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     • traditioneel schilderwerk
     binnen en buiten
     • wandafwerking
     • decoratief schilderwerk
     • Earthcote wandafwerkingen
     • kalei techniek voor buitengevel

Voor meer info.
kijk op marcusdeboer.nl of bel: 06 - 533 99 661

• huisstijlen - logo - visitekaartje - website

  - briefpapier - envelop enz.

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

kaartjes
    Voor meer info. mail contact@MBD-design.nl of bel 

    M.B. Draaisma 06 - 53 14 94 15

De ontmoetingsplaats voor Marsum en wijde omgeving.
Franjumboarsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Tel: 058 – 2541439
www.nijfranjum.nl

reservering:
Gerrit Julianus
058 - 2541252

gerrit@julianus.nl

vergadering – feest – buffet – receptie – cursus – tentoonstelling –                
uitvoering – workshop – koffietafel – teambijeenkomst – lezing – repetitie

zalen voor: 16 – 20 – 60 – 100 – 200 personen
geluidgeïsoleerde oefenruimte voor bands 45 m²

wifi – beamer – piano – geluidinstallatie
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COLOFON
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Jaargang 39 | #8 

 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 MEI INLEVEREN

VÓÓR DONDERDAG 25 APR

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

WWW.MARSUM.INFO
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SINT PONTIANUS KERK EN CONSISTORIE
Koster J. Sijbesma, Skoallestrjitte 4   058-2541408
Predikant Vacant      
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. 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.
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OUD PAPIER  24-4-2013, 29-5-2013 18.30u  06-43365003

SNOEIHOUT   29-4-2013

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

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  www.cjgmiddelsee.nl
Info en advies over opvoeden en opgroeien bij ouders en kinderen.

Agenda

7 apr Openingstoernooi Tennisvereniging 15.00u TVM >

11 apr Doe Dag Vrouwen van Nu  NF

13 apr Oars: Himmeldei (+ bingo) 13.30u NF >

17 apr Vrouwen van Nu  NF

20 apr Bloemenactie Floralia   >

24 apr Jaarvergadering Dorpsbelang 20.00u NF >

28 apr Opening Kaatsseizen (Luchtbal toernooi) 12.00u TS >

26 mei Oars: Duinezathe groep 3 t/m 8

31 mei Oars: Activiteit dorpsplein jeugd middelbare school 17.00u NF

8 juni SSS ‘68: Gerlofsma toernooi  SCU >

9 juni SSS ‘68: Gerlofsma toernooi  SCU >
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Kruierkes

Troch it bot winterske waar is it ús folslein troch it sin sketten. 
De jierlikse priis foar it earste ljipaai yn Marsum. No is dit 
ûnderwerp sa stadichoan wat lêstich besprekber te meitsjen. 
Wy komme der ek net út, mar feit bliuwt dat der hyltitten 
minder fûgels yn it lân binne, of better sein it is stil yn it 
fjild; deastil. Mar wy ha de oplossing, wy jouwe in priis oan 

dyjinge dy’t it earste ljipaai lizze lit. Meitsje in foto mei de GSM mei datum en 
GPS koördinaten derop en jou dit oan ús troch. Nei kontrôle fan it nêst mei de 
ljipaaien deryn kriget de fynder in duorsume priis útrikke.

Bestjoerders ha it dreech tsjintwurdich. Sels de frijwillige bestjoerders sa 
as byfoarbyld fan Floralia komme wolris yn de knoei. Ja koenen kieze; mei 
harren bern mei nei it eilân Skylge om har te stypjen op it fuotbalfjild of 
harren ferantwurdlikens nimme foar de jierlikse Blomme-aksje fan Floralia yn 
ús doarp. Mei as gefolch de jierlikse blomme-aksje is ferskout fan 13 april 
nei 20 april.

Wat in ljocht ynienen op de Rypsterdyk. Sûnt de beammen oan de Ljouwerter 
side fan it fiadukt kappe binne kinne we op de Rypsterdyk de sipel fan de 
Deinumer toer wer sjen. Mar ek bûten it doarp fiele wy wer de romte fan it 
iepen fjild. It iepen fjild dat heart by de Greidhoeke. Wat ús oanbelanget 
hoege der nea wer beammen plante te wurden.  Kommende fan Harns komme 
je oer it fiadukt, en dan samar it sicht op it wide Fryske greidlân mei syn 
romte, syn fearten, syn klei en syn doarpkes. Je sjogge de kontoeren fan de âld 
Middelsee troch de pleatsen lâns de âlde seedyk, no de Hegedyk. Yn de fierte 
de skyline fan Ljouwert. In skyline dy’t heart by de haadstêd fan ús Fryslân. 
Oan de linkerhân it moaiste doarp fan Fryslân. Dus bestjoerders oertsjûgje de 
minsken fan rykswettersteat dat nije beammen wol fuort bliuwe kinne.

Ús potinsjele havenmaster, Rienk Julianus oan de Rypsterdyk mei in goed 
sicht op de nij te graven haven baalt as in stekker. Rjocht foar syn wente, 
ien meter fan syn erker en syn balkon is in beam plante. Dus it sicht 
is aanst hielendal bedoarn. En hy hie der krekt sa’n sin yn. Hy seach him 
al sitten op it balkon mei in megafoan njonken de stoel foar it gripen. En 
sa no en dan de fakânsjegongers op harren skipke efkes ta de oarder 
roppe. Mar hoe it no komme sil! It is mar krekt hoe sterk at dy beam is! 
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Kruierkes

It nije gemeentebelied oangeande it iepenbier grien wurdt 
sichtber. Hjir en dêr binne der al strûkjes fuort helle, en 
fuortendaliks wienen der ek al frijwilligers tige warber 
dwaande. In nij inisjatyf wat past yn dizze tiid fan nijmoaderige 
ûntwikkelingen en besunigingen. Sa sil de mienskipssin fêst 
ferbetterje. Oerdeis mei-inoar wat oparbeidzje. As it wurk 
klear is efkes neiprate op ús sosjaal plein.  En miskien noch efkes Jeu de Boule 
spylje. Jammer dat de VUT fuortfallen is en de pensjoenleeftyd opskoot wurdt.

Mar we ha dus in krises en al jierren wurde we klear stoomt om it húshâldboekje 
op oarder te bringen. En de measten fan ús fiele dat al in bytsje. Oaren dy 
harren wurk ferlieze falle yn in tsjuster gat. Mar it regear seit dat we de 
broekriem oanhelje moatte. Wy hoopje dat sy dan sels lyk as eltse boarger 
ek de goede kar meitsje sille. Dat bynammen mei de oanskaf fan de JSF. It 
fleantúch wat no ynienen de F-35 neamt wurdt is net allinne hiel djoer yn oan 
oanskaf, mar ek om dit apparaat yn de loft te hâlden is 60 persint djoerder as 
wat der raamt wie. Dus Mark Rutte en syn maten moatte goed neitinke hoe sy 
dit der by de befolking troch drukke sille.

Jeften: Frouljusferiening € 150.-, T.v/d.S. € 10.-, T.S. € 10.-, H.S.S. € 25.-, S.H. 
€ 50.-. Mei-inoar € 245.-. Tige tank, ús begruttingstekoart rint no hurd werom, 
it is no noch € 150.05.

De wite reek kaam ta de skoarstien út by de Rie fan State. It Marsumer 
krematoarium wurdt in feit. As ûndernimmende tinkers sjogge wy fuortendaliks 
mooglikheden. De ferstoarne kinne opbaard wurde yn ús tsjerke njonken de 
lommer fan it Postaslot. Yn kolonne, mei stille trom foarop, nei ús nije Haven, 
dan mei it Marsumer skûtsje troch de greiden en it reid nei it histoaryske 
Andringastate. Wa wol no net sa it ierdske ferlitte.
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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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PEDICUREPRAKTIJK 

              Sonja de Haan 
    Lid ProVoet 

Bij problemen of verzorging van 
uw voeten 

DIPLOMA’S 
Diabetische en Reumatische voet 

    BEL OF E-MAIL VOOR EEN AFSPRAAK 

       TEL.    058 - 254 29 03 
       B.G.G.  06 - 12 86 10 42 
       E-MAIL  info@pedicuremarsum.nl 

       KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

       www.pedicuremarsum.nl 

    PRAKTIJKADRES 
       Bitgumerdyk 15 
       Marsum 
       Behandeling bij u thuis mogelijk 
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Vereniging voor Dorpsbelang Marssum
Ledenvergadering 24 april
Op woensdag 24 april houden we onze ledenvergadering in Nij Franjum. Wilt 
u weten wat er allemaal in uw dorp speelt? Wilt u luisteren, meedenken en/of 
meepraten over allerhande dorpse zaken? Kom dan langs om 20.00 uur in Nij 
Franjum.  Deze keer daarom een verkorte bijdrage van ons in de dorpskrant.

Openbaar groen project gestart:
Vorige week zijn we gestart met het project om het openbaar groen in een 
zestal straten door bewoners te laten onderhouden. Aanleiding hiervoor was 
het verzoek van aanwonenden zelf. De perkjes in de Tramstrjitte, Uniastrjitte, 
Franjumbuorsterpaed, Andringastrjiite, Wielingastrjitte en Skoallestrjitte 
werden aangepakt. De bovenste laag grond werd vervangen door goede 
tuingrond. De door Dorpsbelang aangeschafte veertig bomen werden 
belangeloos geplant door tuincentrum de Leeuw, waarvoor dank. Gosse 
Muller en Jappie Hiemstra zijn drie dagen in het spier geweest om de kraan 
te begeleiden. Bewoners van de straten staken de handen uit de mouwen. 
Momenteel wordt overlegd over de plantkeuze. Binnenkort wordt een grote 
plantdag georganiseerd. Wie mee wil helpen, graag berichtje aan Koos van der 
Meulen of Geert Verf.

Somalisch gezin komt toch weer niet:
Het Somalisch gezin dat in de Kuperusstrjitte zou komen, komt toch niet. Het 
hoe wat en waarom is ons niet bekend. Binnenkort hebben we een gesprek met 
gemeente en de regio vertegenwoordiger van het COA hierover. Nader bericht 
volgt. Dank voor alle toegezegde spullen. Hartverwarmend. We komen er op 
terug. Het huis blijft gereserveerd voor vluchtelingen. In de E. v. Hiddemastraat 
komt ook een vluchtelingengezin, dat specifiek voor Marsum heeft gekozen.

Frisian Flag van 15 t/m 26 april
Van 15 tot en met 26 april vindt de grote oefening Frisian Flag plaats. Elke 
werkdag zal twee keer gestart worden met ca 42 vliegtuigen van verschillende 
types. Deze oefening zal gepaard gaan met veel geluidshinder. Vorig jaar 
werden zelfs geluidsniveaus van meer dan 130 decibel gemeten. Voor meer 
informatie zie www.marsum.info.

Woningbouw in voorbereiding
Op 10 april hebben we een gesprek met de gemeente over de start van het 
nieuwbouwproject in Marsum. Op de ledenvergadering meer nieuws daarover. 
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Geïnteresseerden voor een nieuwe woning kunnen zich bij Dorpsbelang 
aanmelden. Leuk dat zelfs Leeuwarders op de lijst van kandidaten wilden 
staan. Goedkoop alternatief voor Techum zo vonden ze. 

Website:
Laatste tijd bijna elke dag wel een nieuw bericht op de www.Marsum.info. 
Vergeet niet hier op te kijken. Gemiddeld doen dat wel ruim 500 bezoekers per 
dag! Met pieken tot 750.

Kom 24 april naar Nij Franjum en denk of praat mee over allerhande dorpse 
zaken. Tot dan!
Het bestuur van Dorpsbelang

Nationaal MS Fonds zoekt coördinator voor de MS Collecte

Het Nationaal MS Fonds zoekt in Marsum een coördinator voor de MS Collecte 
in november. Helaas is de huidige coördinator gestopt. 

Is het coördineren van de collecte, veel werk of ingewikkeld? 
“Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds.
Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal bent en je een paar uur tijd 
hebt in november, dan kun je aan de slag!

Wat houdt het werk precies in?
De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de 
collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de 
administratie en tellen van de collectebussen. De coördinator ontvangt een 
uitgebreide handleiding en wordt ondersteund door Pamela van het MS Fonds 
in Maassluis. De collecteweek is van 18 t/m 23 november.

Kom in actie!
Neem contact op met Pamela Zaat, 
tel. (010) 591 98 39 of pamela@nationaalmsfonds.nl
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl voor meer informatie.
Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom!
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UITSLAG VOORLEESWEDSTRIJD BIBLIOTHEKEN NOORDWEST FRYSLAN 

Nynke Blok van basisschool ’t Fonnemint in 

Sint Annaparochie wint op 14 maart 2013 in 

Bibliotheek Franeker de voorleeswedstrijd 

van  Bibliotheken NoordWest Fryslân. Vorig 

jaar deed Nynke Blok ook mee en werd ze 

de Provinciale Voorleeskampioen.

Zij gaat dit jaar opnieuw door naar de 

provinciale eindronde op 9 april in Theater 

de Skâns in Gorredijk als voorleeskampioen 

van de Regio Noordwest Friesland. De 

winnaar van de Provinciale Finale mag op 

29 mei naar Utrecht voor de landelijke 

finale.

 

Als tweede eindigde Mathias Valk van basisschool ’t Hunnighouwersgat in 

Midsland Terschelling en Niene Iping van de Martenaskoalle in Bitgummole 

wordt derde.

Presentator Sander Balk stelt iedere voorlezer voor aan het aandachtige 

publiek, bestaande uit familie, leerkrachten, vriendjes en vriendinnen. Tijdens 

het voorlezen is het publiek muisstil en alle zes schoolkampioenen worden 

beloond met een daverend applaus.

In de pauze, terwijl de jury zich terug trekt, vermaakt Sander Balk het publiek 

uitstekend met grappige goocheltrucs.

Joost Huiskens spreekt als voorzitter van de jury na afloop het verlossende 

woord: Nynke Blok is opnieuw voorleeskampioen in onze regio. De overige 

juryleden zijn Auck Peanstra (kinderboekenschrijver) en Thiadrik Twerda 

(wethouder Gemeente Franekeradeel). Nynke wint omdat zij een goede 

articulatie heeft. Zij straalt rust uit en weet bovendien te bereiken dat het 

publiek zich goed kan inleven in de hoofdpersoon van het verhaal. Zij heeft een 

spannend fragment voorgelezen uit Oog in oog van Karen van Holst-Pellekaan.
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ALZHEIMER CAFÉ NOORDWEST FRIESLAND

Op donderdag 11 april is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café 
Noordwest Friesland op locatie in: Zorgcentrum Nij Statelân, locatie Gralda, 
Nijlan 25, 9036 JL Menaldum                                                          

De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur                                                                                       
Het thema van de avond “De belevingswereld van iemand met dementie” 
wordt gepresenteerd door Anneke van der Veen, casemanager Tinz en Martijn 
Schotkamp, psycholoog bij de Stichting Palet.

Dementie is een ziekte, die leidt tot ingrijpende veranderingen in het 
gedrag van de getroffen persoon. Er treden vaak stemmingsveranderingen 
op zoals boosheid, verdriet en angst. Dit alles stelt hoge eisen aan het 
aanpassingsvermogen van de omgeving en met name de familie. Meer kennis 
over de belevingswereld van de persoon met dementie kan aanknopingspunten 
bieden voor de benadering. De vraag is dan hoe die belevingswereld eruit ziet. 
Wat iemand, die lijdt aan dementie, denkt en voelt, varieert natuurlijk van 
persoon tot persoon. Naast de verschillen zijn er echter bij veel mensen met 
dementie ook overeenkomsten.

Natuurlijk is er ook weer gelegenheid voor vragen en uw persoonlijke ervaringen.                                                                           
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.
Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject 
van Stichting Alzheimer Nederland met Zorggroep Tellens, Stichting Palet, 
Zorggroep Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, 
Ouderenwerk Franekeradeel, het Bildt en Menaldumadeel
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ZONDAG 7 APRIL OPENINGSTOERNOOI
TENNISVERENIGING MARSSUM

Tennisvereniging Marssum heeft een prachtig nieuw tennispark tot zijn beschikking met een drietal professionele banen die het hele jaar 
door bespeelbaar zijn en een kantine en kleedkamers die voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar al dat moois is natuurlijk bedoeld om te 
gebruiken, daarom deze oproep om lid te worden van Tennisvereniging Marssum. Bent u ervaren tennisser dan is Tennisvereniging Marssum 
uitermate geschikt voor u omdat de banen nagenoeg altijd beschikbaar zijn. Wilt u het spelletje leren kennen dan kunt u zich opgeven voor 
de lessenserie die gegeven wordt door een ervaren tennistrainer. De groepen zijn niet groot en gevarieerd, dus voelt u zich zomaar thuis. Ook 
als u ervaren wedstrijdtennisser bent heten wij u van harte welkom omdat Tennisvereniging Marssum op verschillende niveaus deelneemt in 
de regionale competities en meedoet aan de Friesland Cup. Tennisvereniging Marssum organiseert regelmatig activiteiten die voor alle leden 
geschikt zijn. Toernooien, alleen of in samenwerking met de plaatselijke kaatsvereniging zijn gezellig, laagdrempelig en spannend tegelijk!
 
De vereniging organiseert in de maanden april, mei en juni lessen op de maandagavond voor zowel beginners als gevorderden. De kosten 
voor 10 lessen bedragen €55,00.
 
Dus wilt u kennismaken met de Tennisvereniging Marssum, neem dan contact op met Tytsje Julianus (telefoon 058-2541252). U kunt dan ge-
rust eens een avondje komen tennissen of gelijk lid worden van onze gezellige vereniging. Het lidmaatschap kost voor het jaar 2013 €105,00 
voor senioren, € 50,00 voor junioren, studenten zonder inkomsten uit werk € 65,00. Het maximale gezinslidmaatschap is € 275,00. Verder 
geldt voor nieuwe leden een éénmalige entreegeld van € 12,50 met een maximum van € 25,00 per gezin. 
Wilt u kennismaken met de vereniging, dan bent u van harte welkom op het openingstoernooi op 7 april die tevens dient als open dag. 
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Puzzel:  Doorloper
Vul volgens de omschrijvingen deze doorloper in. In de buitenste vakjes ontstaat bij juiste invulling, 

gelezen met de klok mee, een spreekwoord.

Horizontaal:
1. Groter worden – Bereidingsvoorschrift
2. Vordering – Skelet – Dierengeluid
3. Viseter – Drinkgelag – Open plaats in 

een bos
4. Nummer – Vreemde munt – Melkklier – 

Rivier in Duitsland
5. Telwoord – Tijdelijk
6. Schaaldier – Vergiffenis
7. Lijn – Stuk hout – Achter – 

Ondernemingsraad
8. Vogel – Verhindering – Shilling
9. Oosterlengte – Tijdvak – Wig
10. Nageslacht – Bijbelboek – Vruchtbare 

plaats in de Woestijn
11. Groots – Afkappingsteken

Vertikaal:
1. Land in Afrika - Oneffenheid

2. Godin van de dageraad – Vat – 
Tentoonstellingsgebouw in Amsterdam 
– Jong

3. Niet willen kennen – Aantekenboekje
4. Schateren – Groet – Stormloop
5. Zeer op leeftijd – Wachthuisje – 

Persoon
6. Voegwoord – Watergeest – Lager 

beroepsonderwijs – Plaats op de 
Veluwe

7. Kruier – Juist – Gard
8. Van een – Heester – Grondsoort – 

Stannum
9. Europese Commissie – Voorzetsel – Een 

der VS
10. 10. Kier – Edelsteen – 

Valschermspringer
11. 11. Geest – Afgepaste hoeveelheid – 

Deel van de bijbel 
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Oplossing Januari-nummer

Winnaar: 
Trienke Jousma
Rypsterdyk 8

RCMQTYFJHESWK
XAObVUNDLPZGI 

Verhuisbericht
Per 27 februari jl. is Jappie van Houten verhuisd naar de Zorgboerderij De 
Buorren, Buorren 4 te Blessum. Het ging helaas niet meer thuis. Heit heeft 
altijd met veel plezier in Marsum gewoond. Dankzij de goede zorgen van de 
Thuiszorg en de bewoners van de Tramstrjitte heeft heit het zolang zelfstandig 
kunnen volhouden. Hiervoor onze hartelijke dank! Jammer genoeg heeft heit 
in de laatste uurtjes thuis bij een val zijn heup gebroken. 
Gelukkig gaat het nu langzaamaan weer een beetje beter. Kijk ook nog eens 
om het hoekje bij heit in Blessum, dat zouden we zeer op prijs stellen, het is 
een daalders plakje.
Fam. Van Houten

Vogelwacht Marsum e.o.
De eerste doelstelling van 2013 heeft de vogelwacht inmiddels gerealiseerd. 
Trots zijn we op onze eerste website, gemaakt door www.ohzo.nl van Wybren 
van Wieren. De digitale wereld wordt steeds belangrijker, ‘aaisykers’ van 
80 jaar smsen inmiddels, dus wij hopen dat deze website ook zijn doel 
mag hebben binnen de wacht. Verslagen van onze (jeugd) excursies, foto’s, 
nieuwtjes, een pagina voor de jeugd, video’s en andere wetenswaardigheden 
zullen op onze site te zien zijn. En mocht u een interessant bericht hebben 
of een rare vogel hebben gespot, laat het ons weten! Namens het bestuur van 
vogelwacht Marssum e.o. wensen wij jullie veel kijk- en leesplezier toe op 
www.vogelwachtmarssum.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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Bakkerswinkel: 

“De Bôlekoer”
Voor al uw brood, banket,
cadeaumanden en ontbijtservice

Openingstijden:
Ma: Gesloten.
Di: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Wo: 8.30-12.00 uur
Do: 8.30-12.00 en 16.30-17.30 uur
Vr: 8.30-12.00 en 16.00-17.30 uur
Za: 8.00-12.00 uur

Tel : 0648656736 (bestellingen)

Nu ook depot voor
FRL post en postzegels.

It Reumafûns betanket regio 
Marsum! 
It Reumafûns betanket alle 
kollektanten, komiteeleden en 
bewenners fan de regio Marsum 
foar de ynset en bydrage oan 
de fantastyske opbringst fan de 
kollekte. Yn de lanlike kollektewike 
fan 11 oant en mei 16 maart is yn 
Marsum eo. yn totaal 751,23 euro 
ophelle. 

Hjirmei hat de regio in wichtige 
bydrage levere oan de bestriding 
fan reuma yn Nederlân.
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Deel 2  Brecht Wassenaar beklimt de  Kilimanjaro 

Omdat ik heb gekozen voor de Machame route, ook wel Whisky route genoemd, 
slapen we in tenten. Elke dag lopen we van tentenkamp naar tentenkamp. Als we 
aankomen, zijn de tenten al opgezet. Ook staat er een bakje met warm water klaar 
om ons mee te wassen. Verder is er geen stromend water, geen electriciteit, en 
de wc stelt niet veel meer voor dan een gat in de grond met een paar houten latten 
er om heen. Nee, voor de luxe hoef je de Kilimanjaro niet te gaan beklimmen...  
Qua ritme zien de dagen er redelijk hetzelfde uit. Elke ochtend worden 
we rond een uur of half 7 gewekt met een bakje thee. Dan pakken we 
onze spullen, ontbijten we en vertrekken we. Gemiddeld lopen we per 
dag 5 uur, waarbij we op de namiddag op het kamp aankomen. Dan 
krijgen we thee en hebben we een uurtje rust. Na het avondeten wordt 
de planning van de volgende dag besproken en dan hoppa, ons bedje in.  
Dag 4 en 5 zien er iets anders uit. In de ochtend lopen we 2,5 uur en wanneer 
we op het kamp aankomen krijgen we lunch en rusten we wat. Daarna klimmen 
we nog een uurtje omhoog, om te acclimatiseren, om vervolgens weer naar 
het kamp terug te keren. Veel beklimmers van de Kilimanjaro halen de top 
niet, door de hoogteziekte. Het is niet bekend waarom iemand wel of niet last 
krijgt van hoogteziekte, maar ik heb het geluk dat ik alleen wat last heb van 
hoofdpijn.
  
Elke dag verandert het landschap. We lopen van het regenwoud naar de Alpen, 
via woestijnland, door vulkaanland naar sneeuw. Alle soorten landschap komen 
voorbij en dat maakt de tocht afwisselend. De natuur op de Kilimanjaro is 
overweldigend en het uitzicht is telkens prachtig. 
 
Dan is het moment aangekomen voor de laatste etappe, de klim naar de top. 
Het laatste kamp is op zo”n 4500 meter hoog, dus nog ruim 2000 meter te gaan. 
Dag 5 vertrekken we om 00.00 s nachts, zodat we rond zonsopgang op de top 
zijn. Ik draag alle kleren die ik heb meegebracht en alleen mijn ogen zijn niet 
bedekt. Ik ben dus goed ingepakt. Het is pikkedonker waneer we vertrekken en 
het is het ijskoud. De temperatuur is rond de – 10 C. maar door de harde wind 
voelt het als –20 C. Zodra ik even stil sta om wat te drinken, of om een plas te 
plegen, koel ik meteen af. Door blijven lopen dus. En dat is wat ik 7 uur lang 
doe. Verstand op nul en lopen, lopen, lopen. Ik hoor alleen de wind en mijn 
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ademhaling. Voor praten hebben we geen energie. Het enige licht komt van de 
sterren en van de hoofdlampjes van de andere klimmers. Wanneer ik omhoog 
kijk, zie ik een rele rij met lampjes. Het doet me denken aan Sint Maarten. Met 
je lampionnetje langs alle deuren, op zoek naar het lekkerste snoepje. Mijn 
snoepje ligt op het topje van de Kilimanjaro en is nog ver weg.
Wordt vervolgd.

“‘t Is net te leauwen dat ús mem der net mear is.
   It bliuwt in grut gemis”.

Wy wolle eltsenien betankje foar de waarme belangstelling dy’t wy
krigen ha nei it ferstjerren fan ús leave mem, beppe en oerbeppe.
                          

Eeke Herrema-Wassenaar

It hat in hiel goed gefoel by ús achterlitten.

Lourens en Jetske
Griet en Frans
Taekje en Hindrik
Josien en Hotze
beppe en oer-beppesizzers
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Beste dorpsgenoten,
Wij willen U even op de hoogte brengen van wat de laatste Bazar in 2012 heeft 

opgebracht en hoe wij dit geld hebben verdeeld.

De bazar heeft  € 810.00 opgebracht en is op de volgende manier verdeeld;

Stichting Krobbe  d`r ut € 250,00

Dorpskrant € 150,00

Eigen vereniging € 200,00

Verjaardagsfonds gezamenlijke kerken € 50,00

Alle dames en heren die bij ons zijn geweest op de laatste bazar, hartelijk dank 

daarvoor. Met elkaar hebben we weer een mooi bedrag bij elkaar gekregen, 

nogmaals hartelijk dank. Wij zien U graag weer komen op onze volgende bazar 

in november. Om precies te zijn  zaterdag 2 november 2013. Wilt U om ons 

denken? Mocht U spulletjes voor ons hebben, wilt u die nog even bewaren?

Op 8 januari 2013 mochten wij ons 80 jarig bestaan vieren.                                                                  

Welke vereniging wordt er nog 80? De Vrouwen  ver. Samenwerking heeft dit 

voor elkaar gekregen. Wij willen nog graag wat jaartjes doorgaan, maar helaas 

hebben wij dit jaar van 4 leden afscheid moeten nemen (door verhuizing, 

ziekte). Dames van Marsum, een oproep aan jullie; kom eens een of twee 

avonden bij ons langs als gast, en proef de sfeer die er bij ons is. Natuurlijk 

vrijblijvend. Dames wij breien niet!  We hebben vaak goede sprekers en vieren 

het St.Nicolaas feest en ook het Kerstfeest. Het seizoen besluiten wij met het 

vieren van Pasen, en sluiten het af met een gezamenlijke broodmaaltijd. U 

bent welkom!

We zien U graag op 2 november aanstaande. Nogmaals onze dank. Kom over 

de drempel, dames van Marsum.

Vrouwen ver.  “Samenwerking” en bazarcommissie. 

Oan’t sjen, Bestuur en leden.
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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

Dia scannen vanaf € 0,11  Negatieven scannen vanaf € 0,25
Foto of Document digitaliseren vanaf € 0,30

LP of Cassettebandjes digitaliseren voor € 6,50
 (S-)VHS(-C), Mini-dv of HI8 banden digitaliseren voor € 9,--

Alle formaten 8mm film op dvd  voor € 0,90 per minuut

16 mm film op dvd € 1,50 per minuut

In april en mei vhs/hi8/mini-dv banden overzetten voor:

€ 8,50 ipv € 9,00 per band
Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op www.bd-scanservice.nl

of bel met ons 0518-842326
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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

oog voor schoonheid

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

www.schoonheidssalonkallos.nl

April en mei aanbieding:
Hyaluronic day & night cream
               van € 59,00 voor € 48,50
De gezichtsbehandeling die hier goed bij 
past is de Hyaluronic behandeling met 
Glacier Mousse (€ 55,00). Een vederlichte
mousse als perfecte basis voor de massage en 
als vochtherstellend masker!
(De salon is gesloten van 29 april t/m 3 mei)

Huidverzorgingsstudio Brigitta
De Harke 3, 9033XX Deinum

058-2890054

Kennismakingsbehandeling (1½ uur, 
zie website) voor € 37,50!!
Zoekt u nog een origineel 
geschenk? Maak iemand blij met 
een kadobon!
Zie voor al mijn behandelingen, 
aanbiedingen en prijzen op:

www.huidverzorgingbrigitta.nl

Voor heerlijke huidverzorgende en 
huidverbeterende behandelingen.
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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 
Cornelia v.d. Hoek telefoonnummer: 06-22540012.
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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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Opening kaatsseizoen

Gezellig kaatsen met LUCHTBAL voor geheel Marsum.
Kaatsvereniging Foarút organiseert op zondag 28 april a.s. een openingswedstrijd 
met LUCHTBAL op de Tsiene. Aanvang 12:00 uur.

Dus ook voor NIET leden.

Opgave deelname vanaf 14 jaar uiterlijk zaterdag 27 april 19:00 uur per e-mail 
via info@kv-foarut.nl. 
Of telefonisch bij Sjoerd Hovenga 2541225 
b.g.g. Coby van Wieren 2541784.

Opgave deelname jeugd tot 14 jaar uiterlijk 27 april via 
jeugdkvfoarut@hotmail.com. 

Merke 2013

Na een, volgens ons geslaagde Merke 2012 is het alweer tijd  om na te gaan 
denken voor de aankomende Merke.

Het thema dat we hebben bedacht brengt ons een stuk terug in de tijd……..nl. 
WOODSTOCK

Voor de vrijdagavond vragen we jullie dan ook om na te gaan denken om iets 
te gaan doen in de geest van WOODSTOCK. Het mag van alles zijn  mits het 
gebeurd in de zin van WOODSTOCK

Wij hopen dat jullie allemaal met geweldige ideeën op de proppen komen voor 
deze bonte avond op de vrijdag.

Alles mag mits het niet te lang gaat duren…….max tien minuten

Met vriendelijke groeten,
Merkekommisje
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Beste lezers, 

DSVS is de volleybalvereniging, die actief is in de Dronrijp, Menaldum en 
Marssum. We zijn een actieve vereniging, en we trainen met veel plezier 
wekelijks.
Onze jeugdleden leren vanaf jonge leeftijd al goed omgaan met de bal, 
middels het Cool Move Volleybalsysteem. Ze spelen meestal maandelijks een 
toernooitje. 
Volleybal is een echte teamsport. We doen ons best om naast het volleybal ook 
regelmatig leuke activiteiten te organiseren, zoals een kamp en een gezellige 
avond. Hiervoor is natuurlijk geld nodig en zo 
hebben onze jeugdleden in oktober meegedaan 
met het verkopen van loten van de grote clubactie. 
Ieder jeugdlid kreeg 4 loten toebedeeld, maar 
een aantal jeugdleden hebben zelfs tussen de 20 
en 30 loten verkocht. Op bijgevoegde foto ziet u 
deze kanjers van de vereniging.

Het zijn: Vroukje Dijkstra, Janna Stiegliss,  Remco Bronger, Klaske Dijkstra en 
als topper Lennart Kingma.
Op moment van schrijven raakt de koker van de muntenactie bij de Poiesz 
in Dronrijp ook al weer aardig gevuld voor onze club, ondanks de sterke 
concurrentie. Iedereen alvast hiervoor bedankt.
Graag willen we u nog wijzen op de komende bloemenactie in Dronrijp en 
Menaldum Onze leden komen bij u langs op dinsdag 16 april tussen 18.00 en 
20.00 uur met de welbekende alstoemeria’s. Sterke bloemen, verkocht door 
een sterke vereniging. We hopen dat we op u mogen rekenen!

Houdt u verder de berichtgeving in de gaten. In Menaldum en Marssum 
organiseren we ook deze zomer weer een stratenvolleybaloernooi. In Dronrijp 
is er dit jaar geen volleybaltoernooi, maar een zeskamp.
Mocht u zelf willen gaan volleyballen of een jeugdlid willen aanmelden kan u 
mailen met voorzitter@vvdsvs.nl of bellen met 0517232367.
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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



34  Nieuwskruier April 2013

NU OOK LEVERING EN INSTALLATIE 
VAN WATERONTHARDERS

GEEN KALKAANSLAG MEER OP TEGELS, KRANEN EN 
DOUCHESCHERMEN

LANGERE LEVENSDUUR VAN CV KETELS EN 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

GEEN ZOUT EN GLANSSPOELMIDDEL MEER 
50% MINDER SCHOONMAAKMIDDELEN 
BBESPARING OP DE ENERGIEREKENING

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE!

*

*

*
*
*
*

   - KLEIN ONDERHOUDSWERK IN EN ROND UW WONING

   - VOOR UW BADKAMER EN KEUKEN RENOVATIE

   - METSEL-, VOEG- EN TEGELWERK 
   - BESTRATING

  - 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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Verwonderlijk

“Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder. 
Nooit gebeurt er een wonder; 
niemand kan zonder brood.”

De naam van de dichter weet ik niet (meer). En dan valt de regel “nooit gebeurt 
er een wonder” zeker wel op. Later heeft iemand het vers herschreven. De 
laatste 2 regels zijn geworden “en geen mens kan zonder water en zonder 
brood”. Jammer, want dat was niet nodig geweest. De dichter bedoelt met 
“nooit gebeurt er een wonder” juist wel dat er wonderen gebeuren. Alleen ons 
vallen ze vaak niet (meer) op. Door onze dagelijkse beslommeringen of door 
niet na te denken, niet goed zien of laten doordringen. Na het begin van de 
lente wordt elke dag weer een zichtbaar wonder. De periode van “schijndood” 
is voorbij.
Het is Pasen geweest. Leven. Uit ervaring weten we dat de natuur weer gaat 
groeien en bloeien. Zat er toch nog leven in de schijnbaar dode takken. Kijk 
maar. Hebben onze ogen ons toch bedrogen. Gaan we toch in onze visueel 
ingestelde wereld teveel af op het zichtbare. Nu blijkt dat we het verkeerd 
hebben gezien; ingeschat. Vertrouwen we toch teveel op onze zintuigen. 
Nemen dat voor waar aan. “Het is vol wond’ren on ons heen”. Een andere 
dichter, maar met dezelfde verbazing. De wonderen om ons heen ervaren we 
vaak niet (meer) als wonderen. Te alledaags. Ervaren het als vanzelfsprekend. 
En dat is zeker niet het geval. Je vraagt je af hoe kan een blad weten dat 
het “af” is; en dat het weer moet verdwijnen. Het lijkt alsof alles in het 
zaadje ingeprogrammeerd is. Zelfs de tijdsperiode. Onbegrijpelijk, maar zeker 
verwonderlijk.

Pasen: met andere ogen (leren) zien.

S.D. Schaaf

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
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LET OP: INLEVEREN KERKNIEUWS t/m dinsdag 23 april bij:
Grietje Sybesma (j.sijbesma2@upcmail.nl)

Beste dorpsgenoten
Nu onze kerkelijke gemeente vacant is, willen wij U laten weten dat bereikbaar
zijn voor pastoraat of andere kerkelijke aangelegenheden als;
Ouderling-bezoekster  Grietje Sijbesma-Travaille   tel.058 2541408
Diaken-bezoekster  Marijke Posseth-Terpstra.  tel. 0582541265
                                 Rypsterdyk  44
                                 9034 VB Marsum.
 
De voorjaars gemeenteavond zal worden gehouden op maandagavond 15 april 
2013, in de Molewjuk. Aanvang 19.45 uur.
 
Kerkdiensten
aanvang 9.30uur

7 april Marsum Da.W.Tinga-Bosma. Frysk.
7 april Bitgummole Jeugdtsjinst Molewjuk 15.00 oere 

m.m.v.jeugdkorps L.D.H.
14 april Bitgummole Mevr.Akkerboom-Hondema.
21 april Bitgum Mevr.S.Aardema.
28 april Bitgummole Ds. O. Reitsma. Frysk.
5 mei Marsum Mevr.Stellingwerf.
9 mei Ingelum Ds. O. Reitsma. Himelfeartsdei.

 
Bloemengroet
17 maart
Corine Leemburg.
Franjumbuorsterpaed  32

Mevr.Sj.Zoer.
Tj.v.Eysingawei 1.
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e.o.!

ek in ’t frysk kin jo by us terjochte

www.keukencentrum-marssum.nl

Hegedijk 3, Marsum - Tel. 058 - 254 22 25 - Eigenaar: Siep Postma en dochters 
Open: Ma. t/m za. 10.00 - 17.30 uur, do. koopavond.

ISO 9002 gecertificeerd

•  De beste kwaliteit 
•  De beste keus
•  De beste prijs



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 • 


