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COLOFON
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Jaargang 39 | #1 

 Bankrekeningnummer 31.32.00.076

Verschijnt 10 maal per jaar
oplage 600 stuks

gratis thuis bezorgd

REDACTIE

Fetsje Huibers redactie 058-254 1366

Rienk Julianus kopij 058-254 1818

Geertje Sikkema penningen 058-254 1881

Hans Wassenaar bezorging 058-254 1384

KOPIJ OKTOBER INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 27 SEPT

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

N.H. KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Dominee  d.s. J.F. Kroon     058-2532652 
Contactadres Mevr. J.R. vd. Weide-Colmer 
 Doctor Poptastrjitte 9, 9034 HG Marsum   058-2542041 

WWW.MARSUM.INFO
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CONSISTORIE 
Mevr. N. Castelein Binnenbuorren 25, 9034 GN Marsum  058-2541241

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. S. Zwalua (secretaris) Menaam  058-2531494

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 27-06-2012, 25-07-2012, 29-08-2012 18.30u  06-43365003

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
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KINDERDAGVERBLIJF RINGELING 
It Heech 9 Dronryp (kinderen 0-4 jr)   0517-232328

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

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

RABOBANK MENAAM 
Ma. 14-17 uur,  Wo. 14-17 uur, Vr. 14-17 uur  058 2445566

POSTKANTOOR MARSUM (Bij tuincentrum de Leeuw)  058-2541313

LYTSE BIEB MARSUM 
OBS de Pôlle dinsdag 09.00u - 10.00u
 vrijdag 17.00u - 18.00u  Collectie voor jeugd en volwassenen

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) MIDDELSEE 
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen www.cjgmiddelsee.nl

Agenda

5 t/m 10 september:
Marsum Merke

5 sept Uitvoering toneelvereniging OKK  PS >

6 sept Uitvoering toneelvereniging OKK  PS >

8 sept Monumentendag tuin Schatzenburg 11.00u

29 sept Rommelmarkt Ons Genoegen  NF >

3 okt Spelmiddag 14.00u NF

13 okt Opening Dorpsplein 

21 okt Oldehove Kapel 15.00u NF

3 nov Bazar vrouwenvereninging  CS >

14 nov Spelmiddag 14.00u NF

Bedankt
Bêste doarpsgenoaten,
Wat is der goed om my tocht,foar en nei myn operatie!
Kaarten,blommen fruit,en alle waarme belangstelling!
Te folle om op te neamen!
Bedankt allegearre!!
Yde Giesing!
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Kruierkes

Der wurdt wat ôfbuldere yn’e slottún. Sûnt ieuwen is it net 
sa mal gien. De regisseur hat de hannen fol om de akteurs 
en aktrises sa fier te krijen dat hja tekstfêst binne en de 
‘mise en scene’ der yn sit. Black-outs en oare meneuvels, de 
senuwen slaan ta by de spilers fan de goedhertige Bulderbast. 
Sa goedhertich as Popta wie is de regisseur perfoarst net. Mei 

sis mar lichte lichte stimferheffings wurde de spilers ta de oarder roppen. Mar 
woansdei 5 septimber sille hja de stjerren fan de himmel spylje.

Der binne noch wat kaarten te keap. Jammer genôch net mear mei koarting en 
in konsumpsje betelle troch it slot, it is op ‘t lêst harren 300 jierrich jubileum. 
Wolle jim dochs wis wêze fan in plak surf dan nei  www.okkmarsum.nl, dêr 
kinne jim kaarten bestelle foardat sy útferkocht binne. Dus der by wêze want 
nochris 300 jier wachtsje is in hiel skoft.

Sa koart nei de fakânsje is it efkes omstean mei de merke yn it sicht. In prot 
Marsumers binne dochs al wer drok dwaande. Der moat ek wol wat barre 
fansels lykas strjitfersiering, it optugen fan’e praalweinen, it ynsjongen fan de 
muzikanten foar de freeds, OKK ús toanielploech, de tariedings foar it keatsen, 
de spultsjes, de feestjûnen yn de tinte en gean sa mar troch. Wêr in lyts doarp 
grut yn wêze kin. Mar iens yn’e fiif jier is goed genôch.

Witte jim wol dat der in nije foarm fan partnerruil opsetten komt yn ús doarp. It 
wie altiten sa dat eltse strjitte syn eigen wein optúgde yn syn eigen omjouwing. 
Faaks sochten hja dus in plakje yn eigen strjitte om harren kreativiteit foarm 
te jaan. Faaks smûke yntieme plakjes wêr’t de basis foar feestlike merkejûnen 
lein waard. Mar it rommelt wat tusken de praalweinbouwers yn’e ferskate 
strjitten. Sa sit de Riemer Veenmanstrijtte yn de loads fan Lanting op ‘e 
Rypsterdyk. De Rypsterdyk sit by Gosse en Hiske op ‘e haven yn ‘e skuorre. 
En de haven sit by Kuppens op ‘e Hegedyk. In nijsgjirrige ûntwikkeling en we 
freegje ús ôf at dit trochsette sil. Bouwe en neipetear mei in slokje by de 
buorlju in strjitte fierderop?????? Jim snappe it wol wy witte fan neat en prate 
nearne oer.
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Kruierkes

It spul mei de ballen. Jeu de Boules dus. Wat in baan dêr op 
ús sosjale plein. No de Jeu de Boulers noch. Et un peu de vin! 

Jeften: AS € 12.50, SR € 10.--. Tige tank foar jimme jeften.

Rienk Julianus hat ambysjes. No ‘t de plannen om ‘e Haven fan 
Marsum lykas fanâlds wer berikber te meitsjen foar sloepen en oare boatsjes 
moat der fansel ek tafersjoch komme. En Rienk hat mei syn gaadlike terras op 
ien heech fansels rûnom sicht op de haven. Sa as der no al goed sicht hat op 
it stegerke tsjinoer de Dr. Poptastrjitte. Wy hearden dat dit plakje al tige nei 
‘t sin is. Bygelyks âlderein dy’t efkes útpûst (en net nei in huske kin), oerdeis 
foar opsketten jongerein mei harren angeltsjes mar ek foar de pubers op in 
skimerige brodzige simmerjûn. Sa sil ek de nije haven, wer ‘t ús gemeente grif 
mei ynstimme sil, ek tafersjoch ha moatte. Rienk is dêrfoar de man. Noch in 
huske yn ‘t hok, miskien in bêd en brochje en jûns it havenjild fan de passanten 
ophelje. En dan tagelyk foarljochting jaan oangeande ús doarp oer wat der te 
rêden is (Jeu de Boules mei les fan Hans Nauta?). Wat ús oanbelanget is Rienk 
hjirmei beneamd.

De earste JSF is klear. Mar bêste Marsumers sit mar net yn noed. Sy doare it 
by lange nei noch net oan dit eksimplaar de Atlantyske oseaan oer te fleanen. 
Ús tink dat it just in geweldige útdaging en ear is foar sa’n lântsje as Nederlân 
om it meast moderne fleantúch wat klear is foar de fiere takomst as earste 
in pear tûzend kilometer oer see fleane te litten. Yn stee dêrfan sil dizze JSF 
miskien mei in skip hjir hinne helle wurde. Giet de JSF dan ek mei in skip nei 
Afghanistan of in oar brânsintrum earne yn de wrâld?

Wy as redaksje binne tige ynnommen mei it feit dat wy gjin inkelde negative 
reaksje binnekrigen hawwe as reaksje oangeande ús bespegelingen oer de 
takomst fan de “Nieuwkruier”. Wol ha we inkelde positive reaksjes krigen dy 
‘t wy meinimme sille. In pear dêrfan slaan einliks mear op de webside fan ús 
doarp www.marsum.info. Ek de webside wurdt troch (oare) frijwilligers foarm 
jûn sa’t jim witte. De tiid sil útwize hoe de takomst fan de doarpskrante wêze 
sil. In noflike merke foar elts.
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Voor meer informatie:
www.rabobank.com

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank: partner 
van de Verenigde Naties

Samen bereik je meer 
dan alleen
De VN heeft 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie en onderstreept daarmee

het belang van de coöperatie voor de wereldeconomie. Coöperaties kennen geen

aandeelhouders, maar leden die samenwerken en met elkaar de koers van hun bedrijf

uitstippelen. De Rabobank is met 1,8 miljoen leden de grootste coöperatie van Nederland.

Die leden bankieren bij ons, ze kunnen meedenken en meebeslissen over de koers van

hun lokale Rabobank. Want samen bereik je meer dan alleen.

VN-partner

Jaar van de

Coöperatie
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Vereniging Voor dorpsBelang MarssuM
De zomervakantie is voor de meesten van ons afgelopen. Het nieuwe 
verenigingseizoen staat weer voor de deur. Hoewel we ook van de vakantie 
hebben genoten, vroegen ondertussen verschillende dorpse zaken onze 
aandacht. 

Nieuwe aandacht voor overlast jongeren helpt
“Het gaat stukken beter. De laatste maanden zijn de overlast en vernielingen 
door Marsumer jongeren vrijwel verdwenen”. Zo valt ook op te maken uit de 
reacties van oudere Marsumers. De opvallende verbetering ligt volgens ons 
vooral aan de actieve rol die ouders genomen hebben. De jongeren lijken zich 
meer bewust van de gevolgen van hun gedrag en passen beter op. Ook praten 
jongeren er vaker met elkaar over. Dit valt op te maken uit de gesprekken die 
Dorpsbelang gevoerd heeft met een aantal ouders. Enkele maanden geleden 
kreeg Dorpsbelang relatief veel klachten. Dorpsbelang heeft naar aanleiding 
hiervan op twee avonden met een aantal hiervoor uitgenodigde ouders 
gesproken. Heel positief was dat elke uitgenodigde ouder ook aanwezig was. Op 
deze avonden werd afgesproken dat de ouders alert zouden zijn, vernielzucht 
en wangedrag thuis vaker als gespreksonderwerp behandelen, elkaar onderling 
op de hoogte houden en open staan voor feed back op het gedrag van hun 
kinderen. Een aantal ouders melden zich vervolgens aan om als speergroepje 
samen met dorpsbelang verder na te denken over het structureel voorkomen 
van overlast. Na de zomervakantie komt deze groep bij elkaar. Lees meer op 
www. Marsum.info .

Marsum aan het water
De voorbereidingen voor de aanleg van de Haak zijn in volle gang. Hoewel het 
niet het tracé van onze voorkeur is geworden, doen zich toch ook voor Marsum 
vele nieuwe kansen voor. De huidige weg tussen Marsum en Deinum verdwijnt, 
net als de snelweg tussen Marsum en Leeuwarden en de loopbrug. De nieuwe 
Haak komt iets zuidelijker te liggenen een tunnel vervangt straks de loopbrug  
Het hele gebied zal opnieuw ingericht worden. Zoals vaker gemeld hebben 
we met een aantal bewoners en in goede samenwerking met de gemeente, 
Deinum,Ritsumasyl en landschapsarchitecten, onze wensen geformuleerd. Het 
project “Marsum aan het water” is daar uit ontstaan. Het is een unieke kans, 
die zich in de komende decennia niet meer zal voordoen. Een lang gekoesterde 
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wens kan in vervulling komen. Het is een duurzaam plan wat uitstraling heeft 
op meerdere gebieden. Zo past het in het landschapsherstel van de Haak en 
in de ontwikkelingen van Nieuw Stroomland. Bovendien wordt een eerdere 
maatregel, waardoor Marsum bij de aanleg van de snelweg van open water 
werd afgesneden, gerepareerd. Daarmee haalt het de cultuurhistorische 
waarde terug van de vroegere waterloop en herstelt het de functie van de 
Haven in het dorp. Het geeft gelegenheid om te recreëren dichtbij huis, zowel 
door aanleg van een jachthaven als door het herstel van de verbinding tussen 
boezem en polder en daarmee verruiming van het vaargebied. Het recreëren 
gebeurt op een voor het milieu niet belastende wijze en is geschikt voor jong 
en oud. Het is passend in de visie om Noord West Friesland aantrekkelijker te 
maken voor pleziervaart en vergroot hierdoor de kwaliteit van het leef- en 
woonklimaat. Door het doortrekken van het Deinumerrak en het Wâld met 
de Ballensvaart zal ook Ritsumasyl weer aan doorgaand vaarwater komen te 
liggen. Zo komt er een leuke vaarroute bij.

Door de aanleg van de Haak en het NW tangent is toename van het sluipverkeer 
een groot gevaar voor ons dorp. Alle betrokken partijen hebben eerder 
uitgesproken dat dit gekeerd moet worden door aanvullende maatregelen. 
De afwaardering van de Bokmasingel is hierbij van belang. Dit kan goed 
meegenomen worden in de werkzaamheden om Marsum weer aan open water 
te krijgen.  De gemeenteraad zal zich er binnenkort over moeten uitspreken. 
We proberen hen te voorzien van de benodigde informatie vanuit het dorp. Het 
College van B en W en de betrokken ambtenaren bekijken momenteel samen 
met de provincie en Rijkswaterstaat hoe ze alle projecten zo slim mogelijk 
kunnen koppelen, zodat er zoveel mogelijk van alle wensen uitgevoerd kunnen 
worden binnen de beschikbare Haakgelden. En dat doen ze prima. Wij worden 
er ook maximaal bij betrokken.

Woningbouw in Marsum
Zoals bekend zal door de nieuwe Luchtvaartwet de woningbouwstop in 
Marsum en Ingelum opgeheven worden. Eerder hebben we in harmonie met de 
gemeente de mogelijke bouwlocaties in kaart gebracht. De gemeente heeft 
deze vorig jaar direct verwerkt in de herziening van het bestemmingsplan. 
Begin juli was er bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Leeuwarderadeel 
en Menameradiel met Defensie en provincie. Hierbij bleek het belang van 
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de verwerking in het bestemmingsplan. Daarmee werd voorkomen dat alle 
mogelijke bouwlocaties opnieuw beoordeeld moesten worden. Onze gemeente 
ligt dus goed op stoom. Volgend jaar zal het zogenaamde luchthavenbesluit 
genomen worden. Dan kunnen de bouwplannen concreet gemaakt worden. Van 
belang is wel dat er dan genoeg potentiële gegadigden zijn. Daarom houden 
wij al een tijd een lijstje bij van mensen die interesse hebben, zodat we deze 
t.z.t. goed op de hoogte kunnen houden. Als u hier ook bij wilt, dan graag 
even een mail (tigchelaar@dierenarts.nl of g.verf@chello.nl) of telefoontje 
(2542321 of 2541802) naar ons.  

Dorpsplein:
Het dorpsplein bij Nij Franjum is bijna klaar. Niet zomaar een dorpsplein, maar 
een plein dat de spil zal zijn als ontmoetingsplek. Het open podium, de diverse 
speeltoestellen en de mogelijkheden tot spel en sport (bv straatkaatsen en 
volleybal) zal dit bevorderen. Een werkgroep waarin vertegenwoordigers van 
Dorpsbelang, Nij Franjum en diverse verenigingen zitten, is al een aantal keren 
bij elkaar geweest. De bedoeling is om een soort jaaragenda te maken met 
“pleinactiviteiten”.  Later meer nieuws hierover. Het dorpsplein is ingericht 
volgens de shared space principes. Het is een omvangrijk en goed doordacht 
project. Het verdient daarom, samen met het nieuwe Multi functionele 
centrum Nij Franjum en het medisch centrum ook een goede opening. Deze is 
gepland op zaterdag 13 oktober. Zet de datum vast in de agenda.  

Onderhoud openbaar groen:
Het onderhoud van het openbaar groen is op sommige plekken onder de maat. 
Voorbeeld is het groen om de school heen en enkele perkjes in de Skoallestrjitte, 
Wielingastrjitte en de Tramstrjitte. Vanuit omwonenden kregen we hier 
klachten over en nog belangrijker ook suggesties om het te verbeteren. Als 
voorbeeld dient het openbaar groen bij de bushalte aan de Bitgumerdyk waar 
door inzet van particulieren het er veel beter uitziet. Eén Marsumer heeft 
zelfs de gemeente dit laten weten. Prima. We houden er van om ook eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Wonen NoordWest Friesland heeft ons eerder 
al wat financiële steun toegezegd. Via een fonds proberen we nog wat extra 
gelden los te krijgen. We komen hierop terug. Wie mee wil helpen/denken….. 
graag een berichtje.  
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En verder:
• Heeft de Raad van State het bezwaar verworpen van enkele omwonenden 

tegen de komst van het crematorium/rouwcentrum bij Nij Andringastate. 
Hoewel wij ook liever de oude functie op die plek zagen dan de nieuwe, 
hopen we dat de Raad van State uitspraak nu geaccepteerd zal worden 
en dat de verbouw kan starten.

• Marsumer Femia Castelein zal binnenkort op de tv verschijnen. In het 
programma “Love is in the air” van Robert ten Brink zal te zien zijn hoe 
Femia en haar dochters naar Mexico afreizen om hun man en vader te 
ontmoeten. Het programma is te zien vanaf 5 september, maar wanneer 
de uitzending met Femia is, is niet bekend bij ons. We wachten met 
belangstelling af.

• Zijn we niet blij met de plannen om van de snelweg Marsum – Harlingen 
een 130 kilometerweg te maken. Tussen Dronryp en Marsum staan 
woningen dicht bij de weg. De geluidsoverlast zal toenemen, terwijl het 
voordeel minimaal is. In de periode van 28 juni t/m 8 augustus heeft 
een verkeersbesluit ter inzage gelegen om van de A31/N31 een 130 km 
weg te maken. Het is ons ontgaan, maar gelukkig heeft een opmerkzame 
Marsumer bezwaar ingediend. Hoewel te laat zullen wij dit bezwaar 
ondersteunen.

• Gaan we binnenkort bij de Marsumers langs die geen lid zijn. De meesten 
zijn het gelukkig wel, maar enkelen (nog) niet. Breed draagvlak is voor 
ons noodzaak. We hopen daarom op positieve respons.

• Zijn we bij de opening van het schitterende tenniscomplex geweest en 
hebben het bestuur opgemaakte tennisrackets aangeboden.

• Zijn we bezig om dorpsbeleid te ontwikkelen m.b.t. hondenpoep. 
• Wensen we u allen een heel goed dorpsfeest toe. We hopen u te mogen 

ontmoeten tijdens de vele activiteiten.
 
Bestuur van Dorpsbelang Marsum
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VriJWilligersCentrale Middelsee is op Zoek naar u!

Heeft u altijd gewerkt en geniet u nu van uw 
welverdiende pensioen? Maar wilt u graag wat 
meer betekenen voor uw omgeving?
Heeft u een leuke baan, maar toch nog wat 
tijd over? 
Of heeft u tijdelijk geen werk meer? 
Vrijwilligerswerk helpt u een gat op uw cv te voorkomen!

Vrijwilligerswerk past zich makkelijk aan aan uw agenda. Afhankelijk van 
hoeveel tijd u beschikbaar hebt, hebben wij leuke vacatures. U kunt hierbij 
denken aan de volgende soorten vrijwilligerswerk:

• Administratief (bij iemand thuis of bij een organisatie) 
• Vervoer (chauffeur op een busje)
• Sociaal (met iemand iets leuks doen)
• Educatief (helpen op een peuterspeelzaal of iemand Nederlands leren 

spreken)
• Bestuursfuncties (bij dorpsbelangen, sportverenigingen e.d.)
• Praktisch (tuinonderhoud, kleine klusjes)
• Versterken van het team van Vrijwilligerscentrale Middelsee

Vrijwilligerscentrale Middelsee is actief voor iedereen in Menameradiel, 
Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en het Bildt  die zich vrijwillig wil inzetten 
om elkaar een handje te helpen.  U kunt bij ons terecht voor allerlei soorten 
vrijwilligerswerk.   

Heeft u zin om aan de slag te gaan? Het team van Vrijwilligerscentrale 
Middelsee staat voor u klaar om u te adviseren en te bemiddelen naar passend 
vrijwilligerswerk.  

U kunt ons voor meer informatie op de volgende manieren bereiken:
Website: www.welzijnmiddelsee.nl/vrijwilligerscentrale 
Bezoekadres: Sportleane 7  Berltsum
e-mail: vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl 
Telefoon: 0518 462363
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laatste nieuWs poptaMerke 2012

Nog 1 week en dan barst de Marsum Merke van 2012 weer los. Dit jaar staat de 
merke in het teken van de Popta en de optocht van versierde wagens.

Teake van der Meer
Vrijdagmiddag om 14.00 uur komt Teake van der Meer samen met Griet Wiersma 
en Minze Dijksma de voorstelling ‘Moat it no sa…?!’ opvoeren.  De kaarten voor 
deze voorstelling kosten € 10 en zijn aan te kassa te koop. De kassa is open 
vanaf 13.00 uur

Optocht
Opgave voor deelname aan de optocht met versierde wagens is nog steeds 
mogelijk! 
De Merkekommisje wil graag weten wie en wat er allemaal mee doet aan de 
optocht zodat wij rekening kunnen houden met de opstelling en indeling van 
de wagens. De versierde wagens en straatversiering zullen door een deskundige 
jury worden beoordeeld. De prijzen voor de versierde wagens zullen op 
vrijdagavond voorafgaand aan de Marsumer Music Match worden uitgereikt en 
de prijzen voor de straatversiering tegelijkertijd met de prijsuitreiking van de 
Popta Paardenraces.

Verzoek aan de inwoners van Marsum om auto’s niet op de weg te parkeren, 
maar op de diverse parkeerplaatsen en eigen terrein ivm de doorgang van 
de optocht. Dit om schade aan auto’s en opstoppingen tot een minimum te 
beperken. Er worden de beide dagen verschillende routes afgelegd. De routes 
zijn te vinden op www.marssum.info
Opstellen wagens vrijdagavond om 18.00 uur
Opstellen wagens zaterdagochtend om 09.30 uur.

Marsumer Music Match
Na de optocht zal de Marsumer Music Match plaatsvinden in de tent. De 
artiesten hiervoor zijn al druk aan het oefenen en de eerste geluiden klinken 
zeer veelbelovend. 
Komt allen dus kijken en luisteren……..

Popta Paardenraces
Op de Hegedyk zullen zaterdagmiddag om 14.00 uur de Popta Paardenraces 
worden gehouden. In verband met de veiligheid voor de paarden, berijders 
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Volksdansgroep “de poptadounsers”

Woensdag 3 oktober starten we weer met onze gezellige volksdansochtend. Van 
9.15 uur tot 10.45 uur zijn we weer bezig in 

Dorpshuis Nij Franjum

Al 36 jaar weet onze leidster Anneke van der Schaaf ons te vermaken met dansen 
uit diverse landen op hedendaagse muziek.

Onze groep bestaat uit ongeveer 20 personen, doch nieuwe leden vanaf ongeveer 
50 jaar  zijn van harte welkom.
Stap gerust eens op een woensdagmorgen vrijblijvend binnen. 
Kom kijken, of doe mee.  

Graag tot ziens.
namens het bestuur
Tineke Muller (secr) tel. 2542107

en publiek zal het publiek achter het hek van het voetgangerspad langs de 
Poptagracht moeten plaatsnemen. 
Toegang is gratis!

Bordje gooien
In navolging van vorig jaar is er na de lunch bordje gooien. De reacties waren 
lovend. Het blijkt een ouderwets succes te zijn mede dankzij de deskundige 
leiding van de dames Wietske Larooi en Coby van Wieren. Dus blijf na de lunch 
in de tent en doe mee of moedig de deelnemers aan.

De Merkekommisje vraagt alle inwoners de (Friese) vlag uit te hangen tijdens 
de Merke en hoopt er samen met de Marsumers een geslaagde Merke van te 
maken!
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anBo aCtiViteiten - prograMMa Voor Het seiZoen
2012 / 2013
dinsdag 2 oktober
Gezamelijke bijeenkomst van PCOB en ANBO.  
Onderwerp: Maatschappelijkwerk 
Vrijwilligerscentrale, Ouderenwerk.
Plaats: de Black Horse Menaam. Aanvang: 14.00 uur.
Entree: GRATIS.

ANBO-activiteiten:
zaterdag 17 november
Trio Bauke vd Woude.
Dit trio brengt een spannend programma met zelf
gemaakte liedjes in het Fries en Stadsfries.
Plaats: de Black Horse  Menaam. Aanvang : 14.00 uur.
Entree: €5.  Niet leden: € 10.

zaterdag 15 december
Kerst Bingo.
Plaats: de Black Horse Menaam   
Aanvang: 14.00 uur.

zaterdag 12 januari
Nieuwjaarsborrel en Etentje. 
Plaats: Black Horse Menaam. Aanvang : 12.00 uur.
Entree: (nader bericht volgt)

zaterdag 16 februari
Mindert Wijnstra; rasverteller, hij komt met mooie verhalen 
uit onze omgeving.
Plaats: de Black Horse Menaam. Aanvang: 14.00 uur.
Entree: € 3.  Niet leden : € 10.

zaterdag 23 maart
Duo Oane en Aukje Peenstra met het programma: ,, KINNE JO DIZZE NOCH?” 
Plaats: de Black Horse Menaam. Aanvang: 14.00 uur.
Entree: € 5.  Niet leden: € 10.

donderdag 18 april
Jaarvergadering.
Voor de pauze: Gjalt de Groot, een man van de natuur in “ieren en sinnen” 
met een natuurpraatje
Na de pauze: Jaarvergadering
Plaats: de Black Horse. Aanvang: 14.00 uur
Entree: gratis
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Hallo alleMaal, 
Graag wil ik langs deze weg  mijn nieuwe 
bedrijf aan jullie voorstellen. REENSLOO 
genaamd aan de rijksstrjitwei 4 Menaldum 
(tussen Menaldum en Marssum)

Misschien heeft u al een flyer thuis gekregen of een oranje bus zien rijden met 
REENSLOO erop.  Toch wil ik via deze dorpskrant uitleggen waar REENSLOO 
voor staat. Ik heb sinds 12 mei 2012 een ijstuin waar ik ijs, softijs, thee, koffie, 
frisdrank en nog veel meer  aanbied. Deze kunt u ook nuttige  op  1 van onze 
prachtige terrassen. 

Daarnaast hebben wij voor wie van dieren houd nog een dierenweide waar 
allerlei dieren zijn welke je kunt aaien, knuffelen,  borstelen of zelfs een ritje 
op de pony zou kunnen maken. Ook komt er deze zomer nog een speelweide bij 
waar een grote zandbak in staat met een ingegraven trampoline waar kinderen 
zich heerlijk kunnen vermaken. 

In onze oude woning in de voormalige eetkamer heb ik een klein winkeltje 
waar ik van alles en nog wat verkoop.  Fairtrade artikelen, woonaccessoires, 
decopats papier/materiaal, cadeau artikelen en leuke hebbedingetjes. Ik zou 
zeggen kom gewoon een keer langs. 

De openingstijden zijn op vrijdag/zaterdag/zondag van 15-19 uur en in de 
vakantie ook de woensdag/donderdag of wanneer de vlag buiten hangt. Deze 
zomer bied ik verschillende workshops en activiteiten aan als bij voorbeeld 
een Hollandse ochtend. Bij deze Hollandse ochtend starten we met koffie en 
gebak waarna we een workshop gaan doen met  als afsluiting een heerlijke 
Hollandse lunch. 

Kijk voor andere workshops en activiteiten op de website www.reensloo.nl 
voor meer informatie en vragen kan u altijd bellen. (0649233983)
En wij hopen op een warme zomer en wie weet tot kijk.

Vriendelijke Groet Renie Witteveen
REENSLOO 
Rijksstrjitwei 4 
9036 JA Menaldum 
0649233983 - www.reensloo.nl
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Fitnesscentrum CCM Menaam staat voor:
Sport  voor alle leeftijden
Fitness  150 m2, meer dan 40 toestellen
Groepslessen  Callanetics, body balance, buikspier plezier, vecht- en 
 verdedigingssporten, Nordic walking, latinfun danceparty, 
 streetdance, bodypump.
Gezondheid  fit, lenig, sterk, goed gewicht
Ontspanning  sauna, zonnebank, hotstonemassage, gezellige sfeer
Herstel  fysiotherapie, beweeggroepen, (hart, COPD, obesitas)
Voor meer informatie: 0518 - 452215 of www.fitnesscentrumccm.nl
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puZZel:   VorMsudoku

oplossing Juni-nuMMer

Winnaar: 
Griet de Wit-Jongsma
Schrijnwerkerij 25
Barendrecht

OPLOssINg INLEVEREN BIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN

Vorm-Sudoku Sudoku
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Woensdag 5 september 
20.30 uur
Openlucht toneelvoorstelling De Goedhertige Bulderbast 
op het Poptaslot. Voor meer info en voorverkoop kaarten: 
www.okkmarsum.nl Toegang € 12,50
22.30 uur 
Muziek in de feesttent met Human Spark. Toegang gratis

Donderdag 6 september 
20.30 uur 
Openlucht toneelvoorstelling De Goedhertige Bulderbast 
op het Poptaslot.Voor meer info en voorverkoop kaarten: 
www.okkmarsum.nl Toegang € 12,50
22.30 uur 
Muziek in de feesttent met Man in Black. Toegang gratis

Vrijdag 7 september 
14.00 uur 
Teake van der Meer met de show “Moat it no sa.. ?!” 
samen met Griet Wiersma en Minze Dijkstra in de feesttent.
Toegang € 10,00
16.00 uur 
Opening kermis
18.30 uur 
Optocht met versierde wagens door Marsum
20.30 uur 
Muziekspektakel “De Marsumer Music Match”
Toegang gratis

Programma 2012
Zaterdag 8 september 
10.00 uur 
Optocht met versierde wagens door Marsum
11.00 uur 
Dames Hoofdklasse Kaatspartij uitnodiging met 8 parturen. 
De laatste dames hoofdklasse kaatspartij van het seizoen. 
Toegang gratis
14.00 uur 
Popta Paardenraces voor het Poptaslot op de Hegedyk
Toegang gratis
16.00 uur 
Muziek in de feesttent. Toegang gratis
22.00 uur 
Muziek in de feesttent met The 90’s are back! Met Danny Panadero 
en DJ’s André Zwart, Ricardo en Martin Herder
Voor 22.00 uur gratis toegang. Na 22.00 uur toegang € 10,00

Zondag 9 september 
12.00 uur 
Grote Keukencentrum Marssum Heren Hoofdklasse Kaatspartij 
wvrije formatie met 10 parturen. Toegang € 8,00
17.00 uur 
Muziek in de feesttent met Stageline. Toegang € 8,00

Maandag 10 september
10.00 uur 
A. vd Kooi ledenkaatspartij met verliezersronde voor alle leden 
vanaf 14 jaar van Kaatsvereniging Foarút
12.30 uur
Gezamenlijke Popta lunch met na de lunch bordje gooien
17.00 uur 
Matinee in de feesttent met muziek van Butterfly. Toegang gratis

NB. het programma voor de schoolgaande jeugd van de basisschool volgt nog



23Doarpskrante fan Marsum

Woensdag 5 september 
20.30 uur
Openlucht toneelvoorstelling De Goedhertige Bulderbast 
op het Poptaslot. Voor meer info en voorverkoop kaarten: 
www.okkmarsum.nl Toegang € 12,50
22.30 uur 
Muziek in de feesttent met Human Spark. Toegang gratis

Donderdag 6 september 
20.30 uur 
Openlucht toneelvoorstelling De Goedhertige Bulderbast 
op het Poptaslot.Voor meer info en voorverkoop kaarten: 
www.okkmarsum.nl Toegang € 12,50
22.30 uur 
Muziek in de feesttent met Man in Black. Toegang gratis

Vrijdag 7 september 
14.00 uur 
Teake van der Meer met de show “Moat it no sa.. ?!” 
samen met Griet Wiersma en Minze Dijkstra in de feesttent.
Toegang € 10,00
16.00 uur 
Opening kermis
18.30 uur 
Optocht met versierde wagens door Marsum
20.30 uur 
Muziekspektakel “De Marsumer Music Match”
Toegang gratis

Programma 2012
Zaterdag 8 september 
10.00 uur 
Optocht met versierde wagens door Marsum
11.00 uur 
Dames Hoofdklasse Kaatspartij uitnodiging met 8 parturen. 
De laatste dames hoofdklasse kaatspartij van het seizoen. 
Toegang gratis
14.00 uur 
Popta Paardenraces voor het Poptaslot op de Hegedyk
Toegang gratis
16.00 uur 
Muziek in de feesttent. Toegang gratis
22.00 uur 
Muziek in de feesttent met The 90’s are back! Met Danny Panadero 
en DJ’s André Zwart, Ricardo en Martin Herder
Voor 22.00 uur gratis toegang. Na 22.00 uur toegang € 10,00

Zondag 9 september 
12.00 uur 
Grote Keukencentrum Marssum Heren Hoofdklasse Kaatspartij 
wvrije formatie met 10 parturen. Toegang € 8,00
17.00 uur 
Muziek in de feesttent met Stageline. Toegang € 8,00

Maandag 10 september
10.00 uur 
A. vd Kooi ledenkaatspartij met verliezersronde voor alle leden 
vanaf 14 jaar van Kaatsvereniging Foarút
12.30 uur
Gezamenlijke Popta lunch met na de lunch bordje gooien
17.00 uur 
Matinee in de feesttent met muziek van Butterfly. Toegang gratis

NB. het programma voor de schoolgaande jeugd van de basisschool volgt nog
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Voetbalclub SSS ’68 presenteert:  

 
     

  Klaverjassen 
   Seizoen 2012-2013 
    Mede mogelijk gemaakt door: 
    Slagerij Stornebrink 
    Skoallestrjitte 56 te Marssum 
 
 

Na eindelijk weer een mooie zomer is het nu weer tijd voor een nieuw 
klaverjasseizoen!!  Kom allemaal voor een gegarandeerd gezellige avond naar de 
klaverjasavonden in de voetbalkantine!! 
Door het bestuur van de voetbalclub zijn goede voorzieningen getroffen voor 
zowel rokers als niet-rokers. Ook voor de nodige hapjes wordt gezorgd. 
In overleg met het klaverjascomité van het café zijn de onderstaande data 
vastgesteld. Wij hopen U van harte te verwelkomen op één of meerdere avonden. 

 
14 september 28 september 12 oktober 26 oktober 
 
  9 november 23 november  (7 december)    21 december 
      (valt i.v.m. sinterklaas)  
      (buiten competitie) 

  4 januari  18 januari    1 februari 15 februari 
 
   1 maart  15 maart  29 maart         (12 april) 
         (slotavond) 
         (valt buiten competitie) 

 
De gezellige klaverjasavonden zijn voor iedereen, geheel vrijblijvend! Zowel 
leden als niet-leden / donateurs zijn van harte welkom. Ook nieuwe leden en 
donateurs zien wij graag tegemoet op de bovenstaande avonden. Neemt U gerust 
eens een introducé mee! 
 
   Voor de geplande avonden geldt: 
   

Aanvang : 20:00 uur (voetbalkantine te marssum) 
Prijzen : Vleespakketten verzorgd door slagerij Stornebrink 

  Inleg  : € 2,50 (+ éénmalig  €2,50 voor niet-leden) 
 
                Voor meer info kunt U contact opnemen met de klaverjasclub: 
                A. Castelein 058 254 1241                 
                M. Dijkstra 058 254 2894 
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nieuWs Van VrouWenkoor noCHt en Wille
 
Op 21 mei j.l. werd,in samenwerking met het korps Ons Genoegen, weer de 
jaarlijkse collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds, beter bekend als de 
Anjercollecte, gehouden.Op een zonnige maandagavond werd ruim 400 euro 
opgehaald waarvoor onze hartelijke dank!
De dag er na deden wij mee met de grote korenzang t.g.v. de opening van 
het nieuwe Provinsjehûs in Leeuwarden. Dit was een geweldige happening.De 
koren kwamen al zingend uit alle hoeken van de stad naar de Tweebaksmarkt 
om daar mer Syb van der Ploeg op te treden voor de koningin met een speciaal 
voor deze gelegenheid gemaakt lied.
Dit was meteen de afsluiter van ons zangseizoen 2011-2012.
Op 3 september beginnen wij weer aan een nieuw seizoen en dit is voor ons 
wel een beetje een bijzonder seizoen : wij bestaan op 11 november 2012 10 
jaar.
Dit tienjarig bestaan vieren wij op 17 maart 2013 met een concert in Nij 
Franjum met medewerking van orkest Andante uit Bolsward.
U krijgt hier t.z.t. nog uitgebreid informatie over!
Denkt u nu :'"goh,wat lijkt me dat leuk om daar aan mee te werken", kom dan 
op maandagavond naar onze repetitieavond. Wij repeteren in basisschool De 
Pôlle van half acht tot half tien. U bent van harte welkom!
 
Namens het koor,Jenny Boomsma-Eppinga(secr.)

opBrengst anJerColleCte 2012

Stichting Welzijn Middelsee en de gemeente 
Menameradiel hebben ook dit jaar weer de bekende 
collecte voor het Prins Bernhard  Cultuurfonds 
georganiseerd.
De collecte heeft totaal   € 3.410,68 opgebracht.
Alle gulle gevers bedankt voor uw bijdrage!!
We danken alle collectanten en vrijwilligers voor 
hun inzet.
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Kennismaken met     

Vrouwen van Nu 
 
De Vrouwen van Nu afdeling Menameradiel, 
organiseert op woensdag 19 september a.s. 
een info-avond voor leden en belangstellen-
den vanaf 20.00 uur in dorpshuis  
‘Nij Franjum’ te Marsum. 
U kunt hier kennismaken met de activiteiten 
van de vereniging voor het komende seizoen. 
Wilt u ook op een actieve manier andere 
vrouwen ontmoeten? U bent van harte  
welkom! 
Zie voor het programma en de cursussen op 
de website: 
 
www.vrouwenvannumenameradiel.nl 
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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

klaVerJas soos Het grauWe paard
De dagen worden alweer wat korter, kom een kaartje leggen dan gaat het wat 
vlotter. Wij starten 19 september in het café, Doe allen gezellig mee.
Het bestuur. 
    
Klaverjas Soos Het Grauwe Paard. 
Wij beginnen om 20.00 uur.
De data:
 19  september  2012 9  januari  2013
 3  oktober  2012 23  januari  2013
 17  oktober  2012 6  februari  2013
 14  november  2012  20  februari  2013
 28  november  2012 6  maart  2013
 12  december  2012 20  maart  2013
 19  december  2012 3  april  2013
    slotavond:   17  april  2013
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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

Foar in

Gearkomste
Kursus
Brulloft
Kofjetafel
Buffet

nei

Tillefoan    058-254 1439
Foar ôfspraken 058-254 1724
     (Winke van Wieren)

Doarpshûs Marsum

Product van de maand Juni:

-Energy Plus is een bijzonder krachtige

crème, die beschermend werkt en

huidveroudering tegengaat (SPF 10)

van € 42,--     voor      € 34,80

-Hyaluronic mascara

van € 20,--     voor     € 15,00

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

dorpsgenoten
Op zaterdag 3 November a.s.  houden 
wij weer onze jaarlijkse 
                                        BAZAR
Heeft U, en wilt U, Uw overbodige 
spullen graag kwijt? Wilt U die aan ons 
schenken? Zou U dat dan voor ons willen 
bewaren tot begin November?                                                                                                                  
In de dorpskrant van oktober meer 
nieuws. 
 
Een hartelijke groet,  
De Bazarcommissie.
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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. U kunt uw kind vanaf 1 jaar 

opgeven bij Loes van Doorn, telefoonnummer: 058-2542179.
 

Voor extra informatie over de 
peuterspeelzaal kunt u bellen met juf 

Ilona: 06-22552380. 

U kunt met haar ook een afspraak maken 
om eens een kijkje op de peuterspeelzaal 

te nemen.

Dit kan op maandag of donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur 
via telefoonnummer: 06-22540012

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 eventueel ook contact 
opnemen met juf Cornelia v.d. Hoek.
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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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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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Uw Groenteman
Douwe Offringa

Voor al uw aardappelen 
groente en fruit, kunt u 
elke woensdagochtend 
van 9.00u tot 11.30u 
bij ons terecht op de 
standplaats tegenover 
slagerij Stornebrink.

 Tot Ziens!

Transport & Containerbedr. 
K. van Wieren

Snelle levering & scherpe tarieven!

• Diverse containers voor allerlei afval voor         

   bedrijven en particulieren. 

• Levering van diverse soorten producten              

   zoals: grond, zand, grind, species, etc.

• Verhuur van opslag/zeecontainers.

• Verrichten van diverse transporten.

• In bezit van een autolaadkraan.

Bel voor meer informatie:
058 - 212 91 90

of  ga naar www.kvanwieren.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
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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.
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 25 september bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)
OF
Henk Dyk (paadwizer@gmail.com) 
of  K vd Meystrjitte 8, 9045 PZ te Beetgumermolen, Tel: 058-2532043

KERKNIEUWS MARSSUM
Kerkvoogdij N.H.K. bank:  31.32.04.195
 giro:  955.230
Diaconie MoW Bitgum e.o bank:  34.17.31.048
Restauratiefonds N.H.K. bank:  31.32.00.777

Koster N.H.K.: J. Sijbesma, Skoallestrj. 4
Tel : 058 - 2541408

kerkdiensten
2 sept Marsum Ds. J.v.d. Boogaard-

Bongers.

9 sept Bitgummole Ds. J.F. Kroon Hillich Nachtmiel 
-Fryske tsjinst

16 sept Bitgum Ds. J.F. Kroon bevestiging 
amtsdragers.

23 sept Bitgummole Ds. J.F. Kroon Startsnein

30 sept Marsum J. Helfferich
7 okt Bitgummole Ds. J.F. Kroon

BloeMengroet

6 mei   Mevr. Betty Galema  Fam. v.Asten
 Buorren 3 Trekwei it Aldlan.

27 mei   Dhr. Koos Jansma Fam. Sjoukje en Tinus Odinga
 Rypsterdyk 26 Franjumbuorren
  
10 juny   Mevr. Holleman v. Meteren Mevr.Kolff
 Skoallestrjitte 8 Ljouwerterdyk 1
 
8 july   Mevr. Sjoukje Pruiksma Mevr. Noorman
 K.N.Kuperusstrjitte 10 K.N. Kuperusstrjitte 9





(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 • 


