jun  SSS ‘68 en DSVS : Stratenvolleybaltoernooi SCU  >
27 jun Zomerfair Marsum   >

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

Jeften

Ofrûne moanne neat binnenkommen
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DE LANGSTE TIID.

De Nieuwskruier hat dizze moanne  de 41 jier folmakke.  Al in pear jier sjogge wy 
nijsgjirrich nei de Marsumer internetside, net as in konkurrint mar as in nijsgjirrich 
fenomeen fan dizze tiid. En we moatte earlik wêze; sa’n aktueel , kompleet en 
kleurich medium kin de doarpskrante nea  wêze.  Dat hat ús oan it tinken set; en 
de konklúzje wie ienriedich: 
 
DE MARSUMER DOARPSKRANTE HAT SYN LANGSTE TIID HÂN.

Mar dan? De redaksje fan de Marsumer webside en de redaksje fan de 
Nieuwskruier binne yn petear  gien. Ien fan de wichtichste punten dy’t wy  
ynbrocht ha is dat de doarpskrante foar in prot minsken , ferienings en sakelju  in 
medium is om har ferhaal, nijs, meidielings en advertinsjes  bekend te meitsjen.  
Dizze ferantwurdlike tsjinstferliening  soe dan  troch de Marsum.info  side foarm 
krije  moatte.  
Mar foar’t wy de stekker der út lûke, komt der earst in oergangsjier . Fanôf 
augustus 2015 stjoere wy  alle ynkommende  berjochten automatysk troch nei 
de redaksje fan de webside dy’t  dan op har wize dit op de side sette sil. Dêr sil 
troch de redaksje fan de Marsumer webside besocht wurde om dat sa ienfâldich 
mooglik te presintearjen. 
Tagelyk falt it kommende jier noch 10 x de doarpskrante by jimme yn’e bus.  
Us fêste leden en beteljende advertearders krije yn’e hjerst noch in brief fan ús.

Yn jannewaris 2016 sille we (de redaksje fan de Nieuwskruier en Marsum.info) 
ús ûnderfiningen en jimme reaksjes besprekke en sa nedich  wurde der saken 
oanpast.

Wy begripe dat dit foar guon minsken en dan mei namme foar de âlderein wennen 
is. 
Mar ek foar de âlderein stiet de tiid net stil. Miskien moat der wol in koarte kursus 
komme  om bekend te wurden mei in tablet of kompjûter om op de Marsumer 
side te kommen.

Wy noechje eltsenien út om nei de simmerfakânsje elke moanne de Marsumer 
side “www.Marsum.info” te besjen (en dêr is it nijs hearder te sjen foardat de 
doarpskrante yn de bus falt).

De Redaksje.
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DE LANGSTE TIJD.

De Nieuwskruier heeft deze maand de 41 jaar volgemaakt. Al een paar jaar kijken 
wij nieuwsgierig naar de Marsumer internetsite, niet als een concurrent maar als 
een nieuwsgierig fenomeen van deze tijd. En we moeten eerlijk zijn; zo’n actueel, 
compleet en kleurig medium kan de dorpskrant nooit worden. Dat heeft ons aan 
het denken gezet en de conclusie was duidelijk:

DE MARSUMER DORPSKRANT HEEFT Z’N LANGSTE TIjD GEHAD.

Maar dan? De redactie van de Marsumer website en de redactie van de 
Nieuwskruier hebben overleg gehad. Een van de belangrijkste punten die wij 
hebben ingebracht is dat de dorpskrant voor veel mensen, verenigingen en 
zakenlui een medium is om hun verhaal, nieuws, mededelingen en advertenties 
bekend te maken. Deze verantwoordelijke dienstverlening zou nu door de Marsum.
info site vorm moeten krijgen. 
Maar voorwij de stekker er uit trekken, komt er eerst een overgangsjaar. Vanaf 
augustus 2015 sturen wij alle inkomende berichten automatisch door naar de 
redactie van de website die dan op hun wijze dit op de side zullen zetten. De 
redactie van de Marsumer website zal proberen dit zo eenvoudig mogelijk te 
presenteren. 
Tegelijkertijd komt het komende jaar de dorpskrant nog 10 x bij jullie in de 
brievenbus. En onze vaste leden en betalende adverteerders krijgen deze herfst 
nog een brief van ons.

 In januari 2016 zullen wij (de redactie van de Nieuwskruier en Marsum.info) onze 
bevindingen en jullie reacties bespreken en zonodig zullen er zaken aangepast 
worden.

Wij begrijpen dat dit voor sommige mensen en vooral voor de ouderen onder ons 
wennen is. 
Maar ook voor deze ouderen staat de tijd niet stil. Misschien moet er wel een 
korte cursus komen om bekend te worden met een tablet of computer om op de 
Marsumer site te komen.

Wij nodigen iedereen uit om na de zomervakantie iedere maand de Marsumer site 
www.Marsum.info te bekijken (en daar is het nieuws eerder te lezen voordat de 
dorpskrant in de brievenbus valt).

De redactie.
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum

Zomerfair in Marsum op 27 juni

Zoals in de vorige dorpskrant is aangekondigd, wordt zaterdag 27 juni een zomerfair 

georganiseerd. De organisatie is nog volop bezig.

Het Poptaslot houdt open huis en er komen kraampjes met oude ambachten en andere 

standhouders. De ridders van Friesland nemen ons mee naar de Middeleeuwen met 

diverse demonstraties, er komt muzikale omlijsting (o.a. door het shantykoor uit 

Goutum), de kerk en de molen zijn open en worden rondleidingen geven, kortom veel 

activiteiten.

Officiële opening Marsum aan het water

Verder zal deze dag ook de officiële opening van Marsum aan het water plaatsvinden. 

Rond half 3 komt rondvaartboot de Middelsee met diverse gasten Marsum binnenvaren 

en zal de nieuwe vaarweg geopend worden door gedeputeerde Johannes Kramer en 

wethouder Arend Dijkstra en burgemeester Tom van Mourik. Maar natuurlijk willen we 

dat veel Marsumers daarbij aanwezig zijn. Niet alleen op straat, maar als het kan ook 

op het water. Daarvoor willen we Marsumers die over een bootje of sloep beschikken 

vragen om deze te versieren en achter de rondvaartboot aan Marsum feestelijk binnen 

te varen. Heeft u een boot en wit u hieraan meedoen, meldt het even bij Arend Jan 

Talens ajt@arendjantalens.nl

Voor het definitieve programma vragen we u de Marsumer site in de gaten te houden.

Haven en recreatieplas aan de Bokmasingel???

Met een werkgroep hebben we plannen gemaakt om volgend jaar een haven en 

waterplas aan te leggen ten zuiden van de Bokmasingel, op de plek van de oude A-31.

Dat zou de kroon op het werk zijn, maar bepaald niet eenvoudig dat gerealiseerd 

te krijgen. Maar nu is wel de kans. De oude snelweg wordt volgend jaar verwijderd. 

Dan zou het prachtig zijn als dit meegenomen zou kunnen worden. Werk met werk 

combineren geeft een efficiencyslag die maar 1 keer te maken valt. We hebben een 

eerste subsidieaanvraag ingediend bij de provincie.
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Marsumer Energie Koöperaasje wordt opgericht

Hield de Marsumer Energie Koöperaasje (MEK) in oprichting een informatieavond op 19 

mei. Er waren ca 30 belangstellenden. Niet slecht voor de 1e keer. De werkgroepleden 

(Hans Wassenaar, Wim de Vries, Sjef v.d. Lubbe, Oene Hiemstra en Jorg Stolzenburg) 

stelden zich voor. Meegedeeld werd dat de MEK officieel opgericht gaat worden. Er 

werd voorlichting gegeven over energiebesparende maatregelen door Oscar Jansen en 

er werd uitgelegd wat de voordelen zijn zonne-energie aan de hand van een rekenblad. 

Ook werd informatie gegeven over het afnemen van energie van een lokale Koöperaasje. 

We zullen meer van hen horen. We wensen hun veel succes toe.

Speciale informatieavond op maandag 15 juni

Op maandag 15 juni zal om 19.30 uur een speciale voorlichtingsavond gehouden 

worden. Tijdens deze avond staan twee onderwerpen centraal. Van 19.30 – 20.30 

uur zal dorpsstyliste Hieke Joostema haar visie geven op de inrichting van ons dorp. 

Vreemde ogen zien vaak meer als wij. We zijn benieuwd naar haar suggesties waar het 

beter kan. Samen met Marijke Stuut heeft ze een rondgang door het dorp gemaakt.

Van 20.45 – 21.45 uur zal de komst van de JSF en de mogelijke gevolgen centraal staan. 

Gerard Veldman uit Koarnjum en ons bestuurslid Geert Verf (beiden lid van de COVM 

vliegbasis Leeuwarden) vertellen u over de laatste stand van zaken en gaan daarop 

graag met u in gesprek. U bent de hele avond welkom, maar u kan ook het onderwerp 

van uw voorkeur bijwonen. Uw inbreng wordt zeker op prijs gesteld.    

En verder:

• Vroeg gemeente Leeuwarden ons wat we vinden van een halvering van de 

lantaarnpalen op de Poptawei. We hebben laten weten dat we daar geen 

problemen mee hebben, omdat dit ook al gebeurd is op de Ljouwterdyk. We zijn 

daar inmiddels aan gewend.

• Wensen we u een hele goede zomervakantie toe.

• En adviseren we u geregeld een kijkje te nemen op de Marsumer website om op de 

hoogte te blijven van de dorpse zaken.
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• Hebben we met genoegen gekeken naar de Marsumers die op de woensdagavond 

Jeu de boules spelen op het dorpsplein. Wilt u eens een balletje meegooien? Komt 

gerust op de woensdagavond langs. Nadere informatie bij Geertje Sikkema (tel 

2541881). Zie ook artikel op de website.

• Heeft de Marsumer jeugd voor de 2e keer op rij het meeste vuil verzameld tijdens 

de jaarlijkse Himmeldei, georganiseerd door jeugdclub Oars en Dorpsbelang. 

Wethouder Lute Pen kwam samen met Omrin op de basisschool langs om de 

kinderen daarmee te complimenteren.

• Zal binnenkort de rups op de speeltuin gerepareerd worden. Het is te gevaarlijk om 

het zo te laten staan.

• De steiger in de Haven vinden we niet passend in de omgeving van het beschermd 

dorpsgezicht. We zijn met de gemeente en provincie in gesprek om te kijken of dat 

verbeterd kan worden.

• Gaan we binnenkort in overleg met de bewoners van het Popta gasthuis over 

mogelijke andere parkeerplekken voor hun auto’s. De Hegedyk voor het slot zouden 

we graag autovrij willen zien, maar welke plek is dan voorhanden of te creëren?

• Willen we de vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben om de 

Fietselfstedentocht veilig door ons dorp te laten fietsen.

• Laten we weer een nieuwe voorlichtingsbrochure drukken voor de nieuwe inwoners 

van ons dorp. Wietske Roorda heeft ons geholpen bij de redactie daarvan. Een hele 

klus. Hartelijk dank daarvoor.    

Het bestuur van Dorpsbelang
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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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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

Juni-juli-augustus aanbieding:
           SUMMER FEVER!!
Een maxi bronzing poeder die een diepe,
natuurlijk uitziende gebruinde teint geeft.
Zacht, hypoallergeen, oplichtend en verrijkt
met jojoba olie voor een langdurige
bescherming. Van € 32,50 voor € 27,50.
Ook in deze maanden geeft een uitgebreide
gezichtsbehandeling, inclusief een fijne
massage van hoofd, nek en schouders, 
een heerlijk gevoel en maakt uw huid klaar
voor de zomer! (€ 46,95)

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
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Puzzel: Cryptogram

Oplossing inleveren bij een van de redactieleden

Oplossing Mei- nummer:  

Winnaar: Magriet Boersma
Uniastrjitte 16  
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Horizontaal:
1. Een rijmelende insect is altijd in de 
 buurt. (7)
4. Uit Zuid-Holland komt gesteente voor 
 de dominee. (5)
8. Tegenover de bijbelse stad wordt de 
 ronde gehouden. (4)
9. Als je het geeft, let je op. (4)
11. Grappig, zo’n sjalot. (4)
12.  Wat let u dat te verwerken tot 
 weefsel? (4)
13. De sergeant mist een eind stof. (5)
15. De gebouwen, zo zegt men, zijn niet 
 helder. (5)
16. Ovaal terrein? (6)
18. Vrouwelijke agent? (6)
21. Maakt het dier een schaapachtig 
 geluid voor de Europeaan?  (5)
23. In dat land horen de inwoners precies 
 thuis. (5)
25. Die jongen heeft het voorkomen van 
 een hond. (4)
27. Moet ‘r oog weer schoongemaakt 
 worden? (4)
28. De stof is om een riviertje 
 teruggekomen. (4)
29. In de rode rivier. (4)
30. Afdeling voor vezels. (5)
31. Zó gedegenereerd, hij is helemaal van 
 de wereld! (7)

Verticaal:
1. Goed dat u’m het tijdstip hebt 
 doorgegeven. (5)
2. Windvangend (van bomen). (4)
3. Op die stoep kun je broeds 
 worden. (6)
5. Werkelijk niet geveinsd? (4)
6. Belde om stroom te leveren.(7)
7. Niet zo mager binnen bepaalde 
 nauwkeurigheidsgrenzen. (5)
8. In de Betuwe en in een 
 vakantieland te vinden. (4)
10. Instrument waarover je in Frankrijk 
 afkeurend sprak. (4)
13. De heilige rust in vrede in een smal 
 strookje. (5)
14. Bomen van keien. (5)
17. Zo’n landbouwvoertuig komt ook in 
 het geweer. (7)
19. Geniet de omroep in het stoomschip 
 weer van het gebak? (4)
20. Is een dingo voor de verplaatsing 
 vereist? (5)
21. Dit geeft blijk van niets, in beton. (6)
22. Gedrukt haar? (4)
24. Dat is er meestal niet tegen 
 gewassen. (5)
26. Dat voertuig is niets voor een das op 
 zijn retour. (4)
27. Krijgt u achter gratie? (4) 
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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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MARSUM MERKE 2015
THEMA:  Gooisch

Vrijdag 11 september
8.30 Tent open
9.00  Gooisch feestje voor alle kinderen van OBS De Polle en kin-

deren die elders op de basisschool zitten. 
 Jean-Roderick Uitdenwijtgaarde uit Laren wordt 11 septem-
ber 10 jaar. Zijn vader is op zakenreis en zijn moeder is met 
de Rotary op pad. Roderick is daarom dit jaar bij zijn oom in 
Friesland en geeft zijn verjaardagsfeestje op het Gooische 
Plein. Dit alles met gooische spelletjes, circus workshop, voor-
stelling, een lesje “hoe het heurt” en met als afsluiter een 
gezamenlijk buffet (met mes en vork eten!). Dress code: chic.   

13.00 Dames Hoofdklasse Kaatsen Uinodiging
 Entree: GRATIS
15.00 Gooische Bingo 

Het zou zo maar kunnen dat je met een botoxbehandeling ri-
jker naar huis gaat of een zonnebank kuurtje scoort. Wie weet 
wordt er wel een luxe cruise weggegeven! Entree: GRATIS

17.00 Muziek met de SWINGING STARS
 Entree: GRATIS
18.45  Rondgang korps door het dorp gevolgd door iedereen die dit 

leuk vindt. Versier je fiets,skelter,rollator of wat voor mobiels 
op wielen dan ook, maak er een vrolijke boel van en scoor een 
grote gratis suikerspin in ruil voor je grote prestatie.

20.00 Zeskamp deel I voor vriendengroepen, straten, verenigingen, 
golfclub of wat dan ook. Vergeet niet om een paar kakkers op 
leeftijd in je groep te vragen. Deze zul je hard nodig hebben. 
Één onderdeel van de zeskamp is de stilettorun. Dus kijk om je 
heen om een paar stiletto’s te bemachtigen. Opgave van gro-
epen van 6 tot 8 personen tot uiterlijk maandag 7 september 
via marsummerke@hotmail.com of bel 06-38250951. Dresscode: 
Chic

22.00 Muziek met BAND JUISCHT 
 Entree: GRATIS
01.00 Bar dicht
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Zaterdag 12 september
8.00 Tent open
9.00 A vd Kooi Ledenpartij B en C klasse met verl. ronde. Loting op 

donderdag 10 september, 20.00 uur. 
12.00 Gezamenlijke lunch
13.00 A vd Kooi Ledenpartij finales
14.30 Zeskamp finales
17.00 Muziek met TNT
 Entree: GRATIS
20.00  SUPER CLASSICS ’80, ’90 en ’00 met Andre Zwart, Ricardo 

Silvo en Martin Harder. Tot 22.00 uur GRATIS ENTREE ! Daarna 
€ 10,00

02.30 Bar dicht

Zondag 13 september
11.00 Tent open
12.30 Heren Hoofdklasse Kaatswedstrijd Uitnodiging, 8 parturen 
 met na afloop FEESTBAND LAYS.
 Entree tijdens kaatsen en Lays: € 8,00
01.00 Bar dicht

Maandag 14 september 
10.00 Tent open
11.00 Matinee met de SWINGING STARS
 Entree: GRATIS

 Het matinee is voor het hele dorp. Dus voor jong en oud. Dit 
jaar is er een speciale VIP behandeling voor alle 60 PLUSSERS.  
Dit betekent dat er voldoende comfortabele zitplaatsen zijn. En 
verder.………dat blijft een verrassing. Nieuwsgierig ? gewoon ko-
men en laat je verrassen !
Verder zou het matinee compleet zijn, als iedereen verkleed gaat 
! 
Tip: Gooisch

16.00 Bar dicht
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Deze maand op onze Marsumer website www.Marsum.info

Maandag 11 mei 2015

Echte banketbakker en tv-opnames bij ‘Heel de Pôlle bakt’  

Heerlijke gebaksgeuren vulden maandagochtend 11 mei het onderwijsplein van de 

school. De grote finale van ‘Heel De Pôlle bakt’ was aangebroken. Twaalf kinderen 

wachtten gespannen af wat een echte banketbakker van hun creaties en baksels zou 

vinden. En dat ook nog eens onder het oog van de televisiecamera van Hea!

Het idee voor de bakwedstrijd ‘Heel de Pôlle bakt’ komt van de achtste groepers 

Dagmar, Wessel en Simon. Voor een project hadden ze bedacht dat een bakwedstrijd 

geïnspireerd op het populaire tv-programma ‘Heel Holland bakt’ prima op school 

mogelijk was. Het drietal zette daarna de hele organisatie op touw, van briefjes aan de 

ouders, het regelen van een echte banketbakker Tonny van ‘Taarten van Tonny’ en zijn 

collega Sanne voor het jureren, tot aan het het inschakelen van de pers.

Meer lezen en foto’s bekijken www.Marsum.info  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Woensdag 13 mei 2015 

Jeu de Boules goed van start

Woensdag 13 mei is het Jeu de Boulesseizoen gestart in Marsum. Op de oproep 

in de dorpskrant en de website kwamen 13 Marsumers af. Vanaf nu wordt er elke 

woensdagavond gespeeld. U kunt zonder opgave meedoen. Geschikt voor jong en oud. 

Geen wedstrijd, maar met een recreatief karakter. De start is om 19.00 uur, zodat er 

flink gespeeld kan worden voordat de duisternis invalt.

Meer lezen en foto’s bekijken www.Marsum.info  
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De collecte voor het Longfonds (20 – 25 april ’15) 
heeft in Marsum e.o. € 948.= opgebracht.

De collectanten worden nogmaals heel hartelijk 
bedankt en alle gevers voor hun bijdrage.

Namens het Longfonds, Jikke Faber.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

maandag 18 mei 2015

Flessenactie Oars levert 150 euro op

Een achttal kinderen (voornamelijk dames!) en hun ouders ging tussen tien en twaalf 

uur ‘s ochtends bij de deuren langs om de statiegeldflessen op te halen. Marsumers 

weer bedankt!

Meer lezen en foto’s bekijken www.Marsum.info 
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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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Nieuws van het kaatsfront:

Dorpsgenoten en Kaatsvrienden

Het kaatsseizoen is al volop in beweging . 
Op dinsdagavond heren en dames competitie.
Op maandagavond  wordt er getraind door de jeugd. 
En verder spelen zich diverse wedstrijden af op de Tsiene.
Hier volgen de wedstrijden t/m augustus.                               

Vrijdag   12 juni         O.B.S  “De Pôlle”  kaatspartij voor de groepen 5, 6, 7 en 8.
 i.s.m. de Jeugdcommissie. Aanvang 13.30 uur.

Vrijdag   19 juni        Kind/Ouder kaatspartij in twee categorieën
 i.s.m. de jeugdcommissie. Aanvang 18:00 uur

Zondag  21 juni         Heineken Cafe Kaatspartij V.F. voor dames en Heren vanaf 18 jaar 
 met verliezersronde 
                                  Aanvang 11:00 uur.

Maandag 22 juni       Diplomakaatsen beginners,welpen, pupillen 
 i.s.m. de jeugdcommissie
                                  Aanvang trainingstijd.

Zaterdag 27 juni       Ledenpartij i.s.m. LKC Leeuwarden op Sonneborgh voor dames en 
 heren vanaf 14 jaar 

        Aanvang 12.00 uur.Opgave voor woensdag 24 juni 19.00uur

Zondag 12 juli           Ledenpartij jeugd i.s.m. Ingelum,Bitgum en Marsum te Bitgum.
                                  Aanvang 13.00 uur .Opgave t/m 6 juli.

Zondag 19 juli           KNKB heren 50+ .Aanvang 10.00 uur

Zondag 16 aug         KNKB meisjes V.F. Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 21 aug          Slotpartij competitiekaatsen dames en heren vanaf 14 jaar.
        Aanvang 19.00 uur

Maandag 24 aug      Na Afloop competitie uitreiking jeugd diplomas 

Neem ook eens een kijkje op onze website www.kv-foarut.nl of like ons op facebook.
               
Kom gerust eens langs  op de Tsiene .

Bestuur  K. V. Foarút
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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



31Doarpskrante fan Marsum

Na Pinksteren.
In Marsum is een Andringastraat. Daar zijn we in Bitgum/Bitgummole echt wel een 
beetje jaloers op. Ik weet niet naar welke Andringa die straat genoemd is, maar dat zullen 
de Marsummers wel weten. Feit is dat in Bitgum en Bitgummole  een Siebe Andringa 
gewoond heeft. Een trouwe kerkganger, die gewapend met pen en papier tijdens de 
preek aantekeningen maakte. (Zou die aantekeningen trouwens , wanneer die ergens 
nog zijn, wel eens willen doorlezen!). Andringa was  een innemende persoonlijkheid. 
Zijn vrouw Brechtsje kende ik, jammer genoeg,  alleen maar  uit de verhalen. Siebe 
zat altijd achter de ouderlingenbank . Het moet in 1990 of 1991 geweest zijn dat ik 
op een Elfstedentocht tot mijn verbazing Siebe Andringa vlak na Dronrijp inhaalde. Hij 
worstelde zich al slingerend tegen de wind in. De man moet toen al boven de 80 zijn 
geweest! Fietst Andringa de Elfstedentocht ook, ging het door me heen. Maar dat zal 
toch niet, het waaide flink en iedereen haalde hem in. Die zou nooit voor middernacht 
de finish halen. Ik heb hem die Pinkstermaandag ook niet meer gezien.

Het toeval wilde dat ik , twee dagen later, Andringa , weer inhaalde. Nu vanaf Bitgum , in 
het Bosk. Ik nodigde hem uit voor een “bakje thee” en ging met me mee. Uit zijn verhaal 
begreep ik dat zijn” missie’ voor die woensdagmiddag mislukt was. Hij wilde ergens  een 
bezoek brengen, maar desbetreffende was niet thuis. Ja, dat was Andringa. Zodra hij 
wist dat er iets met iemand  aan de hand was, dan was Siebe Andringa al  onderweg op 
de fiets. Of zat in de bus naar het ziekenhuis. Ook “anders denkenden” mochten Siebe 
graag. Hij ging zelfs wel eens voor bij begrafenissen van (pure) socialisten.

Uiteraard was ik nieuwsgierig waarom Andringa op Pinstermaandag op de Elfstedenroute  
fietste. Hij vertelde dat hij op weg was naar Baaium. Daar was een kennis van hem 
huishoudster en die wilde hij verrassen met een bezoekje. “Maar” , zo vertelde hij, 
“ik begreep niet waarom er zoveel mensen in Dronrijp langs de weg stonden en voor 
me juichten. Zo nu en dan lichtte ik de hoed maar. Net of ik prins Hendrik was” ( de in 
’34 overleden man van koningin Wilhelmina). Later pas werd het hem duidelijk dat de 
fietselfstedentocht op Pinkstermaandag gehouden werd.  Vandaar al die toeschouwers. 
Maar die wisten uiteraard niet dat Andringa onder weg was naar zijn kennis en 
veronderstelden ook dat “man met hoed” de tocht der tochten fietste.

Op een gegeven moment wilde Siebe weten hoe laat het was. Ik liet hem mijn horloge 
zien en vertelde daarbij dat dit horloge op zonne-energie liep. Dus nooit meer opwinden. 
Andringa vroeg “”Mar wa fjurret it klokje dan oan”?  (wat brengt het horloge dan in 
beweging). Ik legde uit dat het licht zorgde voor de aandrijving. En in de nacht dan? Ik 

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
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vertelde uitvoerig dat er voldoende energie was voor de volgende dag. Feit blijft dat de 
uitdrukking “wa fjurret him oan” bij ons in het geheugen is blijven hangen. Inderdaad, 
wie/wat maakt dat je in beweging komt. De Geest. En met Pinksteren de Heilige Geest. 
De wind die waait, het vuur dat gloeit. En uiteraard is dan de vraag “wa fjurret ús oan”. 
Of laten we de boel de boel. Onze geest “fjurret ús oan” , doet ons  (niet) in beweging 
komen. Elke keer op Pinkster( maar ook wel eens bij andere gelegenheden) schiet me 
meer dan eens die vraag van Siebe Andringa door me heen.

Kom , Heilige Geest,
Spreek altijd tot mijn hart,
En als Gij toch zwijgt,
Laat dan uw zwijgen tot mij spreken,
Want zonder U loop ik gevaar 
Mijn eigen inzicht te volgen,
En het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.  (Bernardus  van Clairvaux)

Sjoerd D. Schaaf.

BIJ DE KERKDIENSTEN
Terugblik op Pinksterdienst Poptaslot
Op 1e Pinksterdag, zondag 24 mei, was het een drukte van  belang op het plein van het 
Poptaslot vanwege de jaarlijkse openluchtdienst van de Protestantse Gemeente Bitgum, 
Marsum, Ingelum en Bitgummole. Deze dienst, georganiseerd door de ZWO-commissie, 
vormt een hoogtepunt in het leven van onze gemeente. Veel mensen schoven aan in de 
banken die al voor hen klaar stonden, of zaten op hun eigen meegebrachte tuinstoel. Het 
thema van de dienst was: ‘Yn fjoer en flam’. Het was dit keer een Fryske tsjinst, vanwege 
het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat ds. Wumkes in Tzum de eerste Fryske 
preek hield. Het korps ‘Looft den Heer’ zorgde voor een enthousiaste begeleiding van 
de samenzang, en catechisanten en kinderen voerden een Pinksterspel op. Het was een 
heel feestelijk gebeuren, waarbij de warmte van het Pinkstervuur voelbaar was! Dank 
aan iedereen die heeft meegeholpen om de 1e Pinksterdag tot een echt Pinksterfeest 
te maken!
De collecte voor het onderwijswerk van Hillie Veneman op Nias in Indonesië heeft het 
mooie bedrag van € 534,78 opgebracht. Dank aan alle gevers.

Vooruitblik op de dienst van 28 juni: uitnodiging voor alle kinderen van de Sneinsklup/
kindernevendienst/zondagsschool
Op zondag 28 juni zal er in de kerk te Bitgummole een gezinsdienst zijn voor jong en oud. 
In deze dienst zijn we van plan aandacht te schenken aan de kinderen die deze zomer de 
overstap zullen maken van de basisschool naar de middelbare school. Ook zullen we in 
deze dienst voor jong en oud samen het Avondmaal vieren op een laagdrempelige wijze. 
Avondmaal vieren, of ‘het vieren van de Maaltijd van de Heer’, is voor veel kinderen, 
maar ook voor veel ouders, een geheimzinnig gebeuren. Wat gebeurt er allemaal in zo’n 
dienst? En wat betekent het wanneer je samen het Avondmaal viert? 
En waarom wordt het Avondmaal ‘heilig’ genoemd, en wat is dat: ‘heilig’?
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Zo kun je heel veel vragen hebben rond alles wat er in zo’n viering gebeurt.
Daarom nodig ik alle kinderen en hun ouders/verzorgers uit om op
zondag 21 juni van 9.30 tot 10.30 uur naar de Molewjuk te komen.
Bij een kopje koffie/thee of een glaasje fris hoop ik jullie dan het een en ander te vertellen 
over de viering van de Maaltijd van de Heer en over de gezinsdienst van zondag 28 juni. 
Je hoeft je niet aan te melden. Weet je gewoon van harte welkom!
WEL EN WEE EN ANDER NIEUWS

Overlijden Hinne Schokker
Na afloop van mijn vakantie (1-17 mei) vond ik bij de post het bericht van het overlijden 
van ons gemeentelid Hinne Schokker op 29 april 2015. Hinne Schokker is 94 jaar 
geworden. Het bericht ontroerde mij. Een paar maanden geleden bracht ik hem een 
kennismakingsbezoek. Het werd een bezoek vol verrassingen: we ontdekten dat hij in 
zijn kinderjaren in Drachten bevriend was geweest met mijn vader. Hij kon mij van alles 
vertellen over mijn vader, mijn beppe, mijn tante en de winkel van mijn beppe, later 
de winkel van mijn ouders. Het was alsof ik een beetje thuiskwam, daar, aan de W. 
Camstrastrjitte 14 in Marsum, te meer omdat mijn ouders al lang geleden overleden zijn. 
Na afloop van het bezoek besloot ik gauw weer eens bij deze bijzondere en veelzijdige 
man, die lang leraar is geweest aan de ULO (MAVO) te Dokkum, langs te gaan. Maar nu 
stond ik met zijn rouwbrief in  mijn handen… 
Ik bewaar warme herinneringen aan onze ontmoeting.
Hinne Schokker is op zijn verzoek in kleine kring gecremeerd. 

Zieken
Het mooie zomerseizoen staat voor de deur. Voor veel mensen breekt een tijd aan van 
er op uit trekken en genieten van de mooie natuur. Maar wanneer je ernstig ziek bent 
valt er niet zoveel te genieten. Ook in onze gemeente en in ons dorp worstelen mensen 
met ernstige ziekte. In de kerk bidden we elke zondag voor alle zieken en we vragen God 
of Hij een zegen wil geven over alle medische werk dat voor hen wordt gedaan. Mogen 
zij ervaren dat zij en hun familie in deze moeilijke tijd niet alleen staan.

Vakantietijd
Dit nummer van de Nieuwskruier is het laatste nummer voordat de zomervakantie 
aanbreekt. Graag wil ik u allen een hele goede zomer toewensen, met vooral veel 
zonneschijn! Want of u nu thuis blijft of op reis gaat, ‘wêr’t wy op de wrâld ek binne, 
oeral skynt deselde sinne’, en aan die zonnestralen kunnen we allemaal onze accu 
opladen.
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 25 augustus 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 juni Bitgum Ds. F. Haverschmidt
14 juni Bitgummole mevr. De Schiffart-Spoelstra – 

Drachten
21 juni Marsum Ds. M. Hulzenbos – Britsum
28 juni Bitgummole Ds. F. Haverschmidt Hillich Nachtmiel
 5 juli Bitgum Ds. F. Haverschmidt
12 juli Bitgummole mevr. De Schiffart-Spoelstra – 

Drachten
19 juli Ingelum mevr. Reinow-Greidanus – 

Boalsert
26 juli Ingelum Ds. Muilwijk-Huis – St. 

Anneparochie
2 aug. Ingelum Ds. Kijzer – Burgum Fryskt.
9 aug. Ingelum voorganger nog niet bekend
16 aug. Marsum Ds. F. Haverschmidt
23 aug. Bitgummole Ds. J.F. Kroon – Garyp
30 aug. Bitgum Ds. F. Haverschmidt
6 sept. Bitgummole Ds. J. v/d Ploeg – Snits
13 sept. Marsum Ds. F. Haverschmidt

De bloemen gingen met een groet van de gemeente naar;
16 april  Fam. Mient v/d Molen Andringastrjitte 17 
  Fam. Henk Noordbruis E. v. Hiddemastrjitte 4 
24 mei  mevr. Annie de Jong Bitgumerdyk 26 
  mevr. Betty Galema Buorren 3 
En een kadobon naar Annie-Marit Tjemmes  Skoallestrjitte 35.

Een hartelijke groet aan alle lezers,
ds. Fokje Haverschmidt
J.H. van Aismawei 9
9045 PE Bitgummole



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 • 


